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Mozaik

TöreTlenül halad előre az eUSecUre egyeTeMi projekT
EUSecure InfoDay címmel rendeztek nemzetközi konferenciát az NKE-n, amelyen az előadók a kapcsolódó uniós projekt előrehaladá-
sát, illetve az EU és Magyarország előtt álló biztonsági kihívásokat ismertették. Koller Boglárka, az egyetem nemzetközi rektorhelyet-
tese bevezető előadásában feltette a kérdést: vajon milyen hatása lesz a orosz–ukrán háborúnak az európai egységre és az európai 
értékekre? Fontos célnak nevezte az EU ellenállóképességének megőrzését, ennek részeként pedig olyan társadalom kialakítását, 
amely fel tud készülni a biztonsági kihívásokra. Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szintén 
kiemelte az ellenállóképesség fontosságát, és vázolt számos, az Unió előtt álló gazdasági, demográfiai, éghajlatváltozási, védelmi, 
biztonsági és egyéb megoldásra váró feladatokat. Úgy fogalmazott: ahol csak lehetséges, helyi megoldásokra kell törekedni, és közös 
uniós fellépés szükséges ott, ahol ez jelenti a hathatós választ.

Az NKE és a Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma kerekasztal- 
beszélgetésének első nagy kérdése az volt, vajon tudatta-e 
az orosz fél előre Kínával, hogy mire készül Ukrajnában. 
Peking ugyanis évtizedekig arra törekedett, hogy nagyha-
talmi építkezése ne befolyásolja a gazdasági és a politikai 
kapcsolatait, azaz ne jelenjenek meg új hidegháborús törés-
vonalak. Putyin valószínűleg nem kért engedélyt a kínaiaktól 
a bevonulásra. A háború szimbolikus dátumának így minden 
bizonnyal nem a téli olimpia befejezéséhez van köze, hanem 
ahhoz, hogy 2014-ben ekkor fejeződött be a Majdan for-
radalma – az oroszbarát elnök bukásával. Mártonffy Balázs 
úgy fogalmazott, Peking azóta káposztapolitikát folytat: sze-
retné, ha megmaradna a káposzta is, azaz igyekszik elkerülni 
a nyugati szankciókat, de a kecske is jól kell hogy lakjon, 
hiszen Kínának megfelel az, ha Oroszország gyengíti az USA 
befolyását Európában. A beszélgetésen szóba került, hogy 

a háború nyomán milyen világrend kialakulása várható. P. 
Szabó Sándor szerint már kirajzolódott egy új hidegháború 
paradigmája, amelyet Kína konzekvensen el akart kerülni. 
Azonban az ukrán háború kitörésével új fejezet nyílt eme 
hidegháború történetében.

a nagy Fal MögöTT: oroSz–Ukrán konFlikTUS kína SzeMSzögéből

2 bonum publicum 

002_bonum_2022_03_április_mozaik.indd   2002_bonum_2022_03_április_mozaik.indd   2 2022.04.14.   13:10:372022.04.14.   13:10:37

Bemutatták Vékás 
Lajos akadémikus 
LegújaBB könyVét
„Egy jó könyv gondolkodásra 
késztet. Vékás Lajos könyve pe-
dig ilyen” – hangzott el a jogtudós 
Fejezetek a magyar magánjogtu-
domány történetéből című köny-
vének bemutatóján a Ludovika 
Főépületben „Azt gondolom, e 
könyv célja, hogy megszerettesse 
az ifjú jogászokkal a magánjogtu-
dományt. Akinek van hozzá affini-
tása, és nyitott erre, az a könyv-
nek köszönhetően különösen meg 
fogja szeretni” – méltatta köszön-
tőjében Deli Gergely rektor Vékás 
Lajos legújabb könyvét. Kiemelte: 
„Pontosan 350 évvel ezelőtt 
kezdődött el a magyar magánjog 
egyetemi szintű oktatása. Vékás 
Lajos professzor könyve ezzel 
a három és fél évszázadnyi ha-
gyatékkal, kinccsel és teherrel a 
vállán egyszerre bálványteremtő 
és bálványdöntögető.” A kötet 
a 19. és a 20. századot öleli fel, 
nyolc jogtudós pályamunkájának 
bemutatásával, tudományos te-
vékenységének elemzésével és 
értékelésével kíván képet alkotni  
a magyar magánjogtudomány el-
múlt két évszázadáról. A kiválasz-
tott személyek e tudományterület 
vezető képviselőiként szerepel-
nek a könyvben. Emellett minden 
korszak vezető eszmeáramlatai is 
támogató vázat adnak az egyes 
művek értékeléséhez, szétvá-
lasztják, illetve összetartják az 
egyes korszakokat és szerzőket.

