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KORMÁNYZATI 
KOMMUNIKÁCIÓ  
ÉS ONLINE ESEMÉNYEK
Egy járványhelyzetben különösen fontos a közvélemény folyamatos 
tájékoztatása, hiszen akkor érzik magukat biztonságban az em-
berek, ha tudják, hogy mi történik körülöttük – fogalmazta meg 
a kormányzati kommunikáció egyik fontos feladatát a lapunknak 
adott interjúban a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra a többi 
között szólt arról is, hogy milyen veszélyesek lehetnek az álhírek 
és a tudatos félretájékoztatás, amelyek a pandémia idején életek 
elvesztésébe is kerülhetnek. Az úgynevezett fake news jelenség 
egyébként már nemcsak a közösségi médiában tapasztalható, 
hanem megjelent a hagyományos médiaplatformokon is – erről 
már az NKE szakértői beszéltek egy online konferencián. És ha 
már online események, bár nyilván mindenkinek hiányoznak 
a személyes jelenléttel járó rendezvények, az internetes térben 
rendezett eseményeknek is vannak pozitívumaik. Egyrészt 
könnyebben lehet bekapcsolódni egy-egy konferencia menetébe 
otthonról, akár a megszokott, kényelmes fotelünkből is, valamint 
a szervezőknek a világ távolabbi felén lévő szakembereket is 
könnyebb úgy megnyerni, ha nem kell a fél világot átutazniuk 
egy-egy előadásért. Valószínű, hogy a pandémia remélhetőleg 
minél gyorsabb lecsengése után is maradnak majd nyomai 
a digitális munkavégzésnek és online rendezvényszervezésnek, 
hiszen ezek egyértelműen bizonyították létjogosultságukat a mai 
modern világban.  

Szöőr Ádám
felelős szerkesztő
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-csatorna

nkeuni

Iratkozzon fel Ön is
csatornánkra, hogy  

értesülhessen legújabb 
videóinkról!

több mint 800 videóközel 3 millió megtekintés

több mint 802 ezer óra nézési időközel 8 ezer feliratkozó
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Külügyi Klub: magyarság a román politiKában
Az 1989 decemberében etnikai politikai közösségként létrejött Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelenle-
gi helyzetéről, valamint a magyarok képviseletének jelentőségéről értekeztek a Külügyi Klub eseményén. Bárdi Nándor, 
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet osztályvezetője kiemelte: 
napjainkban jól megfigyelhető a magyar kormány kisebbségpolitikai stratégiájának próbája, amely a kárpátaljai magyarság 
kapcsán az ukrán–magyar kapcsolatokban és a NATO-ban történik. Ehhez kapcsolódva Toró Tibor szólt a román demokrati-
kus rendszer és a benne szereplő pártok dinamikájáról, így részletesen bemutatta az RMDSZ történeti hátterét. „A romániai 
magyarság politikai rendszerbe való integrálódása az RMDSZ-en keresztül valósulhatott meg a kilencvenes években, de a ki-
sebbségi jogok érvényesítését a további pártok igyekeznek megnehezíteni” – foglalta össze a kolozsvári Bálványos Intézet 
kutatási igazgatója.

Közszolgálati humán szervező 
Képzés indul
Idén is elindítja közszolgálati humán szervező szakirá-
nyú továbbképzését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 
A Közigazgatási Továbbképzési Intézet által menedzselt, szep-
tembertől induló képzés célja a közszolgálati szervezetek hu-
mánerőforrás-gazdálkodási tevékenységének fejlesztése olyan 
szakemberek képzésével, akik elméletben és gyakorlatban is 
felkészültek a szervezeti HR-folyamatok és -funkciók magas 
színvonalú tervezésére, kialakítására és működtetésére. A há-
rom féléves képzés – a piacon egyedülálló módon – nemcsak 
bemutatja a legkorszerűbb HR-megoldásokat, -módszereket 
és -eszközöket, hanem arra is választ ad, hogyan lehet ezeket 
alkalmazni a közszolgálati szervezetekben. Az önköltséges 
képzésre augusztus 1-ig lehet jelentkezni, további információ 
az egyetem honlapján található.

mérlegen az usa
Fenntarthatósági kérdésekről, Kína és Oroszország 
erősödő globális pozíciójáról és a koronavírus-jár-
vány belpolitikai visszhangjáról is szó volt az NKE 
Amerika Tanulmányok Kutatóintézet, valamint a Külügyi 
és Külgazdasági Intézet közös online rendezvényén. 
„Egyike Washington legnagyobb feladatainak, hogy 
a »Kína-kihívást« és a demokráciát ért sérelmeket va-
lamiképpen összeegyeztesse” – értékelte Joe Biden 
amerikai elnök nemrégiben a Kongresszus előtt mon-
dott beszédét Mártonffy Balázs kutatóintézet-vezető. 
Az elmúlt hónapok amerikai külpolitikáját és a magyar–
amerikai kapcsolatok alakulását értékelte Fellegi Tamás. 
A kutatóintézet munkatársa szerint bár a két ország 
továbbra is szoros kapcsolatot ápol gazdasági téren, 
a jelenlegi amerikai belpolitikai helyzetben feszültséggel 
kell számolni a két állam viszonyában. 

az nKe főmunKatársa 
a menszt új főtitKára
Lovászy László Gábor miniszteri biztost, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudomá-
nyos főmunkatársát választották meg a Magyar ENSZ Társaság (MENSZT) új főtitká-
rává. A szervezet tisztújító közgyűlésére a pandémia miatt elektronikus formában 
került sor, az online esemény házigazdája az NKE volt. A MENSZT közgyűlésén új 
vezető tisztségviselőket választottak: a szervezet új elnöke Bogyay Katalin nagykövet, 
aki többek között Magyarország 15. állandó ENSZ-képviselője is volt, emellett pedig 
a nemzetközi szervezet humanitárius, kulturális és emberjogi főbizottságának elnöki 
pozícióját is betöltötte, de volt hazánk UNESCO-nagykövete is. A MENSZT és az NKE 
között 2019 óta van együttműködési megállapodás, ennek részeként a Magyar ENSZ 
Társaság Kormányzó Tanácsának munkájában több NKE-s oktató is részt vesz.

európa-nap 
a ludoviKa 
tv-ben

Van mit ünnepelnünk, hiszen az Európai 
Unió létezik, és van jövője minden prob-

lémája ellenére is – hangzott el a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Európa-napi online 

eseményén. Az Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Kar által szervezett, a Ludovika TV 

stúdiójából közvetített műsorban európai uniós 
tapasztalatokkal is rendelkező szakemberek, oktatók 

és hallgatók mondták el véleményüket az európai integ-
ráció folyamatáról és a kontinens jövőjéről. Koltay András 

rektor köszöntőjében Schumant idézve elmondta: az integráció nem lehet csu-
pán gazdasági és technikai vállalkozás, szükség van egy lelki összetartó erőre és 
a közös eszmények szolgálatában álló politikai akaratra. Az Európa jövőjéről szóló 
beszélgetésben Navracsics Tibor volt uniós biztos, az NKE intézetvezetője azt 
mondta: az integráció mindenképpen egy sikertörténet, hiszen a két világháború 
után kialakult egy olyan konfliktuskezelési, érdekegyeztetési mechanizmus, amely-
nek köszönhetően egy alapvetően békés, a gazdasági prosperitás szempontjából 
pedig kifejezetten sikeres 70 évet tudhat maga mögött a kontinens.
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újra nyitva a ludoviKa 
aréna uszodája

A védettségi igazolvánnyal rendelkezők, valamint a ver-
senyszerűen sportolók és az őket felkészítő sportszakem-
berek számára újra látogatható a Ludovika Aréna uszodája. 
Az NKE munkatársai a védettségi igazolványt, személyi 
igazolványt és a versenyengedélyt a recepción ellenőrzik. 
Az uszodában a vírushelyzetre való tekintettel speciális 
házirend van, amelynek betartása mindenki számára köte-
lező. Hétköznaponként reggel 6 és délután 2 óra, valamint 
este 6 és 10 óra között látogatható a létesítmény, hétvé-
gén pedig reggel 8 és este 10 óra között használhatják 
az uszodát az érdeklődők. 

a Közösségi média 
szabályozása magyarországon 
Online szakmai műhelybeszélgetésen vitatták meg a szakembe-
rek Koltay András A közösségimédia-platformok szabályozása 
Magyarországon című kéziratát. A tanulmány átfogó képet ad 
a közösségimédia-platformok magyarországi szabályozásáról, 
és feltárja azokat a dilemmákat, amelyek a platform által vég-
zett moderáció kapcsán felmerülnek, de foglalkozik a szólás-
szabadság korlátozásával, a cenzúra és az álhírek kérdéseivel 
is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom 
Kutatóintézete által szervezett eseményen a tanulmány által 
is érintett „állami cselekvések” doktrínájával összefüggésben 
Török Bernát egyetemi docens megjegyezte, hogy az tipiku-
san olyan amerikai doktrína, amely nem irányadó az alapjogok 
horizontális hatályát bizonyos körben egyértelműen elismerő 
európai jogrendszerekben. A rémhírterjesztés kapcsán Ződi 
Zsolt tudományos főmunkatárs kiemelte, hogy érdemes a pan-
démia és a fake news kapcsolatával is foglalkozni, hiszen a jár-
ványhelyzet hozott újdonságokat a valótlan káros információk 
terjesztésének szabályozásában. 

új Kutatóintézet az nKe-n
Vallás és Társadalom néven új kutatóintézet kezdte meg működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az intézet célja, 
hogy a vallások társadalmi, politikai szerepével kapcsolatos kutatásokat végezzen, és ezek eredményeit minél szélesebb 
körben tegye hozzáférhetővé a hazai és a nemzetközi tudományos élet, illetve a közvélemény számára. Az új intézet veze-
tője, Nyirkos Tamás elmondta, hogy a témának különös jelentőséget ad az elmúlt években kibontakozott tendencia, amely 
szerint a vallások közéleti jelentősége nem csökken, a vallás nem válik „magánüggyé”, és a modern államok működése sem 
vizsgálható a vallási hagyományok, közösségek és értékek figyelembevétele nélkül. A tervezett kutatások között előtérbe 
kerül a keresztény egyházak társadalmi tanításának és a Nyugat keresztény gyökereinek elemzése, illetve más világvallások, 
az iszlám és egyes ázsiai vallási hagyományok globális szerepvállalása. 

ludoviKa: a hadtudomány bölcsője
„A magyar katonai géniusz alkotó, eredeti és nem másodlagos jelenség, 
a Ludovika Akadémia 19. és 20. századi hadtudományi tevékenysége 
bizonyította, hogy nincs szükség idegen szemléletre, ezek a gondolatok 
a mai napig is érvényesek a hadtudományra” – erről beszélt Padányi 
József vezérőrnagy a Ludovika Szabadegyetemen. Az NKE HHK Katonai 
Műszaki Doktori Iskola vezetője a többi között szólt arról is, hogy 
a Ludovika Akadémia képzései között kiemelt szerep jutott a nyelvta-
nulásnak a 19. században, a növendékek az angol, a német és a francia 
mellett a környező országok nyelveit is elsajátították, erre szükség is 
volt a soknemzetiségű Monarchia hadseregében. A katonai tárgyak közül 
egyebek mellett a fegyvertan, lóismeret, harcászat, hadtörténelem és 
erődítészet jellemezték a képzést a századforduló környékén, a tárgyak 
a fizikai és szellemi épülést egyaránt szolgálták.

változás az nKe 
vezetésében

2021. április 23-tól Finta Zita vezeti az NKE Campus 
Igazgatóságát. A korábbi főigazgató-helyet-
tes Tomasitz Istvánt váltotta a főigazgatói szék-
ben. Finta Zita közgazdászként végzett a Szegedi 
Tudományegyetem közgazdálkodás és közpolitika 
szakán. Az új főigazgató korábban a közigazgatás 
számos területén szerzett tapasztalatot, elsősor-
ban felsőoktatási és önkormányzati területen. 
Jelenleg doktori tanulmányokat folytat a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi 
Doktori Iskolájában. Finta Zita 2020 februárjában 
csatlakozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez, 
az elmúlt évben a Campus Igazgatóság helyettes 
vezetőjeként támogatta az intézmény működését.



 z Egy világjárvány kellős közepén járunk, mi ilyenkor 
egy kormányszóvivő elsődleges feladata, és ez mennyiben 
tér el a békeidőkbeli teendőktől?
Talán nem túlzás azt állítani, hogy egy feje tetejére állt 
világban kell mindannyiunknak helytállni, megtalálni 
az egyensúlyt. A koronavírus-járvány hatásaiból – ha-
bár még közel sem ért véget – levonhatunk pár olyan 
következtetést, amelyek azt hiszem, hosszú távon meg-
határozhatják majd a jövőnket, a gondolkodásunkat. 
Az egyik ilyen a nemzetállami szerepkör felértékelődése. 
Válsághelyzetben, amikor jön a baj, és azonnali cselekvésre 
van szükség, a nemzetállamok nem helyettesíthetők. Erre 
jó példa a vakcinabeszerzéstől kezdve a járványkezelésen 
át egészen a helyi gazdasági társaságok megsegítésén 
keresztül az ellátásbiztonságig minden. A másik ilyen 
örök érvényű konzekvencia – és a kérdés szempontjából 
a legfontosabb – a hiteles tájékoztatás fontossága. A kor-
mány és az állampolgárok közötti viszonyban alapvető 
fontosságú a bizalom: akkor tudjuk elnyerni, megtartani, 
ha pontosan, hitelesen tájékoztatjuk őket. Nekem kor-
mányszóvivőként ebben van szerepem. Láthatjuk, hogy 
milyen veszélyesek az álhírek vagy a politikai szándékú, 
tudatos félretájékoztatás, amelynek most a legkirívóbb 
esete az oltásellenes kommunikáció. Amikor életekről, 
családok megélhetéséről van szó, mindennél fontosabb 
a hiteles, pontos és tényalapú tájékoztatás.

 z Egy olyan válsághelyzetben, mint a pandémia, külö-
nösen fontos, hogy mit és milyen módon kommunikál 

a kormány a közvélemény felé. Milyen szempontokat 
vesznek figyelembe a kommunikáció kialakítása során?
Gyorsan, pontosan, hitelesen – ezek a kommunikáció alapjai. 
A kormányzati feladat minden válsághelyzetben kettős: 
ura lenni a helyzetnek és a közvéleményt folyamatosan 
tájékoztatni, hiszen akkor érzik magukat biztonságban 
az emberek, ha tudják, hogy mi történik, mit és miért tesz 
a kormány. Olyan ez, mint amikor ismeretlen utakon autó-
zunk: jelzőtáblák nélkül elveszve érezhetjük magunkat, de 
amint meglátjuk az elsőt, tudjuk, milyen irányba haladunk. 
Éppen ezért már az első perctől nagyon világos és pontos 
kommunikációs stratégia mentén haladunk. Az Operatív 
Törzs sajtótájékoztatói, a napi adatszolgáltatás, a különböző 
kormányzati politikusok, szakértők bejelentései, nyilatkoza-
tai és a Kormányinfók alkotják azokat a fő kommunikációs 
fórumokat, amelyek a kommunikációs jelzőtábláink.

 z Rendszeresen részt vesz a Kormányinfókon is, hogy 
érzi magát ebben a szerepben? Milyen a hangulata ezeknek 
az eseményeknek úgy, hogy nincsenek jelen az újságírók?
Ha megnézzük a nemzetközi porondot, akkor abban az ösz-
szehasonlításban is egyedülálló, hogy a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter és a kormányszóvivő órákon keresztül, 
heti rendszerességgel a legkülönbözőbb témákban a sajtó 
rendelkezésére áll, tájékoztatja a közvéleményt a dönté-
sekről. Egy ilyen sajtótájékoztató nagy felkészülést igényel. 
Miniszter úrnak – mint aki aktívan részt vesz a döntésho-
zatalban – széles rálátása van minden területre.  Számomra 
a legfontosabb információforrás a kormányülés, emellett 

„A kormányzat feladata minden válsághelyzetben kettős: ura lenni 
a helyzetnek és a közvéleményt folyamatosan tájékoztatni, hiszen 
akkor érzik magukat biztonságban az emberek, ha tudják, hogy 
mi történik, mit és miért tesz a kormány” – nyilatkozta a Bonum 
Publicumnak Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, aki rendszeres 
résztvevője a Kormányinfóknak is. A volt főpolgármester-helyettes szerint 
az elmúlt évtizedben egy olyan pályára állt Magyarország, amelyről ha 

nem térítik le, akkor garantált hazánk sikeres jövője.
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Gyorsan, pontosan, hitelesen



természetesen folyamatosan követem a napi eseménye-
ket, hogy minél felkészültebb legyek. Mivel ez egy aktív 
folyamat, ezért én jól érzem magam benne, habár most, 
hogy a koronavírus miatt nincsenek újságírók, némiképp 
személytelenebb, kevésbé inspiráló a környezet. 

 z Mennyire tartja fontosnak, hogy a sajtóval – főleg 
egy ilyen helyzetben – korrekt együttműködése legyen 
a kormánynak? Mi a tapasztalata ezen a téren az elmúlt 
időszakból?
Kormányszóvivőként az a feladatom, hogy a kormány 
döntéseiről tájékoztassam a közvéleményt. A kormányzat 
a saját részéről mindent megtesz azért, hogy korrekt viszonyt 
alakítson ki a médiával és azok munkatársaival. Az újság-
írók rendelkezésére állunk, a Kormányinfón bármilyen 
kérdést feltehetnek, és igyekszünk a lehető legjobb tudásunk 
szerint válaszolni. Azonban azt is fontos elmondani, hogy 
egy olyan válsághelyzetben, amilyenben most is vagyunk, 
a médiának hatalmas a felelőssége, hiszen el kell döntenie, 

hogy hitelesen és objektíven tájékoztat, vagy a kattintásszám 
növelése érdekében szenzációt hajhász, uszít vagy pánikot 
kelt. Amikor pandémia söpör végig az országon, akkor 
például megnehezíti a védekezést, ha azokat támadják, 
akik a frontvonalban harcolnak. 

 z Azt látjuk, hogy egyre több kormányzati szereplő is 
rendelkezik saját profillal a közösségi médiában. Hogyan 
viszonyul a kormány ezekhez a felületekhez, és mennyire 
más ez a fajta kommunikáció, mint a hagyományosabb 
megoldások? 
A 21. század 21. századi megoldásokat követel tőlünk, 
politikusoktól is. A médiafogyasztási szokások a digita-
lizációnak, a közösségimédia-felületeknek köszönhetően 
alaposan megváltoztak. A kormányzat számára rendkívül 
fontos, hogy jelen legyen a különféle online felületeken, 
hiszen az emberek egy jelentős része a hírekkel ma már 
ezeken a felületeken találkozik, van, aki kizárólag itt. Tehát 
fontos, hogy mi is ott legyünk, ahol az emberek vannak. 

Talán abban különbözik a hagyományos nyomtatott sajtótól 
vagy a televíziótól, hogy személyesebb és sokkal gyorsabb.

 z Önnek is van saját Facebook-oldala. Milyen ügyekben 
keresik meg leginkább? Hogyan tud ezekben segíteni?
A közösségi média által nyújtott közvetlenség nyilván 
magában hordozza azt is, hogy most már a politikus nem 
az elérhetetlen szereplő a televízióból, hanem hús-vér ember, 
aki egy okostelefonnyi távolságra van minden egyes válasz-
tópolgártól. Én legutóbb olyan székesfehérvári fiatalokkal 
találkoztam, akik az Instagram-oldalamon írtak rám, hogy 
szívesen bemutatnák azt a környezetvédelmi versenyt, 
amelyet ők maguk találtak ki. Számomra ez nemcsak fon-
tos, de megtisztelő is. Azért indítottam el a Kormányinfó 
Pluszt is, hogy az emberek kérdéseit, meglátásait ilyen 
formában is becsatornázzam, és a legjobb tudásom szerint 
megválaszoljam. 

 z Ma az egyik fő kommunikációs üzenet, hogy minél 
többen oltsák be magukat, és akkor egy fokozatos nyitás-
sal visszatérhetünk korábbi életünkhez. Bár a beoltottak 
száma növekszik, még mindig van egy jelentős réteg, aki 
ez ellen kampányol, vagy egyszerűen csak vírustagadó. 
Mit lehet tenni annak érdekében, hogy valóban mindenki 
megértse az oltás szükségességét?
A vírus ellen egyetlen hatásos eszközünk van, az pedig 
a vakcina. Az tud több életet megmenteni, aki több vé-
dőoltást biztosít. Ahogy haladunk az oltási programban, 
úgy szorul vissza a vírus, ami a vakcináknak köszönhe-
tő, ezt pedig – bízom benne – előbb vagy utóbb azok 
is fel fogják ismerni, akik még most is bizonytalanok 
az oltásokat illetően. Hiszen az ember is szívesebben 
áll be abba a sorba, amely gyorsan halad. A magyar ol-
tási program azért is gyorsabb az uniós átlagnál, mert 
Magyarország az elhibázott brüsszeli vakcinabeszerzést 
felismerve nemzeti hatáskörben is szerzett be oltóanya-
gokat. A nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltá-
sához elég kínai és orosz vakcinát is lekötöttünk. Ami 
az oltások elleni kampányt illeti: szomorúan olvasom 
azokat a baloldali nyilatkozatokat, híreket, amelyek 
az oltási tervet, a védekezésben részt vevő személyeket 
támadják, egyes vakcinákkal kapcsolatban akarják el-
bizonytalanítani az embereket. Érthetetlen számomra, 
hogy amikor a világon tudományos konszenzus van arról, 
hogy az oltás hatékony, akkor a baloldal miért folytat 
még mindig oltásellenes politikát. Az oltás nemzeti ügy, 
és mi nemzetben gondolkodunk!

 z Nagyon fontos az is, hogy csak fokozatosan lehet nyitni. 
Itt milyen érzékenységgel kell kommunikálni?

Mivel a vírus még mindig itt van, ezért csak fokozatos 
újraindítás lehetséges, ezt a magyar emberek az újrain-
dításról szóló konzultáción is megerősítették, hiszen 
80 százalékuk mondta azt, hogy az újraindítás csak 
lépcsőzetes lehet. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 
ha a beoltottak száma elér egy bizonyos szintet, akkor 
a kormány döntése alapján megkezdődhet a fokozatos 
újraindítás, amit az oltásnak köszönhetünk. Amikor 
ezekről kommunikálunk, akkor mindig fontos kiemelni, 
hogy az eddig bevezetett védelmi intézkedések továbbra 
is érvényben vannak. Hiszen már mindannyian szaba-
dulnánk ebből a rémálomból, de csak akkor tudunk 
kijutni a sötétségből, ha következetesen betartunk 
minden intézkedést. A koronavírus-járvány nem csak 
az emberek egészségét, de a munkahelyeket, a családok 
biztos megélhetését is veszélybe sodorta, egyes szekto-
rokat – például a rendezvényszervezés vagy a kultúra – 
pedig szinte teljes egészében ellehetetlenített. A kormány 
mindenkire figyel, és ennek az emberi nézőpontnak meg 
kell jelennie a kormány kommunikációjában, ezért ezt 
is igyekszem hangsúlyozni.

 z Manapság szinte csak a járványról lehet hallani a mé-
diában, és a kormányzati tájékoztatás is nagyrészt erről 
szól, pedig gondolom, számos fontos ügy van, amely ha 
nem lenne pandémia, nagyobb visszhangot kaphatna. Ön 
szerint mely intézkedésekre, témákra érdemes kiemelt 
figyelmet fordítani a járványkezelés mellett?
Amikor egy történés ennyire sok embert érint, hiszen 
életekről, egzisztenciákról, a megszokott életünk teljes 
felfordulásáról van szó, akkor természetes, hogy ez a téma 
uralja a közbeszédet. A járvány, még ha időlegesen is, de 
nagyon sok kormányzati témát, ügyet háttérbe szorított. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy ezeken a területeken meg-
állt volna a munka, sőt, az élet és a gazdaság újraindítása 
szempontjából csak most kezdődik igazán! Ebben kiemelt 
szerepet kap majd a munkahelyteremtés, a vállalkozások 
megerősítése, ami nagyobb és kisebb volumenű beru-
házásokat, pályázatokat, támogatásokat is jelent majd. 
A Magyar Falu Program is egy olyan téma, amely közel 
áll hozzám, az első hullám után sok helyre ellátogattunk, 
ahol már megvalósultak fejlesztések a program keretében. 
Ezek nem nagy összegű projektek, de helyben rendkívül 
fontosak. Óvodák, iskolák újulnak meg, vagy háziorvosi 
rendelőbe vesznek eszközöket. Ezek a fejlesztések az ott 
élőknek rengeteget jelentenek.

 z Korábban éveken keresztül Budapest főpolgármes-
ter-helyetteseként dolgozott. Hogyan fogadta a felkérést 
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35. OTDK 
SZERVEZŐKÉNT ÉS 
RÉSZTVEVŐKÉNT 

IS SIKER
Járványhelyzet, hibrid hadviselés, drónok, 
infokommunikáció, mesterséges intelli-
gencia, videójátékok, nukleáris biztonság 
– mások mellett ilyen témájú pályamű-
vekkel nyertek első helyezéseket és külön-
díjakat az NKE hallgatói a 35. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia Had- 
és Rendészettudományi Szekciójában, 
amelynek idén a Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar adott otthont.

11
É L E T K É P

a kormányszóvivői munkára? Milyen tapasztalatokat 
tudott hasznosítani a korábbi munkáiból?
Budapest az otthonom, ráadásul a legszebb főváros is. Nekem 
ez nemcsak egy munka, hanem hivatás is volt, azért a városért 
dolgozhattam, ahol nemcsak én, de a kislányom is felnő, és 
amelyet ő is otthonának érez. Ráadásul hatalmas megtiszteltetés 
volt főpolgármester-helyettesként dolgozni egy olyan ember 
mellett, aki hozzájárult ahhoz, hogy a nemzet fővárosa minden 
tekintetben megérkezzen a 21. századba. Ezt a munkát sikeresen 
elvégeztük, hiszen ha valaki végigmegy Budapesten, láthatja azt 

a rengeteg fejlesztést, amely a Tarlós-időszakban valósult meg. 
Meggyőződésem, hogy az ember csak úgy érhet el sikereket, ha 
azt a feladatot, amelyet vállalt, vagy amellyel megbízták, a tőle 
elvárható legmagasabb szinten teljesíti. Amikor felkértek erre 
a feladatra, örömmel elfogadtam, hiszen kormányszóvivőként 
egy olyan kormányban dolgozhatok, amely sikeresen védekezik 
a koronavírussal szemben, élen jár a munkahelyteremtésben, 
amely az elmúlt évtizedben csökkentette a szegénység mér-
tékét, emelte a minimálbért, történelmi orvosbéremelést 
hajtott végre, megbecsüli és támogatja a magyar kultúrát, és 
folytathatnám a sort a végtelenségig. Az elmúlt évtizedben 
egy olyan pályára állította a kormányzat Magyarországot, 
amelyről ha le nem térítik, akkor a siker garantált. Mindez 
persze nem csak a kormány, hanem az emberek, a mi közös 
sikerünk, amelyre büszkék lehetünk!

 z A kormányszóvivői munka mellett mivel foglalkozik 
szívesen?
Ez nem egy nyolcórás foglalkozás, főleg nem válsághelyzet 
idején. Már több mint egy éve, hogy a koronavírus az éle-
tünk része, ezért igyekszem azt a kevés szabadidőt, amely 
marad, tartalmasan eltölteni. Sokat vagyok a kislányommal, 
akivel igyekszem megszerettetni a kirándulást, a túrázást 
és megmutatni neki Magyarország szépségeit is.
z Milyennek látja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
működését?
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Ludovika jogutódja-
ként azt a célt kell beteljesítse, hogy kineveljen olyan magas 
szinten képzett, a 21. század elvárásainak megfelelő tudású 
fiatalokat, akik majd Magyarország fejlődése, gyarapodása, 
biztonsága és a magyar emberek jóléte érdekében dolgoznak. 
Úgy hiszem, minden hallgató és oktató számára megtisztel-
tetés és büszkeség is egyben egy ilyen nagy múltú és a nem-
zet szempontjából egy ilyen rendkívül fontos egyetemen 
tanulni és tanítani. Az ország jövője miatt sem mindegy, 

hogy innen milyen rendőrök, katonák, közszolgák, 
kutatók kerülnek ki. Főpolgármester-helyettesként 

nemcsak a megújult épületek átadásán, de számos 
évnyitó ünnepségen is részt vehettem. Ilyenkor 

mindig azt éreztem, hogy az intézmény lehetővé 
teszi, az itt tanuló hallgatókban pedig minden 
tehetség, elszántság és akarat adott ahhoz, 
hogy az ország legjobbjai között tartsuk 
számon őket.  

Szöveg: Szöőr Ádám
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda,  

Bruzák Noémi/MTI 
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A Had- és Rendészettudományi Szekciót idén az online 
térben rendezték, 19 tagozatban mutatkozhattak be nemcsak 
egyenruhás, de civil hallgatók is. A szekcióba 7 felsőoktatási 
intézmény 14 karának hallgatói összesen 182 pályamunkát 
nyújtottak be, az NKE hallgatói 15 tagozatban szerezték 
meg az első helyezést. Ezek között megtalálható volt pél-
dául a kiberbiztonság, a kriminológia, kriminalisztika, 
a haditechnika, haderőfejlesztés, valamint a pilóta nélküli 
légijárművek és a robotika is. A rendezvény megnyitóján 
Koltay András rektor emlékeztetett: a tudományos di-
ákköri mozgalom 70 éves múltra tekint vissza, az NKE 
és jogelődei pedig alapí-
tásuk óta részesei ennek. 
„A TDK-mozgalom a magyar 
felsőoktatás és a magyar tudo-
mány egyik nagy ünnepe, egy 
olyan eseménysorozat, amely 
tömegeket mozgat meg” – fo-
galmazott Koltay András. 
„A pályaművek jelzik, hogy 
a had- és rendészettudomány 
kérdései nem egy egyetem mo-
nopóliuma, hanem »nemzeti 
ügyek«. Az OTDK jelentősége 
nemcsak az, hogy közössé-
get építsen, hanem »létérde-
ke« az egyetemeknek, hiszen 
a TDK-mozgalom az oktatói 
utánpótlás legfontosabb bázisa, 
a jövő egyetemi oktatói szere-
pelnek benne” – szögezte le 
az NKE rektora. „A Had- és 
Rendészettudományi Szekció 44 éve része az OTDK megméret-
tetéseinek, népszerűsége azóta is töretlen” – derült ki Benkő 
Tibor honvédelmi miniszter köszöntőjéből. A tárcavezető 
szerint a részt vevő hallgatók „példaértékű vállalást tettek” 
azzal, hogy napi tanulmányaik mellett elmélyültek egy 
szakterület rejtelmeiben. A rendezvényt a pandémiás 
helyzet az online térbe kényszerítette, a járvány pedig – 
Benkő Tibor meglátása szerint – ráirányítja a figyelmet 
az alkalmazható tudás megszerzésének fontosságára, amely 
„szorgalom, kitartó munka és alázat eredménye”. 

Az OTDK megnyitóján Korom Ferenc vezérezredes a kutatás 
és innováció fontosságáról beszélt. A Magyar Honvédség 
parancsnoka szerint kihívás, hogy nem tudható pontosan, 
hogyan változnak hosszú távon a fegyveres konfliktusok, 
a biztonsági környezet. Ezért fel kell készülni a „fekete hattyú” 
típusú, kiszámíthatatlan eseményekre történő reagálásokra is. 
Ezen váratlanul bekövetkező eseményekhez történő alkalmaz-
kodáshoz pedig nagy szükség van az innovációra, amelyben 
a tudományos munkát végző szakemberek munkája különös 
jelentőséggel bír. „Az OTDK az első lépés a tudományos pálya felé, 
a kiemelt fókuszterületek – digitalizált harcmező, autonóm rend-

szerek, mesterséges intelligencia 
alkalmazása, felderítő és dön-
tés-előkészítő rendszerek – ku-
tatási eredményei remélhetőleg 
sikeresen beépülnek a Magyar 
Honvédség gyakorlatába is” 
– mondta a vezérezredes. 
Szendrő Péter, az Országos 
Tudományos Diákköri 
Tanács elnöke úgy tájékoz-
tatott: az idei OTDK-n több 
mint 1800 helyi konferencián 
közel 13 ezer pályamunka 
mutatkozott be, amelyből 
nem egészen hétezret vá-
lasztottak ki bemutatásra. 
A 35. OTDK-n 300 határon 
túli résztvevő is közremű-
ködik, a 36. OTDK-n pedig 
egy-egy szekció kerül majd 
a határon túlra Beregszászra, 

Komáromba és Marosvásárhelyre. „Az idei OTDK-n minden 
negyedik szekció az NKE segítségével valósult meg, az online 
közvetítéseket a had- és rendészettudományok mellett a humán, 
az agrár és a legnagyobb, soproni közgazdász szekcióban is az NKE 
támogatja” – jelezte Szendrő Péter. „A tudományos diákköri 
mozgalom igazi hungarikum” – fogalmazott megnyitójában 
a Had- és Rendészettudományi Szekció rendezőjének 
nevében Pohl Árpád dandártábornok. A Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar dékánja kiemelte: a szekcióban 
folyamatosan megjelentek nem egyenruhás pályázók is, 

ROSKA-DÍJAS VOLT HALLGATÓ ELŐADÁSA 
A Roska Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas professzorról, 
a hazai bionikai képzés megteremtőjéről elnevezett díjat 
idén Pénzváltó Nikolett nyerte, aki az NKE-n szerezte 
mesterdiplomáját és PhD-címét, 2016 óta a Stratégiai 
Védelmi Kutatóintézet munkatársa, Törökország a fő 
kutatási területe. Pénzváltó Nikolett előadásában egy 
máig lezáratlan fegyverügyletről, a török Sz-400-as lég-
védelmi rakétarendszer beszerzéséről beszélt. Mivel egy 
orosz fejlesztésről van szó, az ügylet feszültséget gerjesz-
tett Törökország és az Egyesült Államok között, aminek 
eredményeként Washington kizárta F35-ös programjából 
Törökországot. Mindez Ankara számára érzékeny pont, 
hiszen a törökök ezekre a gépekre szerették volna lecserélni 
elavuló F16-os flottájukat – hangzott el az előadáson.
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a 182 pályamunka témáin pedig látszik, hogy sokakat inspi-
rált a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program. 
Krajnc Zoltán ezredes, tudományos dékánhelyettes, a Szekció 
ügyvezető elnöke jelezte: idén középiskolás versenyző is adott 
be pályamunkát, a bírálók között öt külföldi volt. 
„Ez a konferencia az ország legtehetségesebb hallgatóinak találkozási 
pontja” – fogalmazott az OTDK záróeseményén Mezey Barna. 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke szerint 
az esemény azt is mutatja, hogy a magyar tudománynak 
megvan a kellő muníciója és utánpótlása az innovációhoz. 
Padányi József vezérőrnagy, a Had- és Rendészettudományi 
Szekció Szakmai Bizottságának elnöke felelevenítette sa-
ját történetét, amely végül egy sikeres pályafutást és Pro 
Scientia Aranyérmet eredményezett. Mint elmondta: ehhez 
hozzájárult az a személyes tapasztalat, amelyet a tudományos 
diákköri munka adott: „az elmélyült kutatás, megfontoltság, 
új kérdések folyamatos keresése és új válaszok megfogalmazása”. 
„Hiszek az elvégzett munkában, pontosabban csak az elvégzett 
munkában hiszek” – szögezte le Padányi József, aki Zrínyi 
Miklós szerencséről alkotott gondolatai nyomán beszélt 
arról is, hogy a karrierben sem lehet semmilyen elvégzett 
feladatot feleslegesnek tekinteni. „Önök ország-világ előtt 
becsülettel helytálltak” – hangsúlyozta Pohl Árpád dandár-
tábornok, a rendező Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar dékánja, aki szerint a résztvevők igényesen és magas 
színvonalon kommunikáltak az online tér ellenére. Pohl 

Árpád arra is felhívta a figyelmet: az OTDK-s szereplés a ké-
sőbbi tudományos pálya kiindulópontja lehet, a tábornoki, 
főtiszti karban is szép számmal találni egykori diákkörösöket. 
A dékán jelképesen átadta a stafétát a 36. OTDK Had- és 
Rendészettudományi Szekciója következő rendezőjének, 
az NKE Rendészettudományi Kar dékánjának. Ruzsonyi Péter 
bv. dandártábornok arról beszélt: a lehetőség igazi kilépés 
lesz a kar számára a tudomány világába. Hangsúlyozta, hogy 
nem háziversenyre készülnek, hanem arra, hogy a témában 
jártas legjobb szakemberek segítségével nyílt és korrekt 
megmérettetést biztosítsanak a pályázóknak. „2023 messze 
van, de 2023 nincs messze” – fogalmazott Ruzsonyi Péter, aki 
szerint a felkészülés a 36. OTDK-ra már most kezdetét veszi. 
A Had- és Rendészettudományi Szekció első helyezettjei 
pályázhatnak a Pro Scientia Aranyéremre – derült ki a zá-
rókonferencián, ahol felolvasták Kolossa Sándor önkéntes 
műveleti tartalékos ezredes, a Pro Scientia Aranyérmesek 
Társasága képviselőjének levelét. A tájékoztatás szerint 
az OTDK első helyezettjei május 26-ig pályázhatnak 
az Országos Tudományos Diákköri Tanács honlapján, 
a Pro Scientia-elismerést októberben adják át a Magyar 
Tudományos Akadémián. A Pro Scientia Aranyérmesek 
Társasága különdíja, a „Reménység kitűző”, nyertese idén 
Virágh Krisztián mesterszakos hallgató lett.  

Szöveg: Tasi Tibor



Krasznay Csaba, az NKE Kiberbiztonsági Kutatóintézet 
vezetője szerint már az ókori filozófus és hadvezér, Szun-ce 
is úgy vélekedett, hogy szükség van a kémkedésben és a had-
viselésben a dezinformációra. Ez azóta is meglévő jelenség, 
de az internet és a közösségimédia-felületek megjelenése által 
ma már az átlagpolgár is nap mint nap szembesülhet a „hamis 
hírekkel”. Ugyanakkor a folyamat eljuthat egy olyan fázisba 
is, amikor már nemzetbiztonsági kockázattal kell számolni, 
és látható, hogy egyes államok, kormányok részéről tudatos, 
tervezett propaganda folyik. Krekó Péter kutató, elemző 
példaként hozták fel a brexithez vezető utat és a 2016-os 
amerikai elnökválasztást. Mindkét esetben valószínűsíthető 
a direkt állami beavatkozás más országok ügyeibe. A szakér-
tő szólt arról is, hogy egyes autoriter vezetésű országokban 
az állami médiát a kormány propagandacélokra használja, ez 
a demokratikusabb berendezkedésű államok esetében kevésbé 
jellemző, a modernebb médiakörnyezetben ugyanis az ilyenfajta 

befolyásolás hosszabb távon visszaüthet. Krekó Péter beszélt 
arról is, hogy amíg a közösségi médiában még mindig elég 
szabadon terjedhetnek az álhírek, a hagyományosabb plat-
formokon a szerkesztőségek révén van egyfajta önszabályozás. 
Krasznay Csaba szerint az állami propaganda akár pozitív 
célokat is szolgálhat, főleg olyan válsághelyzetekben, mint 
például a pandémia. „Ez egy jó lehetőség a kormányok számára, 
hogy fenntartsanak egyfajta közösségi morált” – hangsúlyozta 
az intézetvezető. Az egyetemi oktató beszélt arról is, hogy 
„amit az interneten, a közösségi médiafelületeken látunk és tapasz-
talunk, azok mind magunk vagyunk”. Ez azt is jelenti, hogy nem 
kell mindenért a platformok mögött megbúvó mesterséges 
intelligenciát „hibáztatni”, amely csak a felhasználók szoká-
saiból tanul, és így jeleníti meg a tartalmakat. Krekó Péter 
a pandémia kapcsán beszélt arról is, hogy manapság egyfajta 
vakcinaháború szemtanúi vagyunk, amelyben szintén fontos 
szerepe van a fake news jelenségnek. A szakértők szerint nem 

lehet tagállami szinten szabályozni a közösségi média műkö-
dését, hiszen az ilyen jellegű médiaplatformokat üzemeltető 
cégek gazdaságilag is erősebbek egy-egy országnál, és nagyon 
jelentős hatással vannak a közhatalmi folyamatokra is. 
Krekó Péter szerint bár a közösségi médiával kapcsolatos 
korábbi optimista közhangulat sokat változott negatív 
irányba, az esetleges szabályozás kapcsán kellő óvatosság-
gal kell eljárni. Ami fontos, hogy a platformok működése 
transzparens legyen. Krasznay Csaba elmondta: az infokom-
munikációs cégeknek nagyon sok fontos technikai vívmányt 
köszönhetünk, és valahol természetes az, hogy a folyamatnak 
megjelentek az árnyoldalai is. „Az biztos, hogy szabályozni kell 
a közösségimédia-használatot, de azt még nem tudjuk, hogy ennek 
milyen társadalmi hatásai lesznek a következő évtizedekben” – tette 
hozzá az NKE intézetvezetője.  

Szöveg: Szöőr Ádám

FACEBOOK: TÉNYELLENŐRÖKKEL 
A HITELESSÉGÉRT
Nemrégiben Magyarországon és Bulgáriában is elindította tényellenőrző (fact checker) szolgáltatását a Facebook. 
Az úgynevezett tényellenőrök feladata, hogy a közösségi oldalon terjedő posztok valóságtartalmának kontrollálásával 
a hírfolyam minőségét javítsák. A Facebook több mint 80 külső tényellenőrző partnerrel dolgozik a világban, közülük 
Európában az AFP nemzetközi hírügynökség az egyik legjelentősebb orgánum, amelynek alkalmazottjai ellenőrzik 
hazánkban is a Facebook tartalmait. „Lengyelország, a Balkán-félsziget, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Románia után 
Magyarország és Bulgária csatlakozása segít az AFP-nek megerősíteni tényellenőrző hálózatát Kelet-Közép-Európában, ezáltal 
harcolni a dezinformáció terjesztésével szemben a kontinens ezen részén. Az AFP a tényellenőrzés terén is megerősíti vezető pozí-
cióját a régióban: az ügynökség immár 17 európai országra terjed ki, és 12 különböző európai nyelven működik” – nyilatkozta egy 
sajtótájékoztatón Christine Buhagiar, az AFP európai regionális igazgatója. A POLITIKÁBAN

Bár a közösségi médiában gyorsabban 
terjednek az álhírek, a fake news jelenség 
egyre inkább megjelenik a hagyományos 
médiaplatformokon is – hangzott el az NKE 
Magyary Zoltán Szakkollégium online 
rendezvényén. A fake news kifejezést olyan 
hírekre, információkra használjuk, amelyek 
általában minden valóságalapot nélkülöz-
nek, és szándékosan hozzák azokat létre, 
illetve terjesztik. 