együttműködés a szeLLemi tuLajdon 
nemzeti HiVataLáVaL
Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)  
és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH). A megállapodás célja, hogy 
az egyetemisták tudatosabban kezeljék létrehozott szellemi tulajdonukat, és 
megtanulják, hogyan tudják azokat hasznosítani. Az NKE vezetősége is kiemel-
ten fontosnak tartja, hogy a hallgatók olyan tudást szerezzenek, amely később 
a nemzetközi piacon is előnyhöz juttatja őket, emellett az egyetemi szintű olta-
lomszerzés az intézménynek újabb forrásokat jelent. A megállapodás részeként 
az SZTNH közreműködik a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatásában, a 
szakmai módszertani fejlesztésekben, valamint a szellemi tulajdoni tudatosság 
növelésében az egyetem polgárai körében. Emellett a felek a hazai innovációs 
potenciál erősítése, a kutatás-fejlesztés és a technológiamenedzsment színvo-
nalának fejlesztése érdekében közös kiadvány- és konferenciaprojektek, inkubá-
ciós és akcelerációs programok megvalósításában is részt vesznek.
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Együttműködési mEgállapodás  
képzésEk támogatására
Az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara (ÁNTK) és 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kötött együttműködési 
megállapodást a karon folyó képzések szakmai támogatására. A Kristó 
Katalin megbízott dékán és Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
által aláírt együttműködés célja az érintett szakokon, szakirányokon 
nappali és levelező munkarendben tanulmányaikat folytató hallgatók 
elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése az adott szakterületen 
kiemelkedő szakmai kompetenciával rendelkező személyek egyete-
mi képzésbe történő bevonásával, valamint a képzés portfóliójának 
bővítése a szakmai partner által felajánlott lehetőségek útján. A kari 
együttműködési megállapodás megkötése kiinduló állomása egy jövő-
beni, az NKE egészét és más megyei jogú városok önkormányzatait 
érintő humánerőforrás-utánpótlás program megvalósításának.

missziónk, hogy bEmutassuk: a katonák értElmiségiEk!
A Ludovika Egyetemi Kiadó gondo-
zásában kiadott újdonságokat, a Pro 
Militum Artibus (PMA), azaz a hadtu-
dományért könyvsorozat részeként 
megjelent Hadik András válogatott 
hadügyi írásai és Süli Attila szerkesz-
tésében megjelent Jakkó László 
hadtudományi munkái című könyvet 
mutatták be a Ludovika főépületé-
ben. „Futaki gróf Hadik András, a 18. 
század legsikeresebb és leghíresebb 
magyar katonája volt. Több mint 
ötvenévi katonai szolgálata során, 

III. Károly, Mária Terézia és II. József 
uralkodása alatt öt háborúban, szám-
talan csatában és várostromban 
vett részt huszárai élén. A sorozat 
legújabb, hatodik kötetével, Hadik 
András válogatott hadügyi írásainak 
közreadásával régi adósságot tör-
lesztettünk” – fogalmazott a könyv-
sorozat szerkesztője, Padányi József 
vezérőrnagy. Jakkó László huszár-
kapitány a napóleoni háborúk idején 
élt és szerzett jelentős harctéri ta-
pasztalatokat – ismertette Süli Attila 

őrnagy, kötetszerkesztő, a HM HIM 
Kutató Osztály kutatója. Jakkó László 
hadtudományi munkái című könyv-
ben két fontos mű, egy 18. századi 
porosz és egy 1. századi római had-
tudományi munka olvasható. „E mű-
veket az teszi elsősorban jelentőssé, 
hogy a szerző Zrínyi Miklós óta 
először adott közre modern hadtu-
dományi munkákat magyar nyelven, 
amelyben a nyelvújítás eredményei 
is fellelhetők” – hangsúlyozta Süli 
Attila.