EURÓPA TANÁCS 
MAGYAR ELNÖKSÉGGEL

A nemzeti kisebbségek hatékony védelmének 
előmozdítása, környezetügy, vallásközi pár-
beszéd, a jövő generáció védelme, valamint 
a kiberbiztonság és a mesterséges intelligen-
cia mint a jövő kihívásai – ez lesz az öt leg-
fontosabb prioritása a magyar elnökségnek, 
amely május és november között tölti be 
a posztot az Európa Tanács (ET) Miniszteri 
Bizottságában. A sarokpontokról az NKE 
Európa Stratégia Kutatóintézet online 
rendezvényén számoltak be a szakemberek.

Az NKE Eötvös József Kutatóközponton belül már egy 
éve működik az Európa Stratégia Kutatóintézet, amelynek 
speciális fókusza az európai multilaterális intézmények 
működésének vizsgálata és Magyarország ezekben folytatott 
politikájának stratégiai megalapozása és vizsgálata. „Hazánk 
ezeken az intézményeken keresztül érvényesítheti érdekeit az európai 
színtéren, másrészt az ott született ügyek kihatással vannak ránk, 
ennek nyomán rendezi meg az intézet ezt a konferenciát” – fogal-
mazott megnyitójában Navracsics Tibor. Az intézetvezető 
szerint az Európa Tanács elnöki tisztségében betöltött hat 
hónap lehetőséget ad arra, hogy a magyar politika számára 
különösen érzékeny területeket megjelenítsük az európai 
színtéren, és befolyásoljuk az európai döntéshozatalt. „A ma-
gyar elnökség prioritásai nemcsak hazánk, hanem Európa egésze 
számára is fontosak lehetnek” – szögezte le Navracsics Tibor 
volt uniós biztos. 
Az Európa Tanácsot 1949. május 5-én a londoni szerződés 
keretében hozták létre, jelenleg 47 tagállama van, és sokan 
az Európai Unió előszobájának tekintik a szervezetet, amely-
hez hazánk 1990-ben csatlakozott. A Miniszteri Bizottság 
elnökségét 1999-ben adtuk először, idén pedig május 27. 
és november 17 között lesz erre lehetőség, az elnökséget 
Németországtól vesszük át. Bán Janka, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium főosztályvezetője előadásában a magyar 
elnökség kiemelt prioritásainak öt fő területéről beszélt. 
Az egyik ilyen a nemzeti kisebbségek hatékony védelmé-
nek előmozdítása, a másik a jövő generáció gyűjtőnév alatt 
az ifjúságpolitika, gyerekjogok, gyermekek és fiatalok lelki 

egészsége, családi értékek védelme, társadalmi felzárkózás és 
a romák lehetőségei. Újabb prioritás a vallásközi párbeszéd 
előmozdítása, valamint a jövő kihívásai, azaz a kiberbizton-
ság és a mesterséges intelligencia. Szintén a magyar elnökség 
fókuszterülete a környezetügy, azaz az európai tájvédelem, 
az élőhelyek védelme, az egészséges környezethez való alapvető 
jog és a fenntartható fejlődés. A magyar elnökség hat hónap 
alatt 60-70 kisebb-nagyobb rendezvényt tervez, a stafétát 
pedig novemberben Olaszországnak adja át. 
Az ET parlamenti közgyűlés magyar delegációjának mun-
kájáról és a magyar elnökséggel kapcsolatos várakozásokról 
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke 
beszélt, aki 1993 óta vesz részt az ET parlamenti közgyűlésében. 
A szakember a prioritások közül kiemelte a nemzeti kisebb-
ségek kérdését, hiszen a parlamenti közgyűlés a napokban 
fogadta el a vajdasági magyar politikai élet egyik képviselője, 
a Szerb Parlament alelnöke, Kovács Elvira jelentését, amely 
összefoglalta, hol tart az ET a kisebbségi keretegyezmény te-
rületén. Ebben az egyezményben fogalmazódik meg egyebek 
mellett az az elvárás, amely a nemzetiségi nyelven történő 
oktatás mellett tesz hitet az alapfoktól a legfelsőbb fokig. 
Németh Zsolt a kárpátaljai magyarokat tavaly ért jogsérelmek 
kapcsán beszélt arról is, hogy mindez a szerzett jogok tiszte-
letben tartásának alapelvébe ütközik. A jelentés nóvumokat 
is tartalmaz, átfogó kisebbségvédelmi törvény megalkotására 
buzdítja az államokat. „Ilyen jogszabálya Magyarországnak is 
van, a rendszerváltoztatás után született” – jegyezte meg a volt 
külügyi államtitkár, aki beszélt a jelentés másik javaslatáról, 
amely egy online, civil platformot kezdeményez az ET égisze 
alatt, ahol a kisebbségeket ért jogsérelmeket jelezni lehet. 
Az erről való gondolkodásban a magyar elnökség kreatív 
kezdeményező lehet a bizottsági elnök szerint. A konferen-
cián Rusz Harry Alex, Magyarország Európa Tanács Melletti 
Állandó Képviseletének nagykövete az elnökség előkészítésé-
nek feladatairól számolt be. Ennek fontos része, hogy tavaly 
december óta Magyarország látja el az ET alelnöki szerepét, 
amelynek konkrét feladata az emberi jogi bíróság ítéletei 
végrehajtásának felügyelete. A magyar elnökségre a Nemzeti 
Ifjúsági Tanács is készül, amelynek elnöke, Hegedüs Zoltán 
azt mondta: a fiatalok bevonása egy harmincfős testületen 
keresztül történik, amelyben fiatal szakemberek és a velük 
foglalkozó szervezetek küldöttei kapnak helyet, az Európa 
Tanács rajtuk keresztül „csatornázza be” a visszajelzéseket. 
A testület magyar tagja jelenleg a roma fiatalok segítésével, 
felzárkóztatásával foglalkozik – hangzott el a konferencián.  

Szöveg: Tasi Tibor

A EURÓPA TANÁCS TAGORSZÁGAI
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A könyv azon fiataloknak állít emléket, akiket az Államvédelmi 
Hatóság (ÁVH) 1953-ban vett őrizetbe, majd ítélte el őket a bíró-
ság. Elsőként Engländer Tibort tartóztatták le, majd következett 
Forgács János, Fényes István, Radó Miklós, Kovácsi Edit, Pollák 
Tibor és Schmelzer Kornél. Utóbbi kivételével mindannyian a bal-
oldali Hasomer Hacair cionista szervezet vezetői vagy munkatársai 
voltak. Két további személy is az ÁVH látóterébe került: január 
30-án Steiner Júliát, az izraeli követség telefonkezelőjét, június 
5-én pedig Signer Juditot, a cionista szervezet akkori vezetőjét is 
őrizetbe vették. Utóbbiak ügyét külön eljárásban tárgyalták, így 
elmondható, hogy 1953-ban több cionista pert is tartottak hazánk-
ban. Az eseményen elhangzott, hogy az elítéltek többsége a zsidó 
középosztály szegényebb rétegeiből került ki, és letartóztatásuk 
előtt mintegy két éven keresztül figyelte őket a hatóság. A fiatalok 
erősen baloldali beállítottságúak voltak, a kommunista rendszerrel 
is rokonszenveztek. A totalitárius hatalom azonban nem nézett jó 
szemmel semmiféle mozgalmat, szervezkedést, a hivatalos ideológiá-
tól elkülönült önálló létezést és gondolkodást. Novák Attila könyve 
a per történetét a teljesség igényével dolgozza fel, ami hiánypótló-
vá teszi a művet, mivel addig senki nem foglalkozott mélyebben 
a történettel. Sőt, a korral és a magyar zsidósággal foglalkozó más 
elemzések meg sem említik az 1953-as budapesti cionista pert és 
a sómér mozgalmat. „A sztálinista–rákosista korszaknak az őrizetbe 
vettek cionizmusára hivatkozó letartóztatásai és politikai tisztogatásai 
árnyékában az utókor szem elől tévesztette azokat, akik valóban cionisták 
voltak, és akik ténylegesen ezen tevékenységük miatt kerültek a hatalom 
célkeresztjébe” – fogalmazott a szerző. 

A könyv részleteiben tárgyalja a per egészét, 
amelynek végén a „főszereplőt”, Engländer 
Tibort első fokon négy, másodfokon két 
évre ítélték. Ebből egy évet börtönben, 
egyet pedig munkatáborban kellett töltenie. 
Később pszichológus kutatóvá vált a Kádár-
korszakban, de a cionizmushoz hű maradt, 
a rendszerváltás előtt és után is a magyar 
zsidó élet kulcsfigurája volt. A könyv az íté-
letek utáni életutakat is bemutatja: Fényes 
István például Izraelben futott be karriert 
humoristaként, majd jó barátja lett a ké-
sőbbi miniszterelnöknek, Antall Józsefnek 
is. Schmelzer Kornél pedig, aki az egyetlen 
vallásos cionista volt a vádlottak között, 
a New York-i konzervatív Jewish Theological 
Seminary  könyvtárát vezette évtizedeken át.
Novák Attila elmondta, hogy az ügy illeszke-
dik a kommunista államhatalom egyházakkal 
és meghatározott társadalmi csoportokkal 
szembeni elnyomássorozatába, mégis több 
szempontból is különleges volt. A letartózta-
tottak többsége erősen baloldali, a kommu-
nista rendszerrel rokonszenvező, a holokauszt 
tragédiáját túlélt, a budapesti VII. kerületben 
lakó zsidó fiatal volt. „Baloldaliságuk annyira 
meghatározta magatartásukat, hogy még saját 
izraeli anyapártjukat is kritizálták, mivel az 
szerintük nem állt ki kellő eréllyel a Szovjetunió 
és a »népi demokráciák« mellett. Ez az ideológiai 
vonás Schmelzer Kornél és a vallásos cionisták 
esetében nem volt megfigyelhető, ugyanakkor 
velük kapcsolatban is érzékelhető volt a törekvés 
az államhatalommal való direkt összeütközés ke-
rülésére, amelyet a rezsim elnyomó és bosszúálló 
jellegét tekintve csakis megértéssel fogadhatunk” 
– fogalmazott a szerző. A könyvet méltatva 
Pap Milán elmondta: a kiadvány nagyon jól 
visszaadja a kor hangulatát, és azon atrocitá-
sok sorát, amelyek a cionista per résztvevőit 
érték. Vári György szerint pedig egy nagyon 
informatív, de nem megterhelő könyvet vehet 
kézbe az olvasó, aki viszonylag kis befektetés-
sel nagy intellektuális nyereségre tehet szert 
Novák Attila művével.   

Szöveg: Szöőr Ádám • Fotó: Fortepan 

Az 1950-es évek egyetlen cionista perének történetét rekonstruálja 
tavaly megjelent könyvében Novák Attila, az NKE EJK Molnár 
Tamás Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Az Ideológia 
és önazonosság című kiadványt bemutató online eseményen 
Pap Milán politológus, az MTKI tudományos munkatársa és 

Vári György irodalomtörténész beszélgettek a szerzővel. 

FOGALOMTÁR
Cionizmus: a zsidó nép nemzeti felszabadító mozgalma. A szó a Sion 
szóból származik, amely hagyományosan Jeruzsálem és Izrael földjé-
nek szinonimája. A cionizmus – a zsidó nép megváltása ősi földjén 
– az Izrael földjéért való folyamatos vágyódásból és a hozzá való 
szoros kötődésből ered, amely évszázadokon át szerves része volt 
a zsidó létezésnek a diaszpórában. A cionista mozgalom programja 
mind ideológiai, mind gyakorlati elemeket tartalmazott, amelyek 
célul tűzték ki a zsidóknak az ígéret földjére való visszatérésének 
segítését, a zsidó nemzeti lét társadalmi, kulturális, gazdasági és 
politikai újjáélesztését, nemzetközileg elismert, jogilag biztosított 
ország létrehozását a zsidó nép történelmi földjén, ahol a zsidókat nem 
érheti üldözés, és képesek fejleszteni saját életüket és identitásukat.
Magyar Cionista Szövetség (MCSZ): magyarországi országos cionista 
szervezet. Alapszabályát a Belügyminisztérium 1927-ben fogadta el. 
A szövetség amellett, hogy összefogta a magyarországi cionistákat, 
a különféle cionista pártok és ifjúsági szervezetek számára is tevé-
kenységi keretet biztosított. A szövetségben fontos szerepet töltött be 
a budapesti anyaegyesület. A Magyar Cionista Szövetség rendelkezett 
választmánnyal, intézőbizottsággal, tisztikarral, szakosztályokkal és 
elnökkel. Taglétszáma a harmincas években a becsült adatok szerint 
mintegy négy-ötezer fő volt, a második világháború után pedig en-
nek többszörösére növekedett. A szövetséget többször is betiltották, 
tevékenységét időről időre korlátozták. Bár működése a második 
világháborút követően de jure nem volt biztosítva, ténykedése elé 
a hatóságok egészen 1949. március 13-ig nem gördítettek akadályt.
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A védelem és a biztonság új megközelítései Dél-Amerikában és Dél-
Európában című rendezvény három nyelven (angol, magyar, 
spanyol) és négy időzónában zajlott, a résztvevők több mint 
tíz országból csatlakoztak az online térbe. Közülük többen 
dél-amerikai országokból „érkeztek”, így a távoli kontinensről 
szerzett tapasztalataikat is megoszthatták az érdeklődőkkel. 
A párbeszédhez csatlakozott több külföldi egyetem is, így 
a spanyol Salamancai és a Jaén Egyetem kutatói is részt vet-
tek az eseményen, míg a hazai intézmények közül a Szegedi 
Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni 
Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és házigazdaként 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is képviseltette magát. 
A konferencia nagyban hozzájárult a hazai és külföldi 
latin-amerikanisták és a mediterrán térség kutatóinak ta-
lálkozásához, amelyre a járvány idején ritkán van lehetőség. 
Az eseményen 10 szekcióban 45 előadás hangzott el olyan 
témákban, mint például a magyar mint kisebbségi nyelv 
kérdése Brazíliában, az illegális migráció, a mesterséges 
intelligencia katonai felhasználása vagy a pandémia. 
Füzesi Kitti a venezuelai válság kapcsán arról is beszélt, hogy 
a mai napig az olaj az egyik legfontosabb energiaforrás. Jelenleg 
Venezuela rendelkezik a világon a legnagyobb olajtartalékkal, 
mindezek ellenére mégis a válság szó jut először eszünkbe 
a dél-amerikai ország kapcsán. Az olajkitermelés 1914-ben 

kezdődött, a külföldi befektetéseknek köszönhetően az 1920-
as évek végére a kőolajexport terén világelsőnek számított 
Venezuela. Az olaj miatt megnőtt az ország nemzetközi jelen-
tősége is, amit jól mutat az is, hogy 1960-ban az Olajexportáló 
Országok Nemzetközi Szervezetének (OPEC) alapító tagja 
lett. Füzesi Kitti szerint Venezuela talán túlságosan is 
az olajra alapozta gazdaságát, aminek hátrányai az 1980-as 
években már éreztették hatásukat, a gazdaság egyértelműen 
az olajártól függött. A 90-es évek elején már hitelt is kellett 
felvenni az országnak a Világbanktól és az IMF-től, és jelenleg 
is hiperinflációval néz szembe Venezuela. A nehéz gazdasági 
helyzet erőteljesen hat az olaj kitermelésére is, amelynek 
mértéke jelentősen csökkent az elmúlt időben. 
Aktuális témát dolgozott fel kutatásában Dobozi Gergely 
is, aki a Földközi-tenger keleti részén érzékelhető migrációs 
tendenciákról értekezett. Elhangzott, hogy bár a 2015-ös 
csúcsidőszakhoz képest alacsonyabb a migrációs nyomás 
a térségben, az utóbbi hónapokban a keletmediterrán 
útvonal ismét a közérdeklődés fókuszába került. Emberi 
jogokra szakosodott nem kormányzati és egyéb jogvé-
dő szervezetek azzal vádolták meg az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökséget (Frontex), hogy az uniós szervezet 
a görög hatóságokkal együttműködésben folytatólagosan 
megsértette az emberi jogi normákat, a vonatkozó uniós 
szabályokat és a saját belső szabályozását, és jogellenesen 
utasította vissza a bevándorlókat. A nemzetközi ügynökség 
tagadja a vádakat, az értekezés pedig azt próbálta feltárni, 
hogy a koronavírussal is terhelt térségben milyen lehetőség 
van az emberi jogi normák betartására. 
A NATO déli stratégiája a siker kulcsa – erről szólt Osgyáni 
Anikó munkája, amelyet az Európára zúduló 2015-ös mig-
rációs válság inspirált. Elhangzott, hogy Európának egyre 
több katonai jellegű biztonsági kihívással kell felvennie 
a harcot, ezért indokolt lenne a hibrid déli fenyegetések 
nagystratégiai szinten való kezelése. A NATO – a térség 
legjelentősebb védelmi szervezete – rendelkezik déli cso-
maggal, de a déli stratégia máig nem jött létre. Osgyáni 
Anikó arra vállalkozott, hogy felderítse: a migráció sokkoló 

FÓKUSZBAN 
DÉL-AMERIKA ÉS DÉL-EURÓPA
Az illegális migráció, a mesterséges intelli-
gencia katonai felhasználása, a pandémia, 
valamint számos más, Dél-Amerikát és 
Dél-Európát érintő témáról is szó volt 
az NKE Doktorandusz Önkormányzata 
és a HHK Nemzetközi Biztonsági 
Tanulmányok Tanszéke közös szervezésű 

online konferenciáján.

jelensége miért nem katalizálta a NATO-t a déli stratégia 
megalkotására. A hallgató több aspektusból is vizsgálta 
a mediterrán térségből érkező fenyegetések biztonságper-
cepcióját, és több fontos megállapításra is jutott. Szerinte 
az Egyesült Államok számára ezek a fenyegetések nem 
jelentenek prioritást, ezért nem vállal vezető szerepet. 
Másrészt azok az európai államok tekintik magukat foko-
zottan fenyegetettnek, amelyeket gazdasági vagy politikai 
érdekek is fűznek a térséghez. Osgyáni Anikó úgy látja, hogy 
Európa államai tölthetnének be politikai vezető szerepet 
a déli stratégia előmozdításában, de nem rendelkeznek 
az ehhez szükséges katonai képességekkel. A kutatómunka 
megállapítása szerint a NATO jelenlegi keretein belül egy 
déli stratégiának nincs realitása.  

Szöveg: Szöőr Ádám, Pap Melinda 
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Az avatáson Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium 
(HM) parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes arról 
beszélt, hogy a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 
egyhangúlag támogatta Zrínyi-Újvár nemzeti emlékhellyé 
avatását, amiben nagy szerepe van „Magyarország első számú 
Zrínyi-kutatójának”, Padányi József vezérőrnagynak, az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar egyetemi tanárának, 
az érintett települések önkormányzatainak, de az egyházaknak 
és az ott élőknek is. Németh Szilárd leszögezte: Zrínyi Miklós 
erős, nemzeti, keresztény Magyarországban gondolkodott, 
életével azt üzeni a ma élőknek, hogy Magyarország csak 
akkor lehet sikeres, ha lakói összefognak. 
Az eseményen Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár 
Zrínyi-Újvár küldetéséről, jelentőségéről beszélt. Elmondta: 
Zrínyi 1661-ben kezdte el építtetni a Muraköz és Stájerország 
védelmére, Kanizsa török végvár „blokkolására”, de célja volt 
egy olyan erősség építése, amely „nyomás alatt tartja a törö-
köket ezen a vidéken. Zrínyi-Újvárnak azonban van egy ki 
nem mondott üzenete is, amelyet Zrínyi Az török áfium ellen 
való orvosság című művében megfogalmaz, miszerint „egy 
nemzetnél sem vagyunk alább valóak”. Zrínyi azt üzeni: a két 
pogány közt őrlődő nemzet képes arra, hogy egy erősséget 
emeljen török területen, és ezzel befolyásolja a török portyá-
kat, így ennek a nemzetnek van önbecsülése és tartása. Ezt 
bizonyítja, hogy a hadvezér ebből a várból vezette híres 1664-es 
téli hadjáratát, amellyel kivívta egész Európa csodálatát. „Ez 
is azt mutatja, hogy Zrínyi épített a nemzet önbecsülésére, arra 
a génjeinkben hordozott tartásra, amely ebben a nehéz helyzetben 
is jellemez bennünket” – fogalmazott Padányi József. 
Az avatón Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért 
felelős államtitkára azt mondta: ugyan a Zrínyiek horvát 
származásúak, mégis a magyar történelem kiemelkedő alakjai, 
mert magyar lelkűek voltak. A politikus szerint Zrínyi életével 
és műveivel széles körben hirdette az összefogás szükségességét 
a törökök elleni harcban. „Azért íródott a Szigeti veszedelem is, 
hogy fölrázza a nemzetet” – tette hozzá az államtitkár. Szászfalvi 
László Somogy megyei országgyűlési képviselő arról szólt, 
hogy Zrínyi Miklóst életében a hazaszeretet és a nemzetért 
vállalt áldozat vezérelte. Gondolatai ma is érvényesek, hiszen 
a 21. században is „a keresztény szerelmes hazánkért, Urunkért, 
feleségünkért, gyermekeinkért, magunk tisztességéért és 
életünkért” kell harcolnunk – idézte Zrínyit a képviselő. 
Az eseményen a résztvevők koszorúkat helyeztek el a várvédők 
tiszteletére emelt emlékműnél.  

Szöveg: Tasi Tibor • Fotó: Szilágyi Dénes

ZRÍNYI-ÚJVÁR KUTATÁSA
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatói Padányi 
József vezérőrnagy vezetésével évek óta aktív sze-
repet játszanak Zrínyi-Újvár „újrafelfedezésében”. 
A kutatások elsősorban Zrínyi-Újvár feltárására 
irányultak, de ezzel a Zrínyi Miklós által kiépí-
tett védelmi erősségek rendszere is bemutatható. 
Padányi József egy korábbi lapszámunkban el-
mondta: a Zrínyi Miklós által kiépített védelmek 
megnehezítették a török betöréseket a Mura folyó 
térségében, ennek a rendszernek a „legerősebb 
szelete”, mondhatni első eleme Zrínyi-Újvár volt. 
A védelem fontos eszköze volt az a halastó, amely 
a terep kihasználásával a vár felé vezető utat zárta 
le, de a Zrínyi-árok is, amely a Mura vizét átvezet-
ve a Kanizsa-patakon jelentős területet zárt le, és 
megnehezítette a török áttörést. A kutatócsoport 
az elmúlt években Zrínyi-Újvár ostromának nyomait 
kereste a legmodernebb eszközökkel a talajradartól 
kezdve a légi szkennelésen át a helyiek emlékeiben 
kutatva. A negyvenezer török által ostromolt vár 
helyén számos muskétagolyó került elő, amelyek 
mérete, roncsolódása kinyitotta az ostrom történetét, 
és közelebb vitt a vár helyéhez. Később a bástyákat 
és a török lőállások helyét is sikerült azonosítani, de 
rátaláltak a földvár cölöpsorainak maradványaira is, 
és rekonstruálták az építmény falait. A leletegyüt-
test azóta egyebek mellett lelettérképen mutatták 
be, Beleznán emlékszoba létesült, és elkészült 
Zrínyi-Újvár makettje is. 2020 júniusában pedig 
hivatalosan is átadták a Zrínyi-Újvár kutat. Ennek 
történelmi jelentősége azért is kiemelkedő, mert ez 
az egyetlen Zrínyi Miklóshoz kötődő emlék a mai 
Magyarország területén. 

Nemzeti emlékhely státuszt kapott a Zrínyi Miklóshoz fűzhető egyetlen magyarországi épített 
emlék: Zrínyi-Újvár. Az avatás a költő és hadvezér születésének 400. évfordulójára szervezett 
emlékév záróeseménye volt, a Mura folyó mellett, a Somogy megyei Őrtilos külterületén 
található területet mára teljes egészében feltárták partnereikkel a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem kutatói, a munkát Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár vezette. 

NEMZETI EMLÉKHELY 
LETT ZRÍNYI-ÚJVÁR
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Mára már egyfajta hungarikum-
má vált a keresztényüldözéssel 
kapcsolatos Budapest-jelentés, 
amelynek szerkesztésében jelen-
tős szerepet játszanak a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem ku-
tatói. A Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karon 
működő Vallás és Biztonság 
Kutatóműhely ambiciózus 
kutatási programmal rendel-
kezik, és tevékenységük egyre 
népszerűbb nemzetközi kö-
rökben is. Az őszi pápaláto-
gatásra is terveznek egy angol 
nyelvű kiadványt, amelyet 
szeretnének személyesen átadni 

Őszentségének.
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Keresztények ellen elkövetett erőszakos cselekmények 
a 2020-as évben, a keresztényüldözés régi-új színterei 
az afrikai kontinensen vagy aktuális változások az ál-
lam és egyház együttműködésében az üldözött keresz-
tényekért – néhány téma, amelyet az NKE kutatói 
dolgoztak fel az idén már negyedik alkalommal publi-
kált Budapest-jelentésben. Az évente megjelenő kötet 
az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary 
Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság 
(Miniszterelnökség), valamint a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
együttműködésében valósul meg, amelynek célja egy olyan 
átfogó tudományos mű megalkotása, amely különböző 
földrajzi és szakmai szempontok alapján, komplex mó-
don igyekszik bemutatni a keresztényüldözés jelenségét. 
„Egy civilizációs küzdelem kellős közepén vagyunk. A keresz-
ténységet sokféleképpen és sok irányból támadják. Ez a támadás 
tőlünk keletre és délre egy erőszakos üldöztetést jelent, tőlünk 
nyugatra pedig egy szellemi típusú keresztényellenességet” 
– mondta el a kötetet bemutató online rendezvényen 
Azbej Tristan államtitkár. A vallásuk és lelkiismereti 
meggyőződésük miatt üldözött emberek jelentős többsége, 
mintegy négyötöde keresztény. Az Open Doors 2020-as 
jelentése szerint a világban 260 millió embert üldöztek 
keresztény hite miatt. Azbej Tristan szerint a világban 
tapasztalható keresztényüldözést egyre növekvő részben 
követik el nem állami szereplők, elsősorban terrorszerve-
zetek, és elmondható, hogy tavaly a keresztényüldözés még 
inkább világszintű jelenséggé vált. „Morális, humanitárius 
és biztonságpolitikai szempontokból is fontos kötelességünk az, 
hogy ezekre a szörnyű tettekre választ adjunk, és megsegítsük 
a szenvedőket” – írja a Budapest-jelentésben az államtitkár. 
A Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért 
és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős 
Államtitkárságát 2016-ban hozták létre. A Hungary Helps 
Program egyfajta intézményesített keretet ad hazánk 
humanitárius és kétoldalú nemzetközi rehabilitációs 
szerepvállalásának. Ennek eredményeként eddig 21 or-
szágban, összesen 13,4 milliárd forint értékű támogatást 
kaphattak a programból a szükséget szenvedő helyi 
közösségek. Ez mintegy százezer embernek jelentett köz-
vetlen segítséget a szülőföldön való megmaradáshoz vagy 
a visszatéréshez. A Budapest-jelentésben foglaltak szerint 
a keresztényeket érő erőszakos cselekedetek hangsúlya 
egyre inkább Afrikába tevődött át az elmúlt időszakban, 
itt jelentősen megemelkedett a különböző fegyveres 
csoportok és dzsihadisták által elkövetett támadások 

gyakorisága. Ugyanakkor a koronavírus-járvány is 
tovább nehezítette a helyzetüket, a lezárások sokszor 
megakadályozták az egészségügyi intézményekbe való 
eljutást, illetve a humanitárius segélyek célba juttatását. 
Az afrikai kontinensen megjelenő egyre jelentősebb 
kihívásokra több projekten keresztül is próbál választ 
adni a magyar kormány. Tavaly nyáron például Kenyában 
négy különböző támogatási terv megvalósítása kezdő-
dött el: egy ifjúsági központ létrehozása, a Szent Pál 
Szeminárium oktatási infrastruktúrájának fejlesztése, 
egy új kollégiumi szárny építése, illetve a meglévő infra-
struktúra fejlesztése a Krisztus Király Főszemináriumban. 
És ez csak egy példa a sok közül, ahogy a Hungary 
Helps Program próbál támogatást nyújtani Afrikában. 
Mint ahogy a többi között Libanonban, Palesztinában, 
Irakban és Görögországban is számíthattak a segítségre. 
„A jelenlegi nemzeti és nemzetközi trendeket figyelembe véve 
a keresztényüldözés mértéke súlyosbodik, amely folyamatot 
a különböző világszintű válságok, mint a koronavírus-járvány 
vagy a klímaváltozás tovább gyorsítják. Az elmúlt év során 
magyar segítséggel megvalósított humanitárius és rehabilitációs 
projektek megmutatják, hogy a magyar humanitárius modell 
működik. A közvetlen, helyben segítésre alapuló magyar segítség 
négy évének tapasztalatai és helyi partnereink visszajelzései 
is megerősítették az abbéli meggyőződést, hogy a segítséget 
kell oda vinni, ahol a baj van” – fogalmazott a Budapest-
jelentésben Azbej Tristan államtitkár.
Ez a kiadvány egy hungarikum Ujházi Lóránd, az NKE 
tudományos főmunkatársa, a kötet szerkesztője szerint. 
A szakember elmondta, hogy nem nagyon van a világban 
ehhez hasonló keresztényüldözéssel kapcsolatos kötet, 
amelybe vallástudományi, politológiai, biztonságpo-
litikai elemzések is bekerülnek, és amelynek során 
megjelenik az egyetemi-kutatói szféra mellett a civil 
szervezetek véleménye is. A kiadvány gondozásában 
jelentős szerepet játszik az egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karán működő Vallás és Biztonság 
Kutatóműhely, amely hivatalosan még csak második éve 
működik, de tevékenysége mégis régmúltra tekint vissza. 
„A vallás és biztonság kutatásával majdnem 15 éve foglalkoz-
nak az NKE-n és a jogelőd intézményekben. Tehát ez régebbre 
nyúlik vissza, amint ahogy a téma közpolitikai célként lett 
volna megfogalmazva a kormányzat részéről” – hangsúlyozza 
Ujházi Lóránd. A kutatóműhely vezetője elmondta azt 
is, hogy minden évben az államtitkárság kéri fel őket 
a kötet szerkesztésére, amelyben rajta kívül számos 
munkatársa vesz részt aktívan, és többen publikációkat 



is jegyeznek a kötetben. A Budapest-jelentés szerkeszté-
sében a HHK-ról Ujházi Lóránd mellett Petruska Ferenc 
alezredes, egyetemi adjunktus és Kaló József egyetemi 
docens is fontos szerepet vállalt. A kiadvány egyébként 
abban is egyedi, hogy nemcsak adatokat, tényeket sorol 
fel, hanem mélyebb elemzéseket is tartalmaz, valamint 
perspektívákat is felvázol. Ezért sem meglepő, hogy 
egyre elfogadottabb hazai és nemzetközi körökben is. 
Az üldözött keresztény közösségekkel kapcsolatos kuta-
tás azonban csak az egyik részét jelenti a kutatóműhely 
tevékenységének, amelynek természetes otthona az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. Nemcsak azért, 
mert jelentős biztonsági aspektusai vannak a kutató-
munkának, hanem azért is, mert a téma klasszikusan 
részét képezi az igazságos háború elméletének. „Ezért 
nem is lehetünk jobb helyen, mint a HHK-n” – teszi hozzá 
Ujházi Lóránd, aki beszámolt arról is, hogy egyre jobb 
a nemzetközi reputációjuk is. Számos külföldi partnerin-
tézettel vannak kapcsolatban, a többi között a Leuveni 
és a Georgetowni Egyetemekkel, de például a katolikus 
egyház is támogatja kutatásaikat. Ezek nagy tématerü-
letei között az üldözött keresztény közösségek mellett 

megjelennek a Szentszékkel vagy a vallásszabadsággal 
kapcsolatos tudományos munkák is. A munkatársak 
az elmúlt 15 évben mintegy 200 tanulmányt publikál-
tak ezekben a témákban, és egyre gyakoribbak a Q1-es 
folyóiratokban való megjelenések is. A kutatóműhely 
úgynevezett holdudvarába mintegy 100 szakember tar-
tozik, többek között az egyházi igazgatásból is segítik 
a munkájukat. A pandémia alatt is aktív a kutatóműhely: 
egy év alatt már a hatodik nagyobb online rendezvé-
nyükre készülnek. A május 23-i esemény témája az egy-
házak szerepe a nagy biztonsági kihívásokat is jelentő 
társadalmi jelenségek (szegénység, munkanélküliség) 
kezelésében, felszámolásában. Egy angol nyelvű kötetet 
is szeretnének hamarosan kiadni, amelyben az elmúlt 
évek konferenciáinak témáit dolgoznák fel hazai és 
nemzetközi szereplők közreműködésével. „Az a tervünk, 
hogy ezt a kiadványt még Ferenc pápa őszi, magyarországi 
látogatása előtt megjelentessük, és nem titkolt célunk, hogy 
szeretnénk személyesen is átadni a könyvet Őszentségének” 
– tette hozzá Ujházi Lóránd.  
 

Szöveg: Szöőr Ádám

VÁLTOZÁSOK 
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSBAN
Az Első Nemzeti Éghajlatváltozási Értékelő Jelentés elkészítéséhez is jó muníciót szol-
gáltatott az Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencia, 
amelynek mintegy ezer résztvevője között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatói is 
megtalálhatók voltak. A nemrég megalakult Magyar Éghajlatváltozási Tudományos 
Testület (HuPPC) rendezvénye hozzájárult az országban folyó, éghajlatváltozással kap-
csolatos kutatások, tudományos tevékenységek bemutatásához és a szélesebb szakmai 

közösséggel való megismertetéséhez is.
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A HuPPC az éghajlatváltozással foglalkozó, az 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) mintá-
jára Magyarországon bejegyzett tudományos tanácsadó 
fórum. A szervezet célja, hogy az éghajlatváltozással 
kapcsolatos legújabb tudás és kutatási eredmények ma-
gyarországi vonatkozásait tudományos értékelő jelen-
tésekben összegezze az IPCC munkásságának nemzeti 
szintre honosított mintája alapján. A HuPPC fő feladata 
a Nemzeti Értékelő Jelentés elkészítése, amelynek célja 
a kormányzati szféra (állami, megyei és települési), valamint 
egyéb szereplők (például üzleti szféra, intézmények, civil 
szféra) döntéshozóinak tájékoztatása az éghajlatváltozással 
kapcsolatos tudományos eredményekről, az előrejelzések, 
hatások, alkalmazkodás és a mérséklés terén. A testület 
tagjai között van Tálas Péter, az NKE Stratégiai Védelmi 
Kutatóintézet vezetője is. 
„A négynapos online konferencia elősegítette az Első Nemzeti 
Éghajlatváltozási Értékelő Jelentés előkészítését, megalapozását, 
illetve azon kutatási irányok feltérképezését, amelyek elősegíthetik 
a HuPCC 2023-ra tervezett nemzeti jelentésének elkészítését 
és általában a klímaváltozással szembeni hatékonyabb hazai 
fellépést” – fogalmazott Tálas Péter, aki előadásában a ma-
gyar társadalom klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének 
alakulását és formálhatóságát vizsgálta. Bognár Balázs 
dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Intézet adjunk-
tusa – mint a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője és a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 
elnöke – az Éghajlatváltozás és biztonság elnevezésű 
szekció kerekasztal-beszélgetésének meghívott vendége 
volt, amelyet Padányi József vezérőrnagy, egyetemi ta-
nár, az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola doktori 
tanácsának elnöke moderált. Bognár Balázs védelmi 

igazgatási szakemberként és gyakorló kutatóként is úgy 
véli, hogy egyértelmű kapcsolat fedezhető fel a klímavál-
tozás és a változó biztonsági környezet között. A szak-
értő elmondta, hogy a biztonság komplex megközelítése 
határozza meg a reagáló szervezetek feladatait is, s ezt 
tükrözik a különböző stratégiai dokumentumok (pél-
dául a Nemzeti Biztonsági Stratégia, a Nemzeti Katonai 
Stratégia vagy a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia) is, 
amelyek ok-okozati összefüggéseket kapcsolnak az éghaj-
latváltozási problémákhoz mind globális, mind lokális 
szinten. „A kihívások a katasztrófavédelmi szervek feladatait 
is gyarapítják: a mentő-tűzvédelemben, a polgári védelem-
ben, az iparbiztonság vonatkozásában, de integrált hatósági 

területen is új megközelítésekre van szükség” – véli a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője. Bognár Balázs 
kitért arra is, hogy más mellett a kockázatelemzés módszere 
is alkalmas arra, hogy kiszűrjék a környezeti veszélyek 
közül azokat, amelyek az infrastruktúrákat és az állam 
működését érintik. „Évente mintegy 80 ezer káreseményt 
kezelnek a tűzoltó szervezetek: amíg a tűzesetek száma évről 
évre csökken, addig a műszaki mentések számában növekedés 
tapasztalható. Tavaly 35 ezer tűzesethez és 41 ezer műszaki 
mentéshez riasztották a hivatásos szerveket” – idézte a sta-
tisztikai adatokat Bognár Balázs. A dandártábornok azt 
is elmondta, hogy a műszaki mentések nagy része az ég-
hajlatváltozásból kialakult rendkívüli éghajlati események 
következménye: egyes ciklonok olyan széltevékenységgel, 
vízhozammal csapnak le egy-egy térségre, amely jelentősen 
növeli a riasztások számát. Hazánkban a szélsőséges idő-
járás, a biztonságpolitikai válság folyományai és a vizek 
kártételei jelentik a legnagyobb kihívást, de a földtani 
kockázatokat is előkelő helyen említi az Európai Unió 
számára készített katasztrófa-kockázatértékelés. 
A beszélgetés másik résztvevője, Németh Gergely védelempoli-
tikáért felelős helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) 
egyebek mellett arról beszélt, hogy a klímaváltozás kutatása 
nagyon komplex terület, de még „gyerekcipőben jár”. Az ég-
hajlatváltozás hatásai szűkítik az emberi élet, életminőség 
lehetőségeit, ami számos biztonsági kérdést is magában hordoz. 
Elhangzott az is, hogy a változások számos következménnyel 
járnak, amelyek közül a tömeges migrációt, illetve a terrorista 
szervezetek térnyerését tartja a legkockázatosabbnak a helyettes 
államtitkár. A szakértők egyetértettek abban, hogy az éghaj-
latváltozás tovább növeli az instabil régiók amúgy is törékeny 
szerkezetét, és fokozza az etnikai feszültséget az érintett ré-
giók lakossága körében is. „Az Első Országos Interdiszciplináris 

Éghajlatváltozási Tudományos Konferencián tizenegy szekcióban 
266 előadással és 21 poszterbemutatóval összesen 186 résztvevő in-
tézmény képviseltette magát, illetve számolt be a klímaváltozással 
kapcsolatos kutatásairól. A négynapos, negyvenórás rendezvény 
szervezése és lebonyolítása is online formában történt, közel 75 on-
line találkozó és mintegy ötezer e-mail segítségével” – hangzott el 
a konferencia zárórendezvényén.  

Szöveg: Zavodnyik Blanka 

A KONFERENCIA SZEKCIÓI 
• Bevezető, etikai keretek 
• Megfigyelt éghajlati változások Magyarországon 
• Éghajlati kényszerek 
• Kibocsátási tendenciák, forgatókönyvek, integrált 

és rendszerszintű válaszok 
• Kibocsátásmérséklési lehetőségek az energiaszek-

torban és a termelő ágazatokban (ipar, mező- és 
erdőgazdaság) 

• Mérséklési lehetőségek a felhasználói és szol-
gáltató ágazatokban (épületek, közlekedés, 
hulladékgazdálkodás) 

• Alkalmazkodási kihívások és lehetőségek ágazatok 
szerint és ágazatok között 

• Alkalmazkodási kihívások és lehetőségek térségek 
szerint 

• Éghajlatváltozás és biztonság 
• Gazdasági és jogi vonatkozások, a nem cselekvés 

költségei, finanszírozás 
• Válaszok egyéni, közösségi és lokális szinteken, 

oktatás és szemléletformálás 

A konferencia fővédnöke Áder János köztársasági elnök, 
védnöke Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter, társelnökei pedig Ürge-Vorsatz Diána és 
Gál Tamás, a HuPCC alelnökei voltak. A konferencián 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatói is részt vettek. 
Előadást tartott Ambrusz József, Bartuszek Lilla Judit, 
Berek Tamás, Bognár Balázs, Csurgai József, Deák 
András György, Farkas Andrea, Földi László, Horváth 
Valéria, Huszár András, Kirovné Rácz Réka, Padányi 
József, Sallai János, Szegedi László, Tálas Péter és Teknős 
László. Mellettük Hetesi Zsolt, Kirovné Rácz Réka, 
illetve Padányi József, Tálas Péter és Zlinszky János 
szekcióvezetőként is közreműködött, Szöllősi-Nagy 
András pedig a záró plenáris ülés levezető elnökeként 
mondta el véleményét az éghajlatváltozás okozta kihí-
vások kezelési lehetőségeiről.
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MODERN VÁROS: BUDAPEST
A magyar főváros aránytalanul nagy súlyt képvisel az országban, ugyanakkor 
Budapest elmúlt évszázadokban tapasztalható lendületes fejlődése földrajzi és törté-
nelmi adottságainak is köszönhető – hangzott el az NKE Gazdaság és Versenyképesség 
Kutatóintézet élhető városról, városfejlesztésről szóló programsorozatának első állo-
másán. A második beszélgetésen a résztvevők a világvárosok jellemzőit járták körbe, 
de szó volt arról is, hogy sok esetben mindössze egyetlen tényező alapján tartanak egy 

települést világvárosnak a különböző rangsorok.