M O Z A I K
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Szent BorBála, a tüzérek védőSzentje
Az NKE alapítása óta kiemelt célkitűzés az egykori Magyar Királyi Honvéd 
Ludovika Akadémia hagyományainak őrzése; ezek közé tartozik a park  
területén egykor megtalálható, illetve az épületet egykor díszítő 
szobrok visszaállítása. Ennek szellemében legutóbb Szent Borbála 
szobra került vissza korabeli helyére, de korábban Szent László,  
a gyalogság védőszentjének szobormásolata is elfoglalta már 
méltó helyét az Orczy-parkban, készülőben van Szent Kristóf,  
a gyors csapatok patrónusának szobra, valamint a tervek között 
szerepel a Szent György-szobor másolatának szintén 
 a Ludovika Campus területén történő elhelyezése is.

közigazgatáSi  
vezetőknek  
tartottak képzéSt  
az nke-n
Az NKE a 2020-ban indult 
Közigazgatási Menedzsment 
Akadémia programsorozat keretében 
idén ötödik alkalommal szervezte 
meg ötnapos intenzív tréninghetét  
a lengyel közigazgatási vezetők 
számára. A Stratégia Tanulmányok 
Intézete és az NKE fejlesztési rek-
torhelyettese által támogatott veze-
tőképző program legfontosabb célja, 
hogy segítse a közigazgatási szakem-
bereket, hogy a személyes vezetői 
készségek, képességek fejlesztésén, 
új ismeretek szerzésén, megosztá-
sán keresztül lépést tartsanak a világ 
kihívásaival. A tréningen részt vevők 
a saját szakmai területükhöz kap-
csolódó legfontosabb kompetenciák 
közül a világos kommunikáció a be-
osztottakkal és a felsőbb vezetéssel; 
a stresszkezelés és stressztűrés;  
a hatékony időmenedzsment; a jobb 
tervezés és döntéshozatal; a rugal-
masság a változásra való hajlandó-
ság és képesség terén; az érzelmi 
intelligencia és empátia, valamint a 
saját szakmai elhivatottság megőrzé-
se és a beosztott kollégák motiválá-
sára való képességeket emelték ki.
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Népszerű képzések

Javában zajlik a felsőoktatási felvételi eljárás, de április eleje óta már elérhetők az 
előzetes jelentkezési adatok, amelyekből kiugró népszerűségnek örvendő katonai kép-
zések és magasabb összjelentkezés rajzolódik ki. Talán azért is választja annyi fiatal 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, mert az informatikai és mérnöki képzéseken túl 
egyetemünk elvégzését követően helyezkedhetnek el leghamarabb a munkaerőpiacon. 
Intézményünkben – ezzel egy időben – folyamatban van egy átfogó oktatásmódszer-
tani fejlesztés is, amelynek fókuszában többek között a hallgatói képességek hatékony 
fejlesztése és értékelése, illetve a mentorálás áll; de nem csupán ezekről, hanem   
a rendészeti civil képzésekről, illetve a Drogkutató Intézetről is beszélgettünk Christián 
László rendőr dandártábornok, oktatási rektorhelyettessel.

– interjú Christián László rendőr dandártábornok, 
oktatási rektorhelyettessel

és átfogó reform
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 z Bár a felsőoktatási felvételi jelentke-
zési határidő február közepén lejárt, még 
csupán most érkeznek az első adatok a 
jelentkezők számáról. Mit mutatnak a 
számok?
Az idei általános felvételi eljárásban, az 
NKE-re való jelentkezések számában 
kisebb növekedés tapasztalható a tavalyi 
évhez viszonyítva. Az első helyes jelent-
kezések tekintetében kiugró változás 
nem történt, arányosan követi az összje-
lentkezések számát, amelyből arra lehet 
következtetni, hogy a vizsgált időszakban 
több mint kétszeres a túljelentkezés 
egyetemünkre. 
Idén a legjelentősebb változás a Had-
tudományi és Honvédtisztképző Karon 

figyelhető meg, ahol az összjelentkezések 
száma 39 százalékkal, míg az első helyes 
jelentkezők száma 37 százalékkal nőtt. 
Nagyon fontos, hogy megfelelően kezel-
jük az első adatokat, hiszen ezek még 
csupán a jelentkezések számára utalnak, 
azonban arra is csak korlátozottan.  
A felvételi eljárás sikerét a folyamat 
végén, a felvételi ponthúzást követően 
tudjuk megfelelően mérni.

 z Nemzetközi igazgatási, közigazga-
tás-szervező, bűnügyi (bűnüldözési). 
Változtak idén a slágerszakok?
A mostani előzetes számok alapján 
(nappali tagozat, támogatott 
képzések esetén), a HHK ál-
tal indított katonai vezetői 
alapképzés – 596 jelentkező-
vel – átvette az első helyet az 
összejelentkezések számában  
a tavaly legnépszerűbb 
közigazgatás-szervezőtől. 
A második legtöbb jelentkező 
által megjelölt alapszak idén 

a nemzetközi igazgatási, a harmadik 
pedig a közigazgatás-szervező lett.  
A katonai vezetői alapképzési szak első 
helyes jelentkezések számában is az élen 
végzett, a bűnügyi (bűnüldözési) pedig 
második lett e tekintetben.

 z Nagyjából hány fiatal kezdheti meg-
tanulmányait az NKE-n ősszel?
Erre most még nem tudunk pontos választ 
adni, de a jelentkezések növekedéséből 
kiindulva reményeink szerint a tavalyi 
2048 főnél többen. 
Tavaly alapképzésre 6704 összjelentkezés 

és 2218 első helyes érkezett, idén 
pedig 6911 és 2305. Az adatok-

ból látható, hogy egy felvéte-
liző a jelentkezés alkalmával 
általában két-három szakot 

jelöl meg egyetemünkön. 
Ugyanakkor nem szabad 
elfelejteni, hogy a jelent-

kezési adatok feldolgozott-
sági aránya áprilisban még 

nem teljes, továbbá július 7-ig 

NKE-s hallgatók az Educatio 2022 
oktatási szakkiállításon
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oklevelet szerzettek jövedelme ennél is 
magasabb, több mint 560 ezer volt.

 z Az egyetem a 2020–2025. időszakra 
szóló Intézményfejlesztési Tervében pe-
dagógiai, módszertani fordulatot tűzött 
zászlajára, amely alapján az oktatás fó-
kuszában többek között a hallgatói képes-
ségek hatékony fejlesztése és értékelése, 
illetve a mentorálás áll. A dokumentum 
az oktatásfejlesztés stratégiai irányát  
a Kreatív Tanulás Programban határozta 
meg, amelyet hamarosan szervezeti 
formában is felállítunk. 
A felsőoktatásban egyre nagyobb az igény 
a megújulásra, az innovatív, kreatív okta-
tási és oktatásmódszertani változásra. Ezt 
felismerve indította útjára egyetemünk 
2019-ben a Kreatív Tanulás Programot.  
A változást csak paradigmaváltással lehet 
elérni, amelyhez megfelelő alapok kelle-
nek. Ehhez szükség van a hagyományos 
oktatási alapelvek felülvizsgálatára, a ta-
nulási folyamat előtérbe helyezésére, ahol 
az oktató korábbi szerepeivel ellentétben 
erőteljesen a facilitátori és a mentori 
szerep lesz a meghatározó. Az oktatói 
szerepek átalakítása mellett tömegelőa-
dások helyett limitált létszámú, kreatív 

kurzusokat kell minél nagyobb szám-
ban meghirdetni. Szeretnénk 

egyre gyakorlatorientáltabbá, 
életszerűbbé tenni a képzést 

és élményt adni a hallga-
tóknak az új megoldások 

révén. A KTP módzsert 
2022. szeptemberétől 

élesben tesztüljük 
a nemzetközi 

a végzést követően az átlagos elhelyez-
kedési idő alapképzés esetén 1,29 hónap, 
mesterképzés esetén 1,19 hónap; és ez 
az idő jóformán csupán az informati-
kai, műszaki képzések esetén rövidebb.  
Az alapképzésben végzettek több mint  
50 százaléka a közszférában, 22 százaléka  
a versenyszférában dolgozik, és ez az arány 
hasonló a mesterképzésben végzetteknél 
is. A 2017/2018. tanévben végzettek 2019. 
évi átlagjövedelme több mint 460 ezer 
forint volt; a katonai vezető alapszakon 

módosíthatják a jelentkezők a jelentkezési 
sorrendet, illetve vissza is vonhatják a 
jelentkezésüket, de az alkalmassági vizs-
gák, érettségi eredmények, nyelvvizsgák 
is erőteljesen befolyásolják a felvételi 
számokat.