A programsorozat első részéhez Beluszky Pál Budapest 
– Zászlóshajó vagy vízfej? című kötete szolgáltatta a kiin-
dulópontot. A szerző az MTA KRTK kutatója, a magyar 
geográfus szakma egyik doyenje, aki 1959-ben publikálta 
első kutatási eredményeit Tiszafüred vonzáskörzetéről. 
Budapestről írt 172 oldalas könyve egy történeti földrajzi 
kiadvány a főváros evolúciójáról, amelyben az alapítástól 
lényegében a jelenkorig követhetők a település történetét 
meghatározó események, és Beluszky Pál korszakról kor-
szakra haladva mutatja be a főváros regionális szerepét 
is. Az eseményen Tiner Tibor, az MTA CSFK főmunka-
társa és Sikos T. Tamás, a Miskolci Egyetem professzora 
beszélgettek a szerzővel, aki egyfajta történeti vissza-
tekintést is adott Budapest múltjáról. Elmondta, hogy 
a Kárpát-medence történelme során mindig is kiemelkedő 
jelentőségű volt a Duna szerepe, annak is a jobb partját 
követő szárazföldi útvonal és ennek egyik kiemelkedő 
jelentőségű hídfője Pest-Buda volt. Buda az első szabad 
királyi városok közé tartozott, először kapott árumeg-
állító jogot, ami azt jelentette, hogy a középkor végén 
a Magyarország által importált áruk 70 százaléka budai 
kereskedők kezén fordult meg. Bár a török hódoltság 
idején Buda ezeket az előnyöket elvesztette, a 18. század 
végén elindult ország-újjáépítés előrevetítette a város 
gyors fejlődését, amely a kiegyezést követően tovább 
erősödött. A nemzeti szuverenitás visszanyerésével szá-
mos országos hatáskörű intézmény jött létre, amelyek 
Budapesten kaptak helyet. Beluszky Pál szerint a Béccsel 
való versengés is jót tett fővárosunk fejlődésének, ebben 
a korszakban Budapest volt a társadalmi és technikai 
modernizáció hídfőállása. Sikos T. Tamás is a kedvező 
geopolitikai helyzetből eredő előnyökről beszélt, így 
például a négy nagytáj találkozásáról, a kereskedelmi és 
közlekedési csomópont kialakulásáról. Utóbbi kapcsán 
említette meg a dunai gőzhajózás és a vasúti szállítás 
létrehozását, de például a postai és távbeszélő szolgáltatá-
sok is teljesen Budapest-központúak voltak. Tiner Tibor 
szerint a fővárosra mindig is jellemző volt az a kettősség, 
amelyet a könyv címe is jelez: bizonyos funkcióit tekint-
ve zászlóshajó, más tekintetben pedig vízfej Budapest. 
Az eseményen elhangzott, hogy a főváros lélekszáma 
jelenleg az ország népességének 17-18 százalékát teszi ki, és 
a manapság nagyon fontos információs-kommunikációs 
ágazatba történő beruházások majdnem 80 százaléka is 
itt valósul meg. 
A világvárosok egyik ismertetőjegye, hogy a világ legtöbb 
pontjával intenzív és rendszerszerű kapcsolatban állnak 

– hangzott el az NKE Gazdaság és Versenyképesség 
Kutatóintézet Modern Város sorozatának második 
online alkalmán, amelyen a résztvevők a világvárosok 
jellemzőit járták körbe. Elhangzott, hogy egy település 
világváros voltát nem feltétlenül a lakosság száma jel-
zi, hiszen a 26 milliós Tokió, vagy az utána következő 
Mexikóváros, Sao Paulo, Kalkutta vagy Dakka, esetleg 
Bombay elsőre nem sorolható ide, míg a lakosság száma 
alapján az első tizenötben nem szereplő London vagy 
Párizs igen. Beluszky Pál, az MTA KRTK kutatója, 
geográfus megfogalmazása szerint a világváros egyik 
ismertetőjegye, hogy a világ legtöbb pontjával intenzív 
és rendszerszintű kapcsolatban áll, az ott történtek 
kihatással vannak a világ egészére. A másik ilyen is-
mertetőjegy, hogy a világváros világméretű hatalmat 
jelent, ami nem feltétlenül katonai vagy politikai, inkább 
gazdasági, tudományos, hiszen az ottani bankokban, 
tőzsdéken zajló folyamatok befolyással vannak a világ 
más részeire. A rendezvényen szó volt Budapest múltban 
és jelenben betöltött szerepéről is a világvárosok piacán. 
Mint kiderült: a középkor végén a legfontosabb városok 
gazdasági, kulturális és információs központ szerepkö-
röket töltöttek be, ebben a rendszerben Buda integrált 
kapcsolatokkal rendelkezett, Európa kereskedőinek 
„lerakatai” jelentek itt meg. Nagyot ugorva az időben, 
a rendszerváltoztatás után Budapest világvárosi szerepét 
egy közép-európai pénzügyi központban látták. A bankok 
eszközállományának akkori értékét tekintve azonban 
mindezt túlbecsülték. Hiszen a tokiói Mitsubishi Bank 
720 milliárd dolláros vagy a Deutsche Bank 536 milliárd 
dolláros eszközállományával szemben az akkori összes 
magyarországi banknak 27 milliárd dollár volt az eszközál-
lománya. Ezt és a tőzsdei forgalom 90-es évekbeli adatait 
tekintve látható, hogy Budapest jelentős lemaradásban 
volt a maga 0,8 milliárd dolláros forgalmával, szemben 
Prága 4,7 milliárdos éves tőzsdei teljesítményével és 
nem beszélve New York 2454 vagy London 1015 milliárd 
dolláros tőzsdei forgalmáról. A 21. század elején pedig 
a világvárosok között sok esetben egyfunkciójú városokat 
találni, a rangsorok például a légi közlekedés adatait 
veszik alapul. Ez alapján London vezet, amit Párizs, 
Frankfurt és Amszterdam követ. Ebben a rangsorban 
egy sor ázsiai nagyváros után New York csak a 9., amit 
egyfunkciójú központok, Zürich és Brüsszel követnek 
– hangzott el a rendezvényen.  

Szöveg: Szöőr Ádám, Tasi Tibor
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A határőrizet története Magyarországon egészen államalapító 
Szent István király koráig vezethető vissza. A honfoglalás után 
ugyanis megkezdődött a gyepűk kialakítása és a gyepűelvű állam-
határ őrzése. A korai magyar határőrizetet később Szent László 
király szilárdította és szervezte meg, emléke napjainkig él, hiszen 
ő vált a határőrök védőszentjévé, és Szent László napja (június 27.) 
egyben a határőrség napja is volt. Egyébként a magyar határőrség 
Európában 1946 és 2007 között szinte egyedülálló szervezet volt, 
mivel más országokban a határőrizetet és -ellenőrzést a rendőrség 
vagy a csendőrség látta el. Később, 2007-ben az önálló határőrizeti 
szerv megszűnt, feladatköreit nálunk is jogutóda, a rendőrség vette 
át, és látja el azóta is. A határőrizetben alkalmazott technikák vál-
tozatos képet mutatnak. Az első világháborútól kezdődően például 
mindezt nem feltétlenül az adott korszak technikai színvonala, 
hanem politikai megfontolások befolyásolták döntő mértékben. 
„Ezek a politikai megfontolások háborús felkészüléssel, külső politikai 
befolyással, szövetségi rendszernek való megfelelési kötelezettségekkel 
álltak összefüggésben. Sok esetben az ilyen alapon született döntések 
technikailag visszalépést is jelentettek” – mondta el lapunknak Kui 
László c. r. alezredes, aki nemrégiben sikeresen védte meg a ha-
tárőrizet technikai fejlesztési lehetőségeiről készített kutatásán 
alapuló doktori disszertációját. A kutatásból kérdőíves felmé-
rések, interjúk, valamint az általa végzett megfigyelések alapján 
kiderült, hogy a jelenben alkalmazott határőrizeti technológiák 
összességében megfelelnek a kor követelményeinek, a technikai 
háttér fejlődése a 20. század elejétől kezdve ugrásszerű fejlődésen, 
ha úgy tetszik generációváltáson ment keresztül. „A 19. századig 
a határőrizet célja, jellege döntően katonai, tehát külső támadástól 
való védelemre szorítkozik, ezért a technikai háttér ennek megfelelő, 
a hangsúly a fegyverzeten van. A 19. század végétől azonban előtérbe 

került a határőrizetben a rendészeti jelleg, amely kiváltotta a rendészeti 
technikai eszközök alkalmazásának igényét, bár ebben a folyamatban is 
a két világháború időszakában előtérbe került a fegyverzet” – szögezte 
le a kutató, aki szerint a lehetséges fejlesztési irányok világszerte 
egységesek. A Határrendészeti Tanszék kutatójának tájékoz-
tatása szerint a becslések alapján jelenleg összesen kb. 39 ezer 
kilométernyi határkerítés van a világon, ezek építési költsége 
kilométerenként átlagosan 1,6 millió amerikai dollár. A határ-
kerítések mellett a különböző megfigyelési eszközök, szenzorok 
alkalmazásának egy rendszerbe integrálása, de a műholdas korai 
előrejelző rendszerek alkalmazása is fejlesztési irány, akárcsak 
az automatizálás érdekében tett lépések. Talán nem is kell olyan 
sokat várni a mesterséges intelligencia és a különböző robotok 
határőrizetben való alkalmazására.
Kui László kutatásai során egyebek mellett a témával összefüggő 
levéltári dokumentumokat, európai uniós és nemzeti jogszabá-

lyokat, határőrségi és rendőrségi belső normákat, jelentéseket 
elemzett, de a határrendészeti szolgálati ág állományából több mint 
1500 fővel is készített interjúkat, illetve személyesen is igyekezett 
megfigyelni a határőrizeti rendszer működését. „A kutatásom 
természetesen tovább folytatódik, az elért eredményeket hasznosítom 
az egyetemen megalakult Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium 
Biztonságos Ország, Biztonságos Határ alprojektjében, valamint eseti 
szakértőként működöm közre a Belügyminisztérium felkérése alapján 
különböző határrendészeti technikai fejlesztési folyamatokban. Emellett 
jelenleg szakértőként és kutatóként veszek részt egy újszerű határőrizeti 
jármű kifejlesztésére irányuló megvalósíthatósági tanulmány készítésében. 
Természetesen a kutatási eredményeket felhasználom az NKE-n folyta-
tott határrendészeti témájú tantárgyak oktatása során is” – mondta 
el lapunknak Kui László.  

Szöveg: Tasi Tibor • Fotó: Szilágyi Dénes

A 19. század végétől szemléletben és technikai 
eszközökben is sokat változott a határőrizet 
Magyarországon. Napjainkban nem feltét-
lenül a támadástól való félelem miatt van 
rá szükség, sokkal inkább a rendészeti jelleg 
került előtérbe, amely a technikai eszkö-
zök fejlesztését is magával hozta. Az NKE 
Rendészettudományi Kar oktatója, Kui 
László c. r. alezredes kutatásában a határőri-
zet technikai fejlesztési lehetőségeit vizsgálta. 

Jelentős mérföldkő a 2015-ben alapított Rendészettudományi 
Doktori Iskola életében az első fokozatszerzési eljárás nyil-
vános online vitája, amelyen Kui László c. rendőr alezredes 
summa cum laude minősítéssel védte meg doktori érteke-
zését. Az esemény különlegessége, hogy a határrendészeti 
szakterületet érintően közel öt éve nem zajlott doktori 
kutatást lezáró disszertációvédés. A doktoranduszt és 
kutatását segítette témavezetője, Fórizs Sándor ny. r. dan-
dártábornok és a társtémavezető Zsigovits László ny. r. 
ezredes. A doktori cím odaítéléséről az Egyetemi Doktori 
és Habilitációs Tanács a későbbiekben hoz döntést.

ÚJ UTAKON A MAGYAR 
HATÁRŐRIZET
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Az „Éberen őrködünk 2021” elnevezésű gyakorlaton részt 
vevők egy, a közrendet és az államhatár rendjét veszélyez-
tető konfliktust és a tömeges méretű migráció kezelésére 
vonatkozó tevékenységeket modellezték. Mindezt annak 
érdekében, hogy fejlesszék a rendészeti vezető mesterszakon 
tanuló hallgatók vezetői képességeit és jártasságait. A fizikai 
kereteket ezúttal teljes egészében az online tér szolgáltatta, 
a Microsoft Teams rendszerben levezetett gyakorlat élet-
szerűségét az erre az alkalomra létrehozott weboldal és egy 
elkülönített e-mail-levelezési rendszer is segítette. A gyakorlat 
volumenét bizonyítja, hogy 36 óra alatt több mint hatezer 
elektronikus levélváltás történt, és a rendszeren belül számos 
online chatszobát is létrehoztak a munkacsoportok számára. 
A dokumentációkat előzetesen a Moodle-rendszerbe töltötték 
fel, így a hallgatók felkészülhettek a rájuk váró feladatokra. 
„Minden úgy történt, mint a valóságban, és elmondhatjuk, hogy 
jól vizsgázott a rendszer, amely egy új vezetési kultúrának is meg-
teremtheti az alapját” – fogalmazott lapunknak Kovács Gábor 
r. dandártábornok, a gyakorlat vezetője. Az NKE Rendészeti 
Vezetéstudományi Tanszéket vezető egyetemi tanár szerint 
a gyakorlat elnevezésével is már azt akarták kifejezni, hogy 
az RTK hallgatói mindig éberen őrködnek, és készen állnak 
mindenféle különleges feladat végrehajtására. Ez nem is 
csoda, hiszen 2013 óta hagyomány az intézményben a közös 
közszolgálati gyakorlatok megtartása, amelyre azonban tavaly 
és idén sem kerülhetett sor a koronavírus-járvány miatt. 
Digitális megoldásokat kellett keresni a rendészeti vezetési 
gyakorlat esetében is, amelynek alapját egy tavaly júliusi 
állapot jelentette, és a gyakorlat során másfél nap alatt kellett 
egy teljes hónap eseménysorát modellezniük. A kivitelezés 
alapvetően a valóságnak megfelelő volt, azonban néhány 
helyen eltértek ettől a helyzettől. Volt például egy olyan 
mozzanata a gyakorlatnak, amely azt a helyzetet illusztrálta, 
amikor egy munkagéppel áttörik a déli ideiglenes biztonsági 
határzárat, és tömegesen érkeznek migránsok hazánkba. Ezt 
a helyzetet kellett aztán kezelniük a résztvevőknek. 
A gyakorlaton megfigyelőként vett részt Janza Frigyes ny. 
vezérőrnagy, az NKE Tanácsadó Testületének tagja, aki az el-
múlt évtizedekben mindig fontos szerepet játszott a rendészeti 
felsőoktatás fejlesztésében. A gyakorlat kapcsán elmondta: 
a hallgatók fegyelmezetten, hivatástudatuknak megfelelően 
teljesítették a rájuk kiszabott feladatokat, mindezzel biztos 
szakmai tudásalapot szerezve a jövő vezetőiként. Piros Attila c. 
r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos szerint ez nemcsak 
egy gyakorlat, hanem egy kísérlet is volt, amelynek során 
arra keresték a választ, hogy a hatékony vezetés megvalósít-
ható-e a használt technológia keretein belül. A szakember 

szerint nagyon fontos, hogy a hallgatók hatékonyan szűrjék 
ki a számunkra szükséges és hasznos információkat abból 
a rengetegből, amely minden pillanatban rendelkezésünk-
re áll. Dragon Sándor c. r. ezredes szerint a most szerzett 
tapasztalatokat szinte minden szinten lehet hasznosítani, 
így a rendészeti oktatási együttműködések terén is. Erre jó 
példa a Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék, valamint 
a Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék 
szoros szakmai kapcsolata a képzés és a gyakorlatok során. 
Kovács Gábor szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Kreatív Tanulás Programjának egyik jól működő modellje 
valósul meg a Rendészettudományi Karon, hiszen a mostani 
gyakorlat is azt a célt szolgálta, hogy a hallgatók az elméleti 
tudást a gyakorlatban is tudják hasznosítani, nem beszélve 
arról, hogy a vezetői kompetenciákat is sikerült fejleszteniük. 
A tanszékvezető szólt arról is, hogy 2023-ban egy nemzetközi 
szimulációs gyakorlatban is részt vesz majd az NKE, és ehhez 
is jó tapasztalatokat lehetett szerezni a mostani eseményen. 
Az EU Secure 2023 projektben hat egyetem működik majd 
együtt, az NKE mellett portugál, olasz, görög, francia és 
román intézmények a résztvevők.  

Szöveg: Pap Melinda • Fotó: police.hu 
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Éberen őrködnek 
az RTK hallgatói 

A tömeges migrációval kapcsolatos komplex vezetési gyakorlatot tartott 
a rendészeti vezető mesterképzésben részt vevő másodéves hallgatói 

számára a Rendészettudományi Kar. A pandémia miatt online 
formában szervezett eseményen szerzett tapasztalatokat egy 2023-

as nemzetközi szimulációs gyakorlatra készülve is szeretnék 
felhasználni a szervezők.

KÖZÖS KÖZSZOLGÁLATI GYAKORLATOK 
AZ NKE-N  
Vadvíz 2013: árvízvédelmi veszélyhelyzet hazai területen, 
rendészeti feladatok ellátása.
Végvár 2014 és Végvár 2015: a rendvédelmi, közigazgatási 
tevékenységek modellezése az alkotmányos jogrend alap 
időszakában, majd váratlan, külső fegyveres csoport 
támadását követően a honvédelmi és rendvédelmi 
feladatok megszervezése.
Vihar 2016: a 2014. december eleji ónos eső és jégvihar 
okozta természeti katasztrófa eseményeinek modellezése.
Vándor 2017: a 2015. július és 2016. május közötti idő-
szakban kialakult tömeges migrációs veszélyhelyzet 
kezelésének modellezése. 
Integrált védelem 2018: egy lehetséges kibertámadás 
következtében az elektromosáram-szolgáltatás helyen-
kénti megszűnése kapcsán kialakuló helyzet kezelésére 
történő felkészülés.
Vírus 2019: az emberre és az emlősökre egyaránt veszélyes 
járvány terjedése megakadályozásának modellezése. 
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A NATO-ban csak „Hip” kódnévvel ellátott Mi–8 szállítóheli-
koptert a Mihail Mil vezette OKB–329 tervezőirodában fej-

lesztették ki polgári és katonai feladatokra. A tervezőirodát 
1958-ban bízta meg a Szovjetunió Polgári Repülésügyi 

Minisztériuma egy 1,5–2 tonna teherbírású, 
gázturbinás szállítóhelikopter fejlesztésével, 

de később a Szovjet Légierő is érdeklődni 
kezdett iránta. A prototípus 1961. június 

24-én emelkedett először a levegőbe, 
a sorozatgyártás azonban jóval 

később, 1967-ben kezdődött. 
A Mi–8-asból több mint 

hétezer darab készült, 
a típus a kelet-európai 

országok légierői mellett 
Afganisztántól Vietnámig, 

az afrikai és dél-amerikai or-
szágokban is teljesít szolgálatot. 

Magyarországon 1969-ben rend-
szeresítették a honvédség köte-
lékében. A Mi–8 egy sokoldalú 
helikopter, csapat- és utánpótlás 
szállítására, de saját csapatok köz-
vetlen tűztámogatására is alkal-
mas. Kiemelkedik kutató-mentő 
feladata, amelyet nem nagyon 

kell magyarázni, hiszen ki ne emlékezne a „Nemzet Janijára”. 
Arra a tiszacsegei komposra, akit 2017-ben sodort el a jeges ár 
a kompjával együtt a Tiszán, és akit épp a Magyar Honvédség 
3305-ös lajstromszámú, szolnoki légibázisról riasztott Mi–8-
as helikopterével mentettek ki. De ezzel a típussal szállították 
annak idején magyarországi látogatása során II. János Pál 
pápát is. Az elmúlt évtizedekben több mint 60 darab Mi–8-as 
szállítóhelikopter repült a honvédség kötelékében, jellegzetes 
tereptarka festésükön viselték a magyar felségjelzést. A gépek 
folyamatosan öregedtek el, az utolsó három példányukat 2014-
ben szerezték be. Ezek használt, de nagyjavításon átesett gépek 
voltak, nyolc évre vagy kétezer repült órára szóló üzemidővel. 
Mára ez az üzemidő lejárt, további hosszabbításra pedig már 
nincs szándék, hiszen a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfej-
lesztési programnak köszönhetően lesz más szállítóhelikoptere 
a honvédségnek, hamarosan ugyanis Airbus H225M típusú gépek 
érkeznek hazánkba. De most még vissza a Mi–8-hoz, a típust 
ugyanis – ahogy szakmai körökben mondják – „repülte” Dudás 
Zoltán alezredes, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék adjunktusa is. 
„A Mi–8 helikoptert könnyű volt szeretni. A típussal – a »minyóval«, 
ahogy sokan nevezték – több mint harminc éve ismerkedtem meg 
Szolnokon. A helikopteresek kiképzése akkoriban ezzel a géppel folyt 
a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán. Pilótanövendék voltam, 
és alig vártam, hogy a levegőbe emelkedhessek ezzel a nagy, bumfordi, 
de mégis barátságos géppel. Emlékszem, amikor először a fedélzetre 
léptem és megcsapott az illata. A kerozin és a más kenőanyagok kipá-
rolgásának különleges keveréke volt ez, amelyet hamar megszerettem, 
ahogy magát a helikoptert is. Nagyon szépen, mondhatni megfon-
toltan repült, sokkal könnyebb volt irányítani, mint ahogy először 
gondoltam. Az apró, finom kormánymozdulatokat nagyon értékelte. 
Emlékszem, ahogy az oktatóm rám parancsolt: – Köszönj a gépnek 
előre! Nem értettem a dolgot. Zavaromat látva felnevetett és hozzátette: 
– Idősebb nálad a hölgy! Köszönj neki csókolommal!” – emlékezett 
vissza a típusra lapunk kérésére Dudás Zoltán, aki a masszív, 
megbízható helikopter két változatát is repülte. Az egyik volt 
a „T”, vagyis teherszállító változat, a másik a „P”, utasszállító 
változat. Az alezredes lapunknak megjegyezte: a „P” változatot 
jelzése után viccesen „párnás” változatnak nevezte a szakmai 
köznyelv, mivel olyan volt a berendezése, akár egy nappalinak, 
VIP szállításra alakították ki. „Az avatatlan szemlélő számára ez 
szögletes ablakairól volt felismerhető, amelyek különböztek a T kerek 
ablakaitól” – magyarázta az alezredes, aki azt is elárulta: a két 
változat közötti különbséget igazán csak az tudta, aki repült 
vele. Hiszen más stílust igényelt a repülés módja. „A párnás kissé 
csökönyös volt. Leszálláskor kétszer is meg kellett kérni, hogy álljon 
meg” – jegyezte meg Dudás Zoltán. A típus búcsúztatásán egy, 

az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis állományában szolgáló 
géppel indult el a személyzet az ottani katonai repülőtérről. 
Útjuk során ellátogattak az MH Pápa Bázisrepülőtérre, az egykori 
szentkirályszabadjai katonai repülőtérre és a kecskeméti, MH 59. 
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisra is. Utóbbi helyszínen a JAS-
39 Gripen vadászrepülőgépek gyakorló elfogással köszöntek el 
a típustól, amelyet elkísért a – nemrégiben beszerzett – Airbus 
H145M típusú helikopter egyik példánya is. A Mi–8-as típu-
sokkal összességében több százezer órát töltöttek a magyar 
katonák a levegőben. Mentettek árvíznél, ipari katasztrófánál, 
repülőbaleseteknél, de segítettek légi beemelési feladatokban is. 
„A MI–8 típusú helikoptert mindenki szerette. Sokan hangot is adtak 
ennek. A szerelők mosolyogva mutattak az égre, hogy ott repül a MI–8, 
a »hanyatt lökött szélmalom«. Állították, hogy ennél megbízhatóbb 
eszköz a világon nincs. És talán igazuk is volt” – emlékezett Dudás 
Zoltán alezredes.  