 z Milyen versenyelőnyünk lehet a többi 
felsőoktatási intézménnyel szemben?
A hivatásos pályákon új juttatási feltéte-
leket biztosítanak a vonatkozó törvények:  
a tisztjelöltek illetményének összege 
kiemelkedő lesz: bruttó 260 000 Ft, 
amelyhez további juttatások is járulnak. 
Szintén fontos, hogy ezeken a szakokon 
biztos elhelyezkedési lehetőség vár a 
végzettekre. A civil képzésekre jelent-
kezők számára vonzó, hogy a nálunk 
biztosított közszolgálati ösztöndíjas 
félévek nem számítanak bele a felsőok-
tatási jogszabályok által engedélyezett 
tizenkét félévbe. Egyetemünk otthona, 
a Ludovika Campus pedig az ország 
egyik legkorszerűbb egyetemi központja, 
számos kikapcsolódási és sportolási le-
hetőséget biztosít. Emellett ösztöndíjak 
széles palettáját kínáljuk hallgatóink 
számára; és a Kreatív Tanulás Program 
(KTP) égisze alatt folyamatban van egy 
átfogó oktatásmódszertani megújulás is 
az egyetemen. 

 z Milyen esélyekkel indulnak 
a munkaerőpiacon az 
NKE-n végzettek?
A nappali munka-
rendű rendészeti és  
a katonai képzéseken 
végzett tisztjelöltek – 
szerződésük alapján 
– a végzést követően 
első tiszti beosztá-
sukban kezdik meg a 
munkájukat, így elhe-
lyezkedésük biztosított. 
A többi szak esetében a 
végzettek jelentős többsé-
ge a diploma megszerzését 
követően rövid idő alatt el 
tud helyezkedni. A 2020. évi 
Diplomás Pályakövető Rendszer 
gyorsjelentésadatai alapján  

Christián László 
rendőr dandártábornok,  
oktatási rektorhelyettes
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vagy alternatív jövőelemzést alkalmaztak 
oktatási módszertanuk során. A díj, 
figyelembe véve az oktatás-kutatás és 
az oktató és kutató autonómiáját, nem 
állít mérhető és összevethető értékelé-
si kritériumokat, nem versenyt kíván 
létrehozni, hanem mind szélesebb körű 
együttműködést annak érdekében, hogy 
egyetemünk pedagógiai kultúrája az ok-
tatók és hallgatók tanulási sikerességére 
és pozitív tanulási élményére érzékeny 
legyen. Reményeink szerint az odaítélt 
díj elismeri és egyben ösztönzi, inspi-
rálja a tanszékek pedagógiai fejlődését.  
A 2021. évi nyertes tanszékek képzéseit 
márciustól meghirdettük az egyetem 
minden oktatója számára, így biztosítva 
betekintést a díjazott tanszékek oktatási 
módszereibe, jó gyakorlataiba.

 z Az egyetemen folyó rendészeti kép-
zés civil területének vezetőjeként közel 
tíz éve irányítja a Magánbiztonsági és 
Önkormányzati Rendészeti Tanszéket, 
emellett a biztonsági szervező mester-
képzési szak szakfelelőse és a rendészeti 
igazgatási szak – biztonsági szakirány 
szakirányfelelőse. Hivatásosként hogyan 
került kapcsolatba a civil rendészeti 
képzésekkel?
Az egyetem alapítását követően nem 
sokkal, 2013-ban kaptam felkérést a 
szervezetileg ugyan már korábban életre 
hívott, de még nem működő említett 
tanszék vezetésére az RTK-n. Abban az 
időben a Vám- és Pénzügyőri Tanszék 
helyettes vezetője voltam, és nagyon szép 
emlékeket őrzök a VP tanszéken töltött 
négy évemről. A Magánbiztonsági és 
Önkormányzati Rendészeti Tanszék 
vezetése mondhatni nagy ugrás volt az 
ismeretlenbe. Az új tanszék a 2006 óta 
működő biztonsági szakirányt vette gon-
dozásába. Az első hónapokban mindössze 
ketten voltunk főállású oktatók, de velünk 
voltak azok az elkötelezett megbízott 
oktatók, akik mindvégig erős támaszt 
jelentettek, és jelentenek a mai napig.  
A legnagyobb kihívás talán az volt, hogy 
meg kellett találni az utat a szakmához, 
elnyerni a vagyonvédelmi piac bizalmát, 

A Kreatív Tanulás Program megvalósítása  
a 2019/2020. tanév tavaszi félévében kez-
dődött meg az ajánlott tantervek átfogó 
felülvizsgálatával. A munka egyetemünk 
oktatói, tanárai – ideértve a kutatói 
munkakörben foglalkoztatott, de ok-
tatói tevékenységet is ellátó kollégákat, 
valamint az óraadó oktatókat is – által 
alkalmazott pedagógiai jó gyakorlatok 
gyűjtésével indult. A program céljainak 
megvalósítása érdekében egy űrlap ki-
töltésével olyan pedagógiai-módszertani 
jó gyakorlatokat kerestünk, amelyek 
szakterülettől, tantárgytól függetlenül 
is adaptálhatók. Célunk a jó gyakorlatok 
módszertani gyűjtemény formájában 
való összegyűjtése, illetve azok bemuta-
tása workshopok, képzések formájában. 
Terveink között szerepel, hogy konkrét 
tantervi átalakítások is történnek majd  
a jó gyakorlatok implementálása ér-
dekében, ezeknek a megtervezésén és 
végrehajtásán is dolgozunk. 

 z A program részeként díjazzák a te-
hetséggondozással kiemelten foglalkozó, 
élményszerű, új oktatási módszerek 
mentén működő tanszékeket. Milyen 
innovációkat ismertek el a fejlesztések 
kidolgozására költhető, pénzjutalommal 
járó Innovatív Tanszék Díjjal? 
A nyertes tanszékek közül volt, ahol ki-
terjesztett valóságot (AR), gamifikációt 

igazgatás alapszakon, ahol az egész kép-
zés az említett elgondolás mentén ala-
kul át.A Kreatív Tanulás Programot 
és az annak munkáját támogató 
Kutatóműhelyt Méhes Tamás vezeti,  
a program szakmai felügyeletét pedig én 
látom el. A kari és hallgatói delegáltak 
részvétele biztosítja azt, hogy a KTP által 
megalkotott szakmai anyagok, előterjesz-
tések, dokumentációk tekintettel vannak 
az Egyetem sokszínűségére és a különböző 
szakmai képzések sajátosságaira, az ott ok-
tatók speciális felkészültségére, tudására.  
A KTP stratégiában megfogalmazott 
oktatásmódszertani megújulás céljai csak 
abban az esetben megvalósíthatók, ha az 
egyetemen olyan szervezeti támogatás 
épül, amely ezt folyamatosan segíti. Ezért 
fontos előrelépés, hogy tavasztól önálló 
szervezeti egység irányítja központilag  
a KTP-folyamatokat a Rektori Tanácsadó 
Irodán belül működő Kreatív Tanulás 
Osztály, azzal, hogy a szakmai felügyeletet 
továbbra is a KTP vezetőjével közösen 
látjuk el. 

 z A program indulásakor a korábbi 
tantervek alapján létrehoztak egy – azóta 
is folyamatosan bővülő – „jó gyakorlatok 
módszertani gyűjteményt”, amely irányt 
mutathat oktatóink számára az innovatív 
oktatás terén. Várható, hogy ezek egy 
része beépül az új tantervekbe?