Szöveg: Tasi Tibor • Fotó: Szilágyi Dénes

BÚCSÚ A MI–8-TÓL, 
A „HANYATT LÖKÖTT SZÉLMALOMTÓL”
Elbúcsúzott a magyar légtértől az utolsó Mi–8-as katonai szállítóhelikopter. A típus 
szállított pápát, segített árvíznél, mentett bajbajutottat és adott szép emlékeket azoknak, 
akik a fedélzetére léptek, netán repülhették. A Magyar Honvédség tereptarka mintázatú 

szállítóhelikoptere 52 év aktív szolgálat után vonult nyugdíjba.

A HELIKOPTER NÉHÁNY TECHNIKAI 
PARAMÉTERE
Forgószárny átmérője (m): 21,29
A helikopter hossza (m): 18,3
A helikopter magassága (m): 5,65
A tehertér mérete (hossz, szélesség, magasság; m): 5,3 
× 2,3 × 1,8
Üres szerkezeti tömeg (kg): 6990
Maximális felszálló tömeg (kg): 12 000
A hasznos terhelés tömege (kg): 3000
Maximális sebesség (km/h): 245
Szolgálati csúcsmagasság (m): 4500
A hajtóművek típusa: TV2-117A
A hajtóművek teljesítménye (LE): 2 × 1482 
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 z Sokakat foglalkoztat a kérdés: mekkora az esély arra, 
hogy Oroszország háborút indít Ukrajna ellen? 
Ukrajnában 2014 óta háború van, még ha a konfliktus – 
a viszonylag alacsony intenzitása miatt – nincs is a figyelem 
középpontjában. Az ukrán felet a szeparatista entitásoktól 
elválasztó kontaktvonal mentén rendszeresek az átlövések, 
amelyeknek halálos áldozatai is vannak. Tény ugyanakkor, 
hogy a frontvonal évek óta lényegében befagyott, nem került 
sor újabb területek el- vagy visszafoglalására. Nem zárható 
ki teljes mértékben az, hogy Moszkva nyílt háborút indít 
Ukrajna ellen, figyelembe véve a nagyon jelentős csapatösz-
szevonást az ukrán határ közelében, amely a térségben ál-
landóan diszlokáló erőkkel együtt az ukrán vezérkar szerint 
már meghaladja a 103 ezer főt. Egy nyílt háború lehetséges 
célja az lehet például, hogy Moszkva szárazföldi kapcsolatot 
létesítsen Oroszország és az elfoglalt Krím között, vagy 
legalábbis hogy kiterjessze ellenőrzését a Krím vízgyűjtő 
helyére, mivel a félsziget vízellátását akadályozza a kijevi 

vezetés. Ugyanakkor valószerűtlennek tűnik, hogy a putyini 
vezetés vállalná ennek a lépésnek a reputációs, gazdasági és 
emberi életekben mérhető költségeit. Az ukrán haderő ma 
nem ugyanaz, mint 2014-ben volt, hiszen az ország nagyon 
jelentős forrásokat fordított a haderő fejlesztésére, amelynek 
képességei és harcértéke nem összemérhető a hét évvel ezelőt-
tivel. Amennyiben Oroszország újabb területeket szeretne 
kiszakítani Ukrajnából, számolnia kell azzal, hogy egy ilyen 
katonai művelet se gyors, se könnyű nem lesz, és biztosan 
súlyos véráldozattal járna nemcsak Ukrajna, de Oroszország 
számára is.

 z Mi változott az elmúlt években? Miért nőtt meg a fe-
szültség a két ország között ismét, talán még jobban is, mint 
a Krím annektálása után?
Érdemes visszamenni az időben tavaly nyárig, amikor is július 
végén életbe lépett az a fegyverszünet, amelyet a felek lényegé-
ben be is tartottak ez év elejéig. Az elmúlt hetekben azonban 
jelentősen megugrott az átlövések száma, ami már legalább 

29 ukrán katona életét követelte. Az EBESZ-misszió napi 
jelentéseiből látszik, hogy a tűzszünetsértések többségét a sze-
paratista oldalról követik el. Ezzel párhuzamosan pedig február 
végétől kezdve folyamatosan érkeznek be katonai alakulatok 
Oroszország különböző részeiről a Krímbe és az ukrán–orosz 
határ közelébe. Fontos látni, hogy a Donyec-medencei eszkaláció 
és az orosz csapatösszevonás nem ok-okozati összefüggésben 
állnak egymással, hanem egyazon stratégia részét képezik. 
A szeparatista haderők lényegében semmilyen autonómiával 
nem rendelkeznek, azok vezetési-irányítási szempontból is 
az orosz 8. hadsereg-parancsnokságnak vannak alárendelve. 
„Spontán” eszkalációról tehát már nagyon régóta nem lehet 
beszélni, semmi sem történik Moszkva tudta és jóváhagyása 
nélkül. Ezzel összefüggésben az orosz vezetés állítása, amely 
szerint Kijev szítja a feszültséget, nehezen hihető. Az orosz 
csapatösszevonás és az eszkaláció a nyomásgyakorlás egyik 
eszközének tűnik, a célja pedig az lehet, hogy kikényszerítse 
az előrelépést a minszki megállapodás politikai elemeinek 
végrehajtásában.  

 z Milyen következményeket jelenthet a folyamatra az, hogy 
Joe Biden lett az amerikai elnök? 
Biden elnök megválasztása egyértelműen pozitív fordulatot 
jelent Ukrajna számára. Egy külpolitikai kérdésekben rend-
kívül tapasztalt elnökről van szó, aki ráadásul alelnökként 
Obama alatt személyesen felelt az adminisztráció Ukrajna-
politikájáért. A jelenlegi helyzetben Biden elnök határozot-
tan kiállt Ukrajna területi egysége és szuverenitása mellett, 

világos üzenetet küldve az orosz vezetésnek. Mindeközben 
nem törekszik a feszültség további élezésére Oroszországgal, 
és találkozóra hívta Putyin elnököt, amelyre egy harmadik 
országban kerülhet sor, várhatóan valamikor nyár közepén. 
A Biden-féle vezetés tehát – véleményem szerint – eddig jól 
vizsgázott. Ugyanakkor fontos látni, hogy az Egyesült Államok 
nem tagja a normandiai négyeknek, így az ukrajnai helyzet 
rendezése mindenekelőtt európai kérdés marad a jövőben is. 

 z Mit jelentene az a jelenlegi helyzetre nézve, ha Ukrajna 
belépne a NATO-ba? 
Ukrajna NATO-csatlakozásának belátható időben nincs 
realitása. Hosszú távon is nehéz elképzelni, hogy a harminc 
NATO-tagország mindegyike elfogadná Ukrajna csatlakozá-
sát a szövetséghez. Oroszország számára Ukrajna és Grúzia 
NATO-csatlakozása elfogadhatatlan. Ezt Vlagyimir Putyin 
zárt ajtók mögött egyértelművé tette a 2008-as bukaresti 
NATO-csúcson, amikor arra utalt, hogy Ukrajna megszűnne 
létezni, amennyiben NATO-csatlakozása realitássá válna. Lehet 
úgy érvelni, hogy Ukrajna szuverén ország, ezért jogában áll 
eldönteni, milyen katonai szövetséghez kíván csatlakozni. De 
vajon a NATO kész lenne beváltani kollektív védelmi köte-
lezettségét egy NATO-tag Ukrajnával szemben, ha Moszkva 
úgy dönt, hogy lehívja a NATO blöffjét? Ukrajna biztonságát 
saját védelmi képességeinek erősítése tudja a leghatékonyabban 
garantálni, nem papíron vállalt kötelezettségek. Ukrajna ezen 
a téren komoly előrelépést tett. A NATO tagjainak pedig 
továbbra is támogatniuk kell Ukrajnát ebben.  

Szöveg: Zavodnyik Blanka • Fotó: MTI/EPA

Bár lapzártakor a Krím félszigetről elkezdte kivonni csapatait Oroszország, az ukrán határ 
közelében továbbra is megtalálhatók a fegyveres egységei. Ukrajna továbbra is komolyan 
számol egy orosz invázió lehetőségével, de a szakértők többsége még mindig kételkedik ab-
ban, hogy Moszkva valóban támadást indítana. Az okokról, a lehetséges forgatókönyvekről, 
a NATO és az Egyesült Államok térségben játszott szerepéről, valamint a balti országok 
sorsáról Jójárt Krisztiánt, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet kutatóját kérdeztük. 



Az már most is látható, hogy a brexitet követően Nagy-Britannia 
visszatér az Amerikai Egyesült Államokkal a második világ-
háború idején megkötött szoros szövetséghez, amely részben 
a NATO megalapításához is vezetett, és Irak 2003-as lerohaná-
sában csúcsosodott ki. Elemzők korábban még két lehetséges 
biztonságpolitikai aspektust vázoltak fel. Az egyik forgatókönyv 
szerint Nagy-Britannia megtarthatta volna a szoros gazdasági és 
politikai kapcsolatait az Európai Unióval, ezzel a lehető legkisebbre 
mérsékelve a brexit negatív hatásait. A másik szerint kiszakadva 
az Európai Unióból felvehette volna egyfajta globális mediátor 
szerepét, ezzel kellő távolságot tartva minden nagyhatalomtól. 
A biztonságpolitika gyökereihez visszanyúlva talán érthető, hogy 
miért az euroatlanti szövetség megerősítésének vonalát választották 
a brit vezetők, amit a terveket tartalmazó 114 oldalas jelentés is 
alátámaszt. A Globális Britannia egy versengő korban: a biztonsági, 
védelmi, fejlesztési és külpolitika integrált felülvizsgálata címet viselő 
dokumentumban az szerepel, hogy Nagy-Britannia a hideghá-
ború óta tartó folyamatos csökkentés után a következő években 
40 százalékkal, összesen 260-ra növeli a bevethető atomtölteteinek 
számát. A brit kormány és a hadügyminisztérium a jelentésében 
úgy érvel: a nukleáris ütőképesség szinte soha nem látott meg-
növelése az általuk elképzelhető egyetlen, arányos és elrettentő 
válasz a posztmodern hadviselésnek arra a formájára, amikor 
kifinomult és összehangolt kibertámadással próbálnák meg-
bénítani a haderejüket és akár magát az országot is. A jelentés 
az eddigi terrorellenes és bűnmegelőzési, digitális megfigyelőál-
lamot erősítené, korábban soha nem látott mértékben. A vízió 
szerint Nagy-Britannia húzóágazata 2021-től 2030-ig a hadiipar 
és annak fejlesztései lesznek. 
„Amit most látunk és hallunk az atomfegyverekről és a nukleáris ten-
geralattjárókról, az csak a jéghegy csúcsa” – nyilatkozta lapunknak 
a téma kapcsán Csiki Varga Tamás. Az NKE Stratégiai Védelmi 
Kutatóintézet tudományos munkatársa szerint a folyamat 

hátterében a brit Stratégiai és Védelmi Biztonsági Felülvizsgálat 
áll, amelyet azonban széleskörűen kell értelmezni. A tervek szerint 
a britek az elkészült kormányzati felülvizsgálat alapján létrehozzák 
a Külügyi és Nemzetközösségi Fejlesztési Minisztériumot, amely 
szorosabban integrálná a hadügyet és a külügyet is. A fejlesztések 
első állomásaként pedig egy nemzeti kibervédelmi erőt alakítanak, 
amely jelentős átszervezésekkel megelőző csapásokra készülne fel 
világszerte a Nagy-Britanniát – a jelentés készítői szerint egyre 
hevesebben – fenyegető internetes támadások ellen. London 
tehát agresszív, beavatkozó politikát helyezett kilátásba a világ 
egészében a hírszerző titkosszolgálataik által azonosított és túl 
veszélyesnek ítélt kiberkockázatok ellen. 
A 2030-as évekre előre tekintve lehetőség adódhat nagyszámú 
hagyományos konfliktus kitörésére, amelyben Franciaország 
mellett Nagy-Britannia is érintett lehet. Csiki Varga Tamás 
szerint nem valószínű, hogy közvetlenül Kína vagy Oroszország 
meg akarná támadni a NATO-tagállamokat, inkább kihelyezett 
összetűzésekről lehet szó, mint amilyen a vietnámi háború volt. 
A jelentés megállapítása szerint a támadások köre egészen széles 
lehet: így tevékenységük terepét a britek – az amerikai kontinenst 
kivéve – a hajdanvolt brit birodalom főbb nyomvonalain jelölték 
ki. London kiemelten érdekelt az „indiai- és csendes-óceáni vagy 
az afrikai térségben ugyanúgy, mint az Arab-félszigeten”. A jelentés 
szerint India, Japán, Dél-Korea, Malajzia, Szingapúr és Vietnám 
a britek fő stratégiai partnerei, míg Kínát az új politikai alapvetés 
már nyíltan „rendszerszintű versenytársnak”, tehát globális ellen-
félnek minősíti a diplomácia nyelvén. London másik legnagyobb 

fenyegetésként Oroszországot jelöli meg, és 
a „komplex fenyegetés” mértékével indokolja 
speciális kapcsolatok kiépítését Lengyelország, 
a balti államok és „más kelet-európai országok” 
felé is, az Egyesült Államokkal partnerségben.

Európában a brexit megváltoztat-
ta a hatalmi viszonyokat, az EU-
ból való kilépéssel átértékelődtek 
a brit stratégiai célok is. Március 
közepén egy új korszakot kijelölő 
beszédet tartott a parlamentben 
Boris Johnson brit miniszterel-
nök, akinek szavaiból arra lehe-
tett következtetni, hogy Nagy-
Britannia a hidegháború óta 
tartó folyamatos csökkentés 
után a következő években 
jelentős mértékben nö-
veli bevethető atom-
tölteteinek számát. 
Az új fegyverkezési 
láz azonban nem ol-
csó mulatság, amelyre 
szakértők szerint nincs 
elég pénze a briteknek.
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„Mr. Biztonság” 
korrupciós ügyei

Első alkalommal fordult elő Izrael 
történetében, hogy hivatalban levő 
miniszterelnök büntetőeljárásban vád-
lottként szerepel: 2019 novemberében 
egyszerre három ügyben nyújtott be 
az államügyész vádiratot Benjamin 
Netanjahu ellen. Ráadásul mind-
egyikben olyan korrupciós bűncse-
lekményről van szó, amelyeket a vád 
szerint a kormányfő hivatali ideje 
alatt követett el. Cikkünkben arra 
keressük a választ, hogy miről szólnak 
Netanjahu perei és az a hatalmi harc, 
amely a háttérben a világpolitika többi 

szereplőjét is megosztja.

Mindezen fenyegetések leírása után következik a dokumentum 
érvelése amellett, hogy Nagy-Britannia „számos állami és állami-
lag szponzorált terrorcsoporttól érkező nukleáris fenyegetéssel, 
fegyverkezéssel” néz szembe, ennek fényében pedig a nukleáris 
arzenál 2010-ben meghatározott 225 robbanófejben való ma-
ximálása „tovább nem tartható”, ezért engedélyezik a bővítést. 
Az USA–brit kapcsolatra helyeződő új hangsúly a nemzetbizton-
sági, s a Nagy-Britanniát ér(het)ő potenciális katonai fenyegetés 
aspektusaiból jelentős. A NATO-n belül ugyanakkor a britek 
különös pozícióban vannak, hiszen az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezetének európai vonatkozásában csak ők és a franciák 
rendelkeznek atomfegyverekkel. 
A nagyhatalmak folyamatos fegyverkezési versenyben állnak, 
azonban az atomfegyverek magas fenntartási költsége miatt in-
kább a „kevesebb több” elvét követve a hiperszonikus fegyverek 
modernizálására fordítják a pénzügyi eszközöket. A hidegháborús 
brit nukleáris katonai védelmi rendszer, a Trident valójában 
egy elég kockázatos formája a defenzív nukleáris arzenálnak. 
A hatvanas évekbeli Polaris-rendszerű rakéták helyett 1980-tól 
álltak át erre a szigetország védelmi erői. Ezáltal a „hadászati 
triád” (repülőgép, hajók, szárazföldi) kiegészítése, az óceánokban, 
tengerekben cirkáló tengeralattjáró plusz elrettentő erővel bír, 
hiszen aktuális helyzete és mozgása kiszámíthatatlan. A brit 
rendszer alapját négy Vanguard-osztályú atom-tengeralattjáró 
által hordozott, egyenként tizenhat darab, UGM-133 Trident 
II. típusú, amerikai gyártmányú interkontinentális, ballisztikus 
rakéta alkotja. A négy tengeralattjáró osztozik egy közös bázison, 
a skóciai Clyde tengerészeti állomáson, és egyikük a nukleáris 
elrettentés szabályai szerint folyamatosan járja az óceánokat 
úgy, hogy bármikor bevethető legyen. Az új tervben Johnsonék 

a Vanguard-osztály helyett kifejlesztendő új, Dreadnought-osztályú 
atom-tengeralattjárókra cserélnék le a teljes clyde-i arzenált, 
méghozzá ambiciózus módon, 2030-ig.
Csiki Varga Tamás a márciusban nyilvánosságra hozott terv 
kapcsán úgy fogalmazott, hogy az a gazdasági háttér miatt 
„több sebből vérzik”, mivel „a nukleáris dimenzió fenntartása 
és megújítása egyaránt borzasztóan drága”, és minderre nincs 
is elég pénz. A szakértő szerint tehát a nagy volumenű tervek 
tényleges megvalósítása kétséges. Ráadásul egyfajta belpolitikai 
vita is van arról, hogy mennyire szükséges a Trident-rendszert 
40 milliárd fontból megújítani, hiszen korábban, még a hideg-
háború legforróbb mozzanataiban sem merült fel komolyan, 
hogy bármikor is használni kellett volna az arzenált. A fejlesztés 
pártolói azt mondják, hogy akár a kibertámadások is lehetnek 
olyan pusztítóak, hogy a brit kormánynak ezekkel szemben is 
fenyegetnie kell a Tridenttel, hátha elég elrettentő lesz.
A terveket a brit baloldali és liberális sajtó már március kö-
zepétől élesen bírálta. Többen azzal vádolják Johnsont, hogy 
a Donald Trump által elkezdett új hidegháborús fegyverkezés 
rövid fejezetét a nemzetközi politika új trendjeként értelmezi. 
Noha ebben a meglátásukban és az atomsorompó-egyezmény 
követelményeinek be nem tartása miatti aggodalmukban a kriti-
kusoknak igaza lehet, az bizonyos, hogy a brit atomarzenál ügye 
az elmúlt években nemzeti-szimbolikus üggyé vált. Az, hogy 
ezzel Boris Johnson egy már Washingtonból is egyre gyakrabban 
emlegetett, főleg a kínaiak ellen szóló „új hidegháború” céljait is 
nagyban meglöki, szinte csupán egy, a toryk és whigek közötti 
belpolitikai harc mellékterméke.  

Szöveg: Pap Melinda • Fotó: Getty Images, Dronestagram
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Bár a külföldi média visszhangzik botrányaitól, az izraeliek 
számára Benjamin Netanjahu a biztonságot és az ország 
nemzetközi elszigeteltségének mérséklését jelenti, ennek is 
köszönhetően „Mr. Biztonság” már ötödik ciklusát tölti mi-
niszterelnökként. Azt ellenfelei is elismerik, hogy „briliáns 
politikus, természetfeletti módon gátlástalan, és mérhetetlen 
szerencséje, hogy nincs olyan politikai vetélytársa, aki hozzá 
hasonló kormányfői aurával rendelkezne”. Netanjahu olyan ba-
rátokra tett szert az elmúlt években, mint a korrupciós pereket 
szintén közelről ismerő Donald Trump korábbi amerikai elnök 
vagy Vlagyimir Putyin orosz államfő, ugyanakkor Erdogan 
török miniszterelnökkel nem túl fényes a kapcsolatuk. Főleg 

azok után, hogy Erdogan 2019-ben rasszistának minősítette 
Izraelt, „ahol csak a zsidók boldogulhatnak”. 
Netanjahu több mint három évtizede vezeti a legerősebb izraeli 
pártot, a Likudot. Elmondhatjuk, hogy Izrael gazdasági jóléte, 
gyarapodása és tényleges biztonsága elsősorban a kormányfő 
érdeme, sőt az is, hogy a regionális és nemzetközi instabilitás 
dacára országa fontos szerepet játszik a diplomáciai porondon. 
Kormányzásának első évtizede (2009–2019) volt a „legcsön-
desebb” időszak Izrael történelmében, vagyis nem került sor 
nagyobb összecsapásra a zsidók és az arabok között. Persze ez 
nem jelenti az iszlamista terror megszűnését, hanem inkább 
a térség háborúiból (Szíria, Irán) való kimaradást. 