Christián László r. dandártábornok az Innovatív Tanszék Díj átadóünnepségén
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gondolok, amelybe a civil társadalom is 
bekapcsolódhat.

 z Milyen új szakok/szakirányok indí-
tására számíthatunk a közeljövőben az 
egyetemen?
A következő tanévben indul a tűz-
védelmi mérnök alapképzési szak  
a Katasztrófavédelmi Intézet gondo-
zásában, amellyel az intézet eddigi 
államtudományi képzési portfóliója 
egy műszaki képzési területhez tartozó 
képzéssel bővül. Akkreditáció alatt van 
a Víztudományi Kar által indítandó 
műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási 
szakképzés, amely egyetemünk első fel-
sőoktatási szakképzése lenne. A tervek 
szerint új szakirányú továbbképzések 
is indulnak a közeljövőben, amelyek  
a létesítés és indítás különböző fázisai-
ban vannak: a világűr-politikai tanács-
adó szak létesítéséről áprilisban dönt  
a Szenátus, a Víztudományi Karhoz 
kapcsolódó fürdővezető szakmérnöki 
képzés szakindítási kérelmét benyújtottuk  
az Oktatási Hivatalhoz; a vízminőség-sza-
bályozási szaktanácsadó szak létesítését 
pedig már a Szenátus elfogadta, a kö-
vetkező lépés a szakindítási kérelem be-
nyújtása. Tervben van továbbá egy angol 
nyelvű mesterképzési szak létrehozása is  
a Rendészettudományi Karon.

 z Haller József neurobiológus profesz-
szorral és néhány szakértővel karöltve 

hogy a hallgatóinknak vonzó perspektívát 
tudjunk kínálni. Ennek érdekében több 
tucat meghatározó vagyonvédelmi céget 
és néhány önkormányzati rendészetet is 
magunk mögé tudtunk állítani. Ez volt a 
tanszék és szakirány sikerének kulcseleme. 
Már 2014-től aktív tudományos, szakmai 
közéleti és publikációs tevékenységet 
folytattunk, teljesen újraépítettük a 
szakirányt, tíz tankönyvet írtunk, az 
alapszakirány mellett két specializációt 
(információbiztonság, önkormányzati 
rendészet) kínáltunk, és értékes speciális 
szaktantermet alakítottunk ki, hallgató-
ink pedig hat éve csúcsminőségű, techni-
kai formaruhát kapnak. Az eredmények 
nem maradtak el. A szakirány presztízse, 
népszerűsége látványosan nőtt, hallgató-
ink irigyelt állásajánlatokat kapnak, és a 
tanszék megítélése egyértelműen pozitív 
lett a szakmában. Mostanra a biztonsági 
szakirány elismert, megbecsült képzés 
lett a Rendészettudományi Kar képzési 
portfóliójában. 

 z 2020-ban indította el egyetemünk  
a biztonsági szervező mesterképzést, 
amely első évfolyama idén fog végez-
ni. Mi hívta életre a szakot, és mit vár  
a képzéstől? 
A piac visszajelzései alapján egyértelmű 
igény mutatkozott olyan biztonsági ve-
zetők képzésére, akik a jövő csúcsvezetői 
lehetnek. A képzés előkészítésének úgy 
láttunk neki, hogy egyrészt kérdőív segít-
ségével alaposan felmértük, hogy pontosan 
milyen tudásra, készégek fejlesztésére 
van szükség, ebben közel száz biztonsági 
vezető vagy cégtulajdonos segített nekünk. 
Célunk olyan széles körű szakmai tudással 
rendelkező, gondolkodó, döntésképes, 
jó vezetői készségekkel bíró menedzse-
rek képzése, akik ismerik és átlátják  
a biztonság megteremtésének komplex 
folyamatát, innovatívak és jól eligazodnak 
piaci környezetben is. Közben az egyetem 
vezetésének segítségével megteremtettük 
az akkreditáció súlyponti elemét jelentő 
személyi állományt a képzés indításához. 
Az említett első évfolyamra négyszeres 
túljelentkezés volt, és valódi elit évfolyam 

fog végezni, köztük megyei rendőrfőkapi-
tánnyal és meghatározó cégek, vállalatok 
biztonsági vezetőivel egyaránt.