Aviháj Mandelblit államügyész 2019-es vádiratait három év 
intenzív rendőrségi nyomozás, majd vádemelési javaslat, tö-
ménytelen mennyiségű (sokszor kiszivárogtatott) irat, három 
vádalkut kötő koronatanú, időhúzás, két parlamenti választás, 
és a vádirat beadása előtti meghallgatás előzte meg. Netanjahu 
a vádemelési eljárás során lehetőséget kapott vádalkura, azaz 
kisebb súlyú bűncselekmények bevallásáért megszüntették 
volna vele szemben az eljárást, ha visszavonul a politikai élettől. 
Azonban a miniszterelnök nem élt ezzel a lehetőséggel, sőt 
éppen ezen ügyek miatt oszlatta fel a parlamentet. Mindez 
pedig a máig megoldatlan kormányválsághoz vezetett. A három 
aktában (1000., 2000. és 4000. ügy) jórészt csalás és hivatallal 

való visszaélés áll megjelölt okként, azonban a 4000. a legsú-
lyosabb. Az 1000. aktában Netanjahut több mint félmillió 
sékel értékű ajándékok elfogadásával (és kikövetelésével) 
vádolják, amelyekért cserébe két milliárdosnak kedvezett 
közel egy évtizeden keresztül. Ebben az ügyben a rendőrség 
eredetileg vesztegetésért állította volna büntetőbíróság elé 
a kormányfőt, végül az államügyész – eléggé érthetetlen 
okból – a kisebb súlyú, csalás és közhivatallal való visszaélés 
vétségével vádolta meg. 
A 2000. akta vádirata szintén csalás és közhivatallal való 
visszaélés vétsége. A vád alapja Netanjahu (akkor választások 
előtt álló miniszterelnök és kommunikációs miniszter) Izrael 

legfontosabb nyomtatott és internetes lapja, a Jediot Aharonot 
és a Ynet lapkiadó-tulajdonosával, Arnon Mózesszel folyta-
tott beszélgetések felvételei. A vádirat szerint ketten arról 
egyeztettek, hogyan változtassák meg a nagy befolyású lap 
irányvonalát Netanjahu érdekében, és cserébe miféle intéz-
kedésekkel javítja az újság gazdasági helyzetét a kormányfő 
– más lapokkal szemben. A hangfelvételek szinte teljes terje-
delemben nyilvánosságra kerültek. Mózesz ellen Mandelblit 
a súlyosabb, vesztegetés vádjáról döntött. Az államügyész 
megítélése szerint fontos és súlyos ügyről, valamint vádakról 
van szó: „legmélyebben és legkomolyabban sérti a jogrendet” 
az a magatartás, amikor választott közhivatalnok hivatali erejét 
és befolyását arra használja, hogy saját és üzletfele érdekében 
azt áruba bocsássa.
A legsúlyosabb, 4000. ügyiratban Netanjahut a tíz év szabad-
ságvesztéssel büntethető vesztegetés, csalás és hivatallal való 
visszaélés vádjával állítanák bíróság elé. Ez a nyomozás a Bezeq 
telekommunikációs óriásvállalat tulajdonos-főrészvényesével, 
Saul Eloviccsal folytatott ügyleteket tárta fel. Ebben az ügyben 
a másik fél, az Elovics házaspár is bíróság elé kerül. Netanjahu 
miniszterelnöki és kommunikációs miniszteri tisztségében egy-
milliárd sékel értékű előnyt juttatott a milliárdos Elovicséknak 
a tulajdonukban lévő Bezeq kommunikációs nagyvállalat 
versenyelőnybe segítésével. Ezzel – mint később kiderült – 
az ország infrastrukturális reformját hátráltatta, súlyos károkat 
okozva ezzel a lakosságnak. Az előnyökért cserébe az Elovics 
tulajdonában lévő Walla híroldalon Netanjahut és feleségét 
kedvező színben tüntették fel. Ha beigazolódnak a vádak, 
akár tíz évet is kaphat Benjamin Netanjahu vesztegetésért, 
és további hármat csalásért és hatalommal való visszaélésért.
Az mindenesetre biztos, hogy Netanjahu nem veszi félvállról 
a pereket. A miniszterelnök ügyvédei eddig nem tudták megy-
győzően cáfolni a vádakat, és a védelem inkább a politika és 
a jogalkotás síkján próbálja megvívni a maga csatáit. Ez a törekvés 
nem merül ki abban, hogy Netanjahu és pártja, a Likud évek 
óta panaszkodik a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok által 
közösen kitervelt boszorkányüldözés miatt. Az igazságügyi 
minisztérium tavaly például a járványügyi korlátozásokra 
hivatkozva felfüggesztette a nem sürgős pereket (Netanjahu 
perei sem számítottak sürgősnek): a miniszterelnök egyik 
legfontosabb törvényhozási prioritása törvényben rögzíteni 
a hivatalban lévő miniszterelnökök büntetőügyek alóli men-
tességét, vagy az alaptörvény módosításával magáról lerázni 
a szerinte „államcsínyre készülő” igazságszolgáltatást.
A drámai vádemelési bejelentéssel természetesen a jogi helyzet 
tovább bonyolódik. Az évek óta tartó izraeli politikai válság 
alapvetően két fő strukturális tényezőre vezethető vissza. 

Az egyik maga a választási rendszer – alig négy év alatt négy 
parlamenti választást tartottak Izraelben –, a másik pedig 
a hihetetlenül színes izraeli társadalmat ideológiai és/vagy 
demográfiai szempontból lefedő pártok helyzete: külön pártja 
van az ökobaloldalnak, az orosz bevándorlóknak, az ultraor-
todoxoknak és az araboknak, és ezek a pártok felbomlanak, 
egyesülnek, szövetségre lépnek. A színes paletta azzal jár, 
hogy egyes pártok között komoly világnézeti ellentétek 
feszülnek, amelyeket tetéz a Netanjahu által mesterségesen 
szított politikai polarizáció is. A jelenleg működő „kételnökös” 
kormány esetében Netanjahu tisztségeivel kapcsolatban is 
kérdések merülhetnek fel. A kormányról szóló alaptörvény 
szerint ugyanis elvileg mindaddig miniszterelnök marad-
hatna, ameddig jogerőssé nem válik az ítélet az ellene indult 
büntetőeljárásban, ebben az esetben, és csak ekkor, tisztsége 
automatikusan megszűnik. Az alkotmánybíróság azonban 
már 1993-ban úgy döntött, hogy a kormány nem nevezhet 
ki olyan minisztert, aki ellen büntetőeljárás folyik, illetve 
azt el kell távolítani tisztségéből. „Olyan miniszterelnök, aki 
nyakig süllyed rendőrségi nyomozásokban, nem rendelkezik erkölcsi 
és közjogi felhatalmazással arra, hogy Izraelt érintő, életbevágó 
döntéseket hozzon meg, mivel valós és megalapozott az a félelem, 
hogy személyes és politikai túlélését és nem a nemzet érdekét helyezi 
előtérbe döntései meghozatala során” – mondta maga Benjamin 
Netanjahu 2008-ban, amikor az akkori miniszterelnök, Ehud 
Olmert ellen indult nyomozás korrupciós bűncselekmények 
gyanúja miatt. Olmert még a vádirat beadása előtt lemondott.
Bár a bírósági tárgyalás időpontját egy elnapolás után erede-
tileg 2020. május 24-re tűzték ki, a pandémia miatt csak idén 
februárban kezdődött el Benjamin Netanjahu háromaktás 
korrupciós perének tárgyalása Jeruzsálemben. Azóta folya-
matosan kerülnek napvilágra újabb és újabb lehetséges bün-
tetőperekhez asszisztáló vádiratok. Nyomozás azonban csak  
az 1000., 2000. és 4000. ügyben folyik. Ahogy Aviháj 
Mandelblit izraeli főügyész fogalmazott egy másik, az amerikai 
milliomost, Nathan Milikowskyt is érintő ügy kapcsán: „Nincs 
bizonyíték, nincs miért vizsgálódni.” Végezetül fontos megemlíteni 
Netanjahu fiának, Jairnak 2018-ban nyilvánosságra került 
hangfelvételeit, amelyen az aranyifjú részegen korrupciós 
ügyeket emleget. Az eset sokak szerint bizonyítékot jelent arra, 
hogy az izraeli miniszterelnök sokszor a saját érdekei miatt 
lobbizik bizonyos dolgok mellett. Mindennek ellenére az elmúlt 
időszakban tett nyilatkozatai alapján az izraeli politikus nem 
hajlandó erkölcsi kötelezettségének eleget tenni, és lemondani 
tisztségéről legalább addig, amíg az ellene folyó eljárás tart.  

Szöveg: Pap Melinda • Fotó: AFP/Getty
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Hivatalosan olyan gazdasági társaság vagy szövetkezet ismerhető 
el öntözési közösségként, amelynek tagjai az öntözési körzet 
területén található földrészlet használati jogával rendelkező 
mezőgazdasági termelők. Idén a Széchenyi 2020 program ke-
retében megjelent az Öntözési közösségek együttműködésének 
támogatása elnevezésű pályázati felhívás, amely arra utal, hogy 
kormányzati szinten is kiemelten foglalkoznak a mezőgazdaságot 
sújtó komoly problémával. Az Agrárminisztérium egyik célja, 
hogy minél szélesebb körben elterjedjen az öntözéses gazdálko-
dás. Ezáltal a magyar gazdálkodók rugalmasan alkalmazkod-
hatnak az elégtelen csapadékmennyiség okozta kihívásokhoz, 
és tovább javíthatják a mezőgazdasági termelés hatékonyságát 
is. Magyarország érdeke, hogy támogassa a felszíni vízből való 
öntözést, előremozdítsa az öntözéses gazdálkodás termelői oldalán 
történő beruházásokat, és megteremtse az öntözéshez szükséges 
feltételeket. „A kormány tíz éven keresztül évente 17 milliárd forintnyi 
pluszforrást biztosít az öntözéses gazdálkodáshoz kapcsolódó vízkeresleti 
és vízkínálati oldal fejlesztéseihez” – olvasható az Agrárminisztérium 
januári sajtóközleményében. Az öntözéses gazdálkodás hatékony 
választ jelent a klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt 
olyan új területek öntözésbe való bevonása, ahol rendelkezésre áll 
megfelelő vízkészlet. Hatékonyabb felhasználást, gazdaságosabb 
megtérülést eredményezhet, ha a rendelkezésre álló vízkészletet 

együttműködve használják fel a gazdák, továbbá az öntözéshez 
szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre, üzemeltetik, illetve 
közösen teszik meg az első lépéseket a beruházások megvalósítása 
érdekében.
A témában nemrégiben tartottak online szakmai konferenciát 
Öntözési közösségek szerepe a hazai mezőgazdasági vízhasznosí-
tásban címmel. Az idei Dr. Szalai György kerekasztal-beszélgetés 
egyik szervezője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi 
Kara volt a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Mezőgazdasági 
Vízgazdálkodási Szakosztály, az MHT Bács-Kiskun megyei Területi 
Szervezete, valamint az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
mellett. Az évente ismétlődő rendezvény 1986-ban indult a me-
zőgazdasági vízgazdálkodással foglalkozó szakemberek éves 
találkozójaként, amelynek célja a közös feladatokról, tervekről 
való egyeztetés. A tanácskozás kezdetben a Duna–Tisza köze 
térségére fókuszálódott, később, a témák bővülésével országos 
méretű szakmai diskurzussá fejlődött. A rendezvény 2006-ban 
kapta a Dr. Szalai György elnevezést. A szakember az MHT 
főtitkára volt, szakmai, társadalmi szervezetekben töltött be 
tisztségeket hazai és nemzetközi szinten is.
Az idei online konferencián Szikszai Tamás, a Hartai Öntözési 
Közösség ügyvezetője, az Agro Harta Zrt. vezérigazgatója mutatta 
be az öntözésfejlesztés területén elért eredményeket. A szakember 

Közös érdek az öntözés
A magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb kihívása az öntözésfejlesztés, 
hiszen korszerű öntözési technológiák használata nélkül már nehéz 
megfelelő terméshozamokat felmutatni. Emiatt egyre jelentősebb sze-

repet kapnak az öntözési közösségek is. 
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„Magyarország nagyhatalom a viccgyár-
tásban, ez nálunk egyfajta történelmi 
hagyomány” – mondta el a Bonum 
Publicumnak Horváth Attila, az NKE 
ÁNTK egyetemi tanára, aki évtizedek óta 
gyűjti a politikai vicceket, és nem titkolt 
szándéka, hogy egyszer egy könyv formá-

jában meg is jelenteti azokat.  

elsőként Harta nagyközség öntözéstörténetébe nyújtott betekintést 
az 1960-as évekig visszamenőleg, amikor már a Duna vizét használ-
ták a mezőgazdasági területek öntözésére. A 70-es években olyan 
öntözőfürt épült ki, amelyet – rendszeres karbantartás mellett – 
a mai napig is használnak. Ezt követően a 2019-es év vége volt egy 
nagyobb mérföldkő, amikor az öntözéses gazdálkodásról szóló 
– számos újítást és egyszerűsítést tartalmazó – törvényt elfogadta 
az Országgyűlés. 2020. márciusban megalakult a Hartai Öntözési 
Közösség, majd augusztusban megkapták a Nemzeti Földügyi 
Központtól (NFK) a hivatalos elismerést. Bár a beruházásuk 
szinte teljesen megvalósult, a működtetési költségek kapcsán 
még megválaszolandó kérdések merülnek fel. Az előadó szerint 
az elmúlt 20 évben tapasztalható időjárási anomáliák ellen csak 
a hatékony és szakszerű öntözéssel lehet védekezni.
Borsfai Attila, az NFK főosztályvezetője az öntözésfejlesztést 
támogató pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást. Mint 
mondta, a jelenleg rendelkezésre álló támogatási keretösszeg kime-
rülése esetén további uniós források bevonására is lehetőség lesz. 
„Hivatalosan 42 öntözési közösség működik az országban, amely 9-10 ezer 
hektárnyi mezőgazdasági területet érint” – ismertette a főosztályve-
zető. Nagy Imre, a Navastart Kft. tervezője arról tájékoztatott, 
hogy az öntözési közösségek működtetésére vonatkozó pályázatok 
összeállítása még folyamatban van. Véleménye szerint az öntözés 
költsége jelentős teher a gazdálkodók számára, ezért segítség lehet, 
ha nagyobb összegű támogatást kapnak a működtetésre. Király 
Zsolt, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője 
vízkészlet-gazdálkodási kérdésekben adott tájékoztatást. Mint 
mondta, nem okozott nagy problémát az öntözési közösségek 

megjelenése, mivel a működési területükön az egy idényre le-
kötött öntözéses gazdálkodásra felhasználható víz mennyisége 
körülbelül 12 millió m3, ebből a területükön működő négy ismert 
közösségnek mintegy 2 és fél millió m3 a lekötött vízigénye. 
Szendi Jenő, a KITE Zrt. öntözési üzletág-igazgatója szintén 
az öntözési telepek megbecsülésének fontosságát hangsúlyozta, 
hozzátéve, hogy fontos a korszerűsítés, az elavult eszközök 
cseréje. Váradi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
Tudományos Tanácsának elnöke hozzászólásában úgy fogal-
mazott: a folyók duzzasztásának kérdéskörét politikamentesen 
kellene vizsgálni. Kiemelte, hogy Magyarországon duzzasztás 
nélkül nem lehet érdemi mennyiségű vízkészletet teremteni. 
Pozitív példaként említette a körösvölgyi öntözőrendszert, 
amely bizonyítja, hogy nincs káros hatása a környezetre ennek 
a vízmegtartási rendszernek. A parázs vitáktól sem mentes 
háromórás tanácskozás végén Bíró Tibor, a VTK dékánja 
hangsúlyozta, nagy szükség van olyan oktatókra, akik a jövő 
„mezővizes” szakembereit fel tudják készíteni az öntözést 
érintő leghatékonyabb eljárások alkalmazására.
A kerekasztal-beszélgetés egyik tanulsága, hogy történtek 
érdemi előrelépések az öntözésfejlesztés területén, azonban 
maradtak megválaszolásra váró kérdések is, mint például 
a támogatási rendszer átalakítása, a szakemberképzés bizto-
sítása, valamint a természet adta lehetőségek felhasználása. 
Ezek átszervezése, megújítása jelentősen befolyásolhatná – 
közös érdekünk – az öntözés jövőjét.  

Szöveg: Bárdosi Mónika   

RÉSZLET AZ ÖNTÖZÉSES GAZDÁLKODÁS-
RÓL SZÓLÓ 2019. ÉVI CXIII. TÖRVÉNYBŐL
7. § (1) Öntözési közösségként olyan a (2) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek megfelelő gazdasági társaság 
vagy szövetkezet ismerhető el, amelynek tagjai az öntözési 
körzet területén található földrészlet használati jogával 
rendelkező mezőgazdasági termelők.
(2) Az öntözési közösség az öntözési körzet területén
a) szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés 
esetén legalább 100 hektár,
b) kertészeti zöldség-gyümölcstermesztés esetén legalább 
10 hektár öntözésének lehetőségét biztosítja.
(3) Öntözési közösségként kell elismerni azokat a terme-
lői csoportokat, amelyek megfelelnek a (2) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek.

POLITIKAI VICCEK 
A 20. SZÁZADBAN



A történész, alkotmánybíró régóta érdeklődik a politikai viccek 
iránt, amelyek közül mintegy kétezer darabot gyűjtött eddig 
össze. Horváth Attila a tanórákon is sokszor használja a politikai 
vicceket arra, hogy a hallgatók jobban megértsenek egy-egy bonyo-
lultabb témát. A szakember szerint hazánkban nagy hagyománya 
van a politikai vicc műfajának, ami történelmi múltunkból is 
ered. Elsősorban a 20. századi diktatúrák korszakában élték 
virágkorukat ezek a viccek, hiszen például a kommunizmus és 
a szocializmus idején egyfajta eszközt jelentettek a rendszerrel 
szembeni ellenállás kifejezésére. Egyébként a politikusokra is 
jellemző volt korábban a viccmesélés, egy-egy parlamenti vagy 
megyegyűlésen sok esetben hangzottak el viccekkel tarkított 
szónoki beszédek. A szovjet típusú diktatúrákban általában is 
igaz volt, hogy minden szónak, írásnak, szimbólumnak teljesen 
más jelentőséget tulajdonítottak, mint egy „normális” világban. 
Horváth Attila elmondta, hogy hazánkban – különösen az ötve-
nes években – nagy volt a kockázata a politikai viccmesélésnek, 
hiszen azt jogilag izgatásnak minősítették, és akár végrehajtandó 
szabadságvesztésre is büntethették a viccmesélőt. „Akár egy sze-
mély előtt tett kijelentés is, amelyet a rendszer, vagy annak képviselője 
(párttitkár, termelőszövetkezet elnöke, vállalat igazgatója, politikai 
rendőrség valamelyik tagja) ellen tettek, megvalósíthatta a törvényi 
tényállást” – fogalmazott a jogtörténész, aki szerint nem kellett 
szakértőket vagy tanúkat sem meghallgatni, elegendő volt a bíró 
önkényes döntése arról, hogy ez a kijelentés „objektíve alkalmas 
a gyűlöletkeltésre”. A politikai célzatú vicc a kommunizmus, 
majd a szocializmus idején is a morgolódás, az egyet nem értés és 
a szkepticizmus egyik legfontosabb eszköze volt. Kijelenthető, hogy 
a politikai, társadalmi és kulturális elnyomás váltotta ki a széles 
körű rendszerellenes humort. Horváth Attila szerint az emberek 
átlátták a diktatúra működését, és a hatalmi szemfényvesztés 
kifigurázására alkalmas eszközt találtak a rendszerkritikus viccek 

mesélésében. „A valóság és a pártállam hivatalos önképe közötti 
különbség kifigurázása jó poénforrás volt, hiszen a zsarnokság mindig 
együtt jár az ostobasággal, s így könnyen nevetségessé tehető. A finom 
iróniától a nemegyszer durva tréfacsinálásig terjedő skála a nyelvi 
leleményességen és a szójátékok iránti fogékonyságon túl a jólértesültség 
és a vagányság jele is volt” – hangsúlyozta Horváth Attila. 
A Rákosi-korszak politikai viccei elsősorban a pártvezér személye 
és az ÁVH tevékenysége ellen irányultak. 1948-ban megszüntették 
a kisgazda Szabad Száj és a szocdem Pesti Izé című lapokat, a Ludas 
Matyi pedig száraz, sótlan propagandakiadvánnyá változott. 
Az 1956-os forradalom alatt az elfojtott humorérzék is jelentős 
erővel tört fel az emberekből. Falfirkák, röplapok, szállóigék és 
rigmusok tömegei születtek ebben az időszakban. A Felvonulási 
téren álló Sztálin-szobor október 23-ai ledöntésekor olyan spon-
tán beszólásokat jegyeztek fel, amelyek jó alapot szolgáltattak 
a későbbi viccgyártáshoz. Ilyen volt például a „Ne makacskodj, 
Jóska! Ideje lefeküdni!”; vagy a „Lángvágót neki! Ne sajnáljunk tőle 
még egy utolsó Sztálin-műszakot”; illetve az „Üsd, vágd – már –, nem 
apád!” élcelődés. 
A Kádár-rendszer kezdetben a megelőző gyakorlatot folytatta 
a politikai viccek terén is, az egyik hivatalos agitpropos állásfog-
lalás szerint „a szatíra, kifigurázás, leleplezés eszközével magya-
rázzuk meg az ellenséges tábor terveit, hanyatlását és aljasságát”. 
A 60-as évek elejétől azonban már a viccmesélő fórumok egyfajta 
feladata volt, hogy derűt, jókedvet árasszanak, és „vegyék célba 
az előrehaladásunkat gátló jelenségeket, a kispolgári erkölcsöket, 
jellemhibákat”. Ennek az elvnek megfelelően működött a Vidám 
Színpad, majd az 1967-ben létrehozott Mikroszkóp Színpad és 
Rádiókabaré is. Horváth Attila gyűjteményének egy jelentős 
része a Kádár-korszakból való. A jogtörténész elmondta, hogy 
a 60-as évek közepétől a negatív tartalmú Kádár-viccek mel-
lett megjelentek a pártfőtitkárt pozitívan bemutató tréfák is. 

A szakember szerint ez annak volt köszönhető, hogy minden 
bizonnyal voltak megrendelésre készített és elterjesztett Kádár-
barát viccek is. A rendszerváltást megelőző időszakban nem is 
volt már olyan bel- és külpolitikai esemény, amelyen ne élcelődtek 
volna a magyar emberek. Bár az úgynevezett puha diktatúrá-
ban már enyhült a korábbi szigor, de még akkor is lehettek 
következményei a rossz helyen és időben elhangzó politikai 
vicceknek. Ebben az időszakban is átlagosan 5-6 ezer politikai 
elítélt ült börtönben, de viccmesélésért már nem szabtak ki 
végrehajtandó szabadságvesztést.  Mégis, ha valakiről megtudták, 
hogy politikai vicceket mesél, akkor kellemetlenségei lehettek 
munkahelyén, például nem léptették elő, vagy nem kapott 
prémiumot. Az ellenzéki, értelmiségi körökben azonban egyre 
jobban terjedtek ezek az anekdoták, és aki a legtöbb politikai 
viccet mesélte, az számított a legnépszerűbbnek. Horváth Attila 
elmondta azt is, hogy ekkor már nagyon gyorsan születtek és 
szóbeszéd útján terjedtek is a viccek, amelyeket így a lakosság 
hamar megismerhetett. A viccek kitalálói pontosan ismerték 
a politikusok jellemvonásait, pozícióit, tisztában voltak a po-
litikai események hátterével, a mögöttes szándékokkal, még 
a gazdaságpolitikával is. Figyelemmel kísérték a többi szocialista 
országban lezajló eseményeket is, elsősorban a Szovjetunióval 
foglalkoztak, de az erdélyi magyarok miatt a román politiká-
ról is naprakész ismeretekkel rendelkeztek. A politikai viccek 
legyűlöltebb figurája akkoriban Ceauşescu román pártfőtitkár 
volt. Horváth Attila elmesélte azt is, hogy a Kádár-rendszer 
alkonyán gyakran kérdezték egymástól az emberek, hogy „mi 
a különbség a létező és a működő szocializmus között?”. A vá-
lasz szerint: „A létező szocializmus nem működik, a működő 
szocializmus pedig nem létezik.”  

Szöveg: Szöőr Ádám • Fotó: Fortepan/Nagy Gyula

POLITIKAI VICCEK A KÁDÁR-KORSZAKBÓL

Egy ember Budapest legforgalmasabb terén elkiáltja magát:
Hülye Kádár! Hülye Kádár! 
Nem folytathatja, az éber rendőrök elfogják, és bíróság elé 
állítják. A bíró kihirdeti az ítéletet:
22 év börtön!
Miért? – kérdi a vádlott.
Két év, mert szidta az államfőt, húsz év, mert elárulta 
az államtitkot!

Brezsnyev és Kádár vadásznak. Egyszer csak, amikor már 
elfogyott a lőszerük, megindult feléjük egy hatalmas medve. 
Erre Kádár leül, leveszi a bakancsát és felvesz egy futócipőt. 
Brezsnyev mondja neki:
Megőrültél? Ebben a cipőben sem vagy gyorsabb a medvénél!
Mire Kádár:
A medvénél nem is, de nálad igen!

Amikor Kádár János Andropov temetésére indult, a Ferihegyi 
repülőtéren neje ezt kérdezte tőle:
Temetés után hazajössz, vagy ott várod be a következőt?
Ki tudná ezt előre megmondani?
Ha ott maradnál, két temetés közt, feltétlenül értesíts!

POLITIKAI VICCEK AZ 50-ES ÉVEKBŐL: 

Hárman ülnek egy sötét cellában.
Te miért ülsz? – kérdik egymástól.
Én azért, mert szidtam a belügyminisztert!
Én azért, mert dicsértem!
Én pedig a belügyminiszter vagyok!

Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt főtitkára ta-
lálkozik egy külföldi ország elnökével, és szóba kerül, hogy 
kinek mi a hobbija. Az elnök mondja:
Én gyűjtöm a rólam szóló vicceket. 
Mire Rákosi:
Én pedig azokat, akik viccet mesélnek rólam!

Egy társaságban mindenki vicceket mesél, kivéve egy komor 
embert. Kérdezik tőle: Te miért nem mesélsz vicceket?
A válasz: Disznó vicceket ab ovo, politikai vicceket ab AVÓ!

-Szóval maguknál azért volt szép alapjövedelem, 
mert dolgoztak? Ja, hát úgy nem kunszt!….

-Hogy nézel ki, fiam?
-Káderezésre megyek….

-Tagtársak! Amit én elmondanék, azt már mind hallottuk 
a parlamentben! Csak ennyit akartam mondani!

TSZ-TAPASZTALATCSERE SZÓFUKAR TSZ-ELNÖK
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„Egy vert sereg katonáiként érte őket 1945. Újra kellett kezdeni 
az életüket” – olvasható Rainer M. János Széchenyi-díjas 
történész, egyetemi tanár Századosok című könyvében. 
A történész levéltári kutatások, az állambiztonsági szolgá-
latok anyagai, a családi emlékezet és személyes visszaem-
lékezések, az oral history alapján eredt a 160 fős évfolyam 
nyomába, feltárta státuszvesztésüket, azt az időszakot, 
amikor bűnbaknak állították be őket, de könyvében írt 
azokról a kísérleteikről is, amelyekkel a szovjet típusú 
rendszerbe próbáltak beilleszkedni. Rainer M. János 
úgy fogalmazott a Ludovika Szabadegyetemen tartott 
előadásában, hogy az 1939. január 15-én soron kívül 
hadnaggyá avatott évfolyam „kollektív életrajzát” tárta 
fel kutatásaiban. Ezekből egyebek mellett az is kiderül, 
hogy a szóban forgó évfolyam a középosztályhoz tartozott, 
tehát az elit és a munkások közötti réteghez, amely közepes 
jövedelemmel rendelkező, jellemzően nem fizikai munkát 
végző és a társadalom egésze számára döntéseket nem 
hozó része volt a magyar társadalomnak abban az idő-
ben is. A velük kapcsolatos kutatómunkát nehezítette, 
hogy a 20. század az „iratmegsemmisítések évszázada” 
is, a 160 ember közül tucatnyiról semmit nem sikerült 
kideríteni. Az évfolyam tagjai 1916–17-ben születtek, 
avatásukat követően 1941-re már főhadnagyok, 1944-re 
századosok lettek, ebben a rendfokozatban élték meg 
a második világháború végét, amire a kutatásokat össze-
foglaló könyv címe is utal. Néhány kivételtől eltekintve 
szinte mindegyikük megfordult hadműveleti területen, 
intenzív részvételüket jelzik a veszteségek: a 160 főből 
34 életét vesztette, 95-en hadifogságba kerültek, ahonnan 
egy részük 1948–49-ben, mások csak 1953-ban tértek 

haza. Néhányuk az újjászerveződő, későbbi Magyar 
Néphadseregben is szolgált, nagy részüket, pontosan 
79 főt azonban B-listáztak. Ez a közszolgálat megtisz-
títását szolgálta, ennek része volt a tisztek eltávolítása 
is a hadseregből. Az évfolyamból 106-an szerepeltek 
az állambiztonsági nyilvántartásokban is, 33-an pedig 
tagjai lettek a Magyar Kommunista Pártnak (MKP) vagy 
a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP), később viszont 
az MSZMP-be már nem léptek be.  
Érdekes volt megvizsgálni, mely társadalmi osztályokból 
származtak az évfolyam tagjai. Ehhez Rainer M. János 
a tisztek apai foglalkozását vette alapul. Az adatok szerint 
döntő részük a fegyveres erőknél szolgált, közalkalma-
zottak, értelmiségiek voltak a felmenőik között, tehát 
a későbbi tisztek ilyen környezetben nevelkedtek. Sőt 
az elit réteg leszármazottai is tagjai voltak ennek az évfo-
lyamnak. Itt végzett a későbbi hadtörténész Perjés Géza, 
Gömbös Gyula volt miniszterelnök és honvédelmi minisz-
ter fia, Ernő, de a zeneszerző, zenetudós Dohnányi Ernő 
gyermeke, Mátyás is, aki 1945-ben szovjet hadifogságban 
halt meg. Az évfolyam döntő részének a katonai pályája 
1956-ig lezárult, még tartalékos tiszti rendfokozataikat 
is elvesztették. 1945 után ugyanis a „tulajdonított osz-
tályhelyzet” megbélyegzett áldozatai lettek. Függetlenül 
attól, hogy az adott illető mit végzett, a korábbi saját 
vagy felmenői osztályhelyzete alapján sorolták be, ami-
nek komoly politikai, sőt jogi következményei voltak. 
Ezt jelentette a „tulajdonított osztályhelyzet”, amelyet 
a megbélyegzett osztályok megjelölésére használ a társada-
lomtörténet, egyszerűen csak „volt” jelzővel illették őket: 
volt horthysták, volt katonatisztek, akiket bűnbakként 
állítottak be mindazért, ami a második világháborúban 
Magyarországon történt. A „volt” csoportba soroltakkal sok 
helyen igen keményen bántak: a Szovjetunióban például 
a volt papok vagy tábornokok még élelmiszerjeggyel sem 
rendelkezhettek. A ludovikások is elvesztették státuszu-
kat, alászálltak a munkásosztályba, esetleg meg tudtak 
kapaszkodni az alsó középosztályban, de kapcsolataik 
szétzilálódtak, atomizálódtak, általános volt a vagyon-
vesztés és a konfliktusok sora, ezzel pedig a munkahely-
váltások nagy száma is. Ennek lett a következménye aztán 
katonai pályájuk lezáródása. Akadt azért üdítő kivétel, 
például egy Arató Oszkár nevű repülő százados, aki 1956 
után is maradt a Magyar Néphadsereg hivatásos tiszti 
állományában. 1971-ig volt katona, egy 1939-es gyakor-
lórepülés közben bekövetkezett balesete végül szerencsét 
hozott neki, tereptantanár lett a szolnoki Kilián György 

L U D O V I K A  S Z A L O N

A LEGENDÁS
160!

A Ludovika Akadémián 1935-ben kezdett 
évfolyam nem járta végig az akadémi-
ások képzési idejét, a kiszabott négy 
évet, hanem a második világháború 
előszelében már fél évvel hamarabb, 
1939. január 15-én fogadalmat tettek és 
tisztté avatták őket. Az évfolyam meg-
járta a hadak útját, nemcsak a fronton, 

hanem 1945 után is.
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Oroszország lerohanja a szomszéd államokat, a NATO pedig válaszol – egyszerű 
történet, amely napjainkban újra terítékre került a nemzetközi kapcsolatok-
ban. Az ördög azonban – mint mindig – a részletekben rejlik. A NATO egy 
óriási hierarchikus gépezet, amelynek fogaskerekeit a tagállamok, a katonai és 
politikai vezetők, a lakosság és döntések hosszú sora mozgatja, viszi előre. Sir 
Richard Shirreff tábornok 2017-ben megjelent könyve az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete és Oroszország bonyolult, viharos, mégis izgalmas kapcsolatát dolgozza 
fel. A szerző a NATO nyugalmazott tábornoka, a szervezet korábbi európai 
főparancsnok-helyettese, akinek katonás stílusa miatt nehezen nevezhető iro-
dalmi értéket képviselő alkotásnak a könyv. Ugyanakkor egy nagyon korrekt és 
érdekes betekintést nyújt a transzatlanti politika dinamikájába, egy gyengébb 
szerelmi szállal is megfűszerezve. A tartalom elgondolkodtató: az események 
illeszkednek egy háborús játék forgatókönyvébe, miközben megkapó pontossággal 
taglalják az információs hadviselés szabályait, kockázatait. A tábornok őszintén 
ír a reguláris haderő fontosságáról is: rávilágít arra a közkeletű tévedésre, hogy 
elég a szokványos, reguláris keretek között gondolkodni, s kimondja azt, hogy 
ha nincs megállító/elrettentő erő, akkor az atomarzenál sem sokat ér. A könyv 
számos meglepő részletet tár fel a NATO katonai és politikai rendszerének 
mindennapjaiból, ismerteti azokat a konfliktusokat, amelyek régóta és talán 
kiirthatatlanul mélyen gyökereznek a szervezetben. De rávilágít arra is, hogy 
miért kapnak ismét nagy hangsúlyt az orosz politikai, történelmi és gazdasági 
érdekeket megfogalmazó követelések. A nyugalmazott tábornok kérdése újra 
értelmet nyer a nemzetközi politikai folyamatokban: „Mi lesz, ha a világ vezető 
hatalmai továbbra sem veszik komolyan az orosz elnök arrogáns politikáját, ha továbbra 
is kényelmesen hátradőlve áltatják magukat, hogy majd az atomfegyvereik megvédik 
őket Putyin agressziójával szemben?” 
2013-ban még senki nem gondolt arra, hogy Oroszország annektál majd egy 
területet, aztán mégis bekebelezte a Fekete- és Azovi-tenger között elhelyezkedő 
félszigetet. Most, 2021-ben senki sem hiszi, hogy ez még egyszer megtörténhet. 
Talán kicsit óvatosabbnak kell lenni. Talán hallgatni kell az előjelekre. Talán 
olvasni kell Sir Richard Shirreff könyvét.  
 

Szöveg: Zavodnyik Blanka

Repülő Műszaki Főiskolán. A sanyarú sorsból kiutat 
egyrészt az emigráció jelentett: 1945-ben tizenegyen, ’56-
ban tizennégyen mentek külföldre, új hazájukban a felső 
vagy középső középosztályba adaptálódtak. Az itthon 
maradtak pedig a legváltozatosabb módokon próbáltak 
beilleszkedni: segédmunkások, betanított munkások, 
adminisztratív munkakörökben dolgozók lettek. Közös 
jellemzőjük volt, hogy státuszukat próbálták visszaszerezni. 
Van adat arról, hogy 58 fő polgári szakképesítést szerzett 
1945 után, huszonegy közülük felsőfokút. Annyit elértek, 
hogy stabil munkahelyeik és jövedelmeik nyomán vissza 
tudtak kerülni eredeti szocializációs közegükbe, a budai 
vagy pesti belvárosi kerületekbe. Leszármazottaik felső-
fokú tanulmányokat végezhettek, ők maguk utazhattak, 
1989 után pedig rehabilitálták őket, sokan visszakapták 
rendfokozataikat, egyesek előléptetéssel. Az évfolyamból 
kiemelkedik Biróczi Gyula, aki végzés után egy tábori 
tüzérosztálynál szolgált. Viszonylag korán megnősült, 
1943-ban megszületett első gyermeke, a második viszont 
csak a szovjet hadifogságból való visszatérés során. 
1948-ban végül hazaszállították, alig három hét múlva 
próbaszolgálatra hívták a tüzériskola parancsnokságra, 
de nem egészen három hét múlva le is szerelték, pon-
tosan nem tudni, hogy miért. Innentől Kiskunhalason 
élt, nem volt köze a hadsereghez. 1949-ben a Kecskeméti 

Kéményseprő Vállalat könyvelőjeként kezdett dolgozni 
és a kommunizmus közepette is, igaz egyedüliként, de 
képes volt elérni vezető beosztást: 1971-ben igazgató lett 
a kéményseprő vállalatnál, majd Bács-Kiskun megyében 
az ottani kommunális szolgáltatónál. Ő volt a legmaga-
sabb beosztásig jutott százados a legendás évfolyamból. 
A rendszerváltoztatás után, 1992-ben kérte tartalékosi 
századosi rendfokozata helyreállítását, amelyet megkapott, 
és őrnaggyá léptették elő. Alapítója volt a kecskeméti 
Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek, 2000 nyarán 
hunyt el. Pályája példázza a szovjet típusú rendszerbe 
való sikeres beilleszkedést, annak ellenére, hogy nem 
volt kedvezőbb helyzete, mint társainak. A „legendás 
160” tagja volt Rainer M. Vilmos is, aki történetesen 
a Ludovika Szabadegyetemen előadást tartott Rainer M. 
János édesapja. Hadműveleti területen Magyarországon és 
Ausztriában teljesített szolgálatot rövid ideig, majd nyugati 
fogságba került, csak 1946 őszén tért haza, B-listázták. 
Innentől földmérőként dolgozott, majd egy Budapest XI. 
kerületi, albertfalvai gyárban raktári segédmunkásként 
tevékenykedett. Később vezetőként dolgozott a Szellőző 
Műveknél 1965-ig, majd rákbetegségben hunyt el, így őt 
fia csak saját kutatásaiból ismerhette meg.  

Szöveg: Tasi Tibor • Fotó: Vargha Miklós

L U D O V I K A  S Z A L O N

2017 – Háború Oroszországgal
„Mi lesz, ha a világ vezető hatalmai továbbra sem veszik komolyan az orosz elnök 
arrogáns politikáját, ha továbbra is kényelmesen hátradőlve áltatják magukat, hogy 
majd az atomfegyvereik megvédik őket Putyin agressziójával szemben?” – teszi fel 
a kérdést évekkel ezelőtt megjelent könyvében a NATO egyik nyugalmazott tábornoka. 
A téma sajnos ma is aktuális, vagy talán még aktuálisabb is, mint a mű születésekor. 
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35 ÉVE TÖRTÉNT…
35 évvel ezelőtt szörnyű reggelre ébredt a világ: április 26-án robbanás történt a csernobili 
Vlagyimir Iljics Lenin atomerőműben. Az HBO 2019-es minisorozata hűen dolgozza fel 

a robbanás, a hallgatás és az elkövetkező napok tragikus eseményeit.
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Mi történt ezen a héten  
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen?

NKE Hírek minden pénteken 18 órától  
a Ludovika TV műsorán.

uni.nke uni.nkenkeuni

Emberi sorsok, mulasztás és tragédiák sora: röviden erről szól az eseményeket 
bemutató, dokumentarista jellegű filmsorozat, amely a volt Szovjetunió te-
rületén történt robbanás szereplőit mutatja be. Az atomreaktor dolgozóit, 
tűzoltókat, bányászokat, pártfunkcionáriusokat, tudós-kutatókat és persze 
embereket, akik rosszkor voltak rossz helyen. A politikai döntéshozatal 
tanácstalanságát hűen lekövetik a képsorok: kezdetben megpróbálják 
eltussolni, majd tagadni, végül pedig elbagatellizálni a történteket. 
Még a szakértők is beismerik: „Nem jó, de tragikus.” Talán még most, 
több mint három évtized távlatából sem tudunk válaszolni arra, mi 
volt az igazság. „Az igazságot nem érdekli, mire van szükségünk, vagy mit 
akarunk. Nem érdekli sem a kormányunk, sem az ideológiánk, sem a vallásunk. 
Ott várakozik örök időkön át. Ahol valaha féltem az igazság árától, most csak azt 
kérdezem: mi az ára a hazugságoknak?” – hangzik el a sorozat utolsó epizódjának 
zárójelenetében a kérdés, amely 1986 óta ott visszhangzik a fejekben. A Nobel-
díjas fehérorosz írónő, Szvetlana Alekszijevics 2020-as könyve egy-egy pillanatkép 
a robbanás utáni percekből, órákból, napokból... évekből. A Csernobili ima lapjai 
embereket szólaltatnak meg: a helyszínre rendelt mentőcsapatok tagjait; özvegyeket, 
akiknek sosem jött haza a férje vagy a fia; embereket, akik otthonukat veszítették el 
a katasztrófában, és akik egy életen át magukkal viszik a robbanás látható és láthatatlan 
nyomait. Áldozatok, felelősök, döntéshozók, csalódott, rémült és tehetetlen emberek 
dühe ordít a sorokból. Egyének, családok és nemzetek tragédiája lett az éjszaka, amely 
egy apró hibával indult. Egy kis „mulasztás”, amely miatt még ma is több millióan 
élnek szennyezett területen. Szvetlana Alekszijevics könyvével az olvasó megértheti, 
miért maradtak – minden figyelmeztetés ellenére – emberek a radioaktív zónában, 
és miért vonz sokakat a még napjainkban is veszélyes terület. Arra viszont senki, 
még a több évtizeden át kutató írónő sem talált választ, hogy hol rontotta el 
pontosan a politikai vezetés, a főmérnökök vagy épp a kezelőszemélyzet. Bár 
hazánk szerencsésnek mondhatja magát, mert elkerülte a sugárfelhő (a veszé-
lyes anyag körülbelül 0,02 százaléka hullott Magyarországra), Európa számos 
országa és vele rengeteg ember magán viseli ma is a „halál nyomát”, amely 
figyelmeztetésként lebeg a Föld szeme előtt: ez újra megtörténhet.  

Szöveg: Zavodnyik Blanka
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