 z A következő években nagyobb hang-
súlyt kaphat a Rendészettudományi Kar 
civil képzéseinek láthatósága. Milyen 
módon valósítható ez meg?
A Magánbiztonsági és Önkormányzati 
Rendészeti Tanszék képzési portfóliója 
teljessé vált, hiszen van biztonsági alap-
képzésünk (nappali és levelező munka-
rendben), emellett 2020-ban elindult a 
már említett biztonsági szervező mes-
terképzésünk levelező munkarendben. 
Ezen túlmenően 2022 februárjában 
elindult a településbiztonsági menedzser 
szakirányú továbbképzésünk is, sőt lé-
tezik a Testnevelési Egyetemmel közös 
rendezvényszervezés-sportbiztonság 
szakirányú továbbképzésünk is. A biz-
tonság megteremtése egyre komplexebb 
kihívás, ezért fontos, szinte elodázhatat-
lan, hogy az állami szereplőket növekvő 
mértékben tehermentesíteni tudjuk. 
Egyetértek Deli Gergely rektorral, ma-
gam is nagyon fontosnak tartom, hogy 
ezt a folyamatot támogatva a tanszék 
jelenlegi képzéseink erősítése mellett új 
képzések indítását is előirányozzuk. Itt 
elsődlegesen a szakma igényeihez igazodó 
rövid, speciális szakmai képzésekre, biz-
tonságtudatosító, bűnmegelőzési nyári 
egyetemre, szakmai képzési programokra 

Biztonsági szakirányos hallgatók az egyetem oktatási épületében
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kijelölt rektorhelyettesként is dolgozott. 
Mondhatjuk, hogy elég intenzív volt az 
elmúlt időszak.
Oktatási rektorhelyettesként meglehe-
tősen széles portfóliót kaptam, amely  
a klasszikus oktatásszervezésen túl számos 
egyéb témát is felölel. Kiváló munkatár-
saimmal együtt elszántak vagyunk az 
oktatásszervezés folyamatos innováci-
ója iránt. A tavalyi évben két hatalmas 
megtiszteltetés is ért rövid időn belül. 
Előbb október 23-a alkalmából rendőr 
dandártábornoki kinevezést vehettem 
át Áder János köztársasági elnök úrtól 
családom körében, amely életre szóló, 
csodás emlék marad. Minden erőmmel 
azon vagyok, hogy megszolgáljam a tá-
bornoki vállapot. Ezt követően nagy fela-
datot kaptam azzal, hogy Koltay András 
– talán váratlanul gyors távozásával – az 
új rektor érkezéséig a fenntartó döntése 
értelmében én gyakorolhattam a rektori 
jogköröket. Hatalmas megtiszteltetés 
és nagy kihívás volt egyszerre. Koltay 
András prorektor elképesztő munkát 
végzett, aminek köszönhetően látvá-
nyos fejlődés ment végbe az egyetemen  
az elmúlt években. Úgy emlékszem vissza 
erre a december-januári időszakra, hogy 
folyamatosan szolgálatban voltam (három 
nap szabadság jutott mindössze), mert 
rengeteget kellett tanulnom, hogy átlás-
sam a nagy egyetemi gépezet működését, 
hiszen fontos, felelősségteljes döntéseket 
kellett meghozni. A rektori feladatrend-
szer rendkívül összetett, a munka nagyon 
intenzív és embert próbáló, mégis hálás 
vagyok, hogy ezzel a rendkívül hasznos 
tapasztalattal gazdagodhattam és remé-
nyeim szerint talán segíthettem zökke-
nőmentesen átadni az új rektornak, Deli 
Gergelynek a kapitányi hidat.

 z Mivel tölti szabadidejét egy tábornok?
Igyekszem minél több időt a családom-
mal tölteni, sokat kirándulunk, utazunk. 
Testnevelő családból jövök, így ha tehe-
tem, sokat sportolok, főként teniszezem, 
futok, úszom, telente pedig síoktatóként 
hódolok a sízésnek, és ritkán vadászom is. 
� Szerző�és�fotó: Szilágyi Dénes

két éve indítottak egy hiánypótló infor-
mációs teret, ahol tudományos és hiteles 
információt szolgáltatnak a drogokról. 
Mi volt a célja a Drogkutató Intézet 
létrehozásának?
A Drogkutató Intézetben tudományos 
elemző- és kutatómunkával szeretnénk 
támogatni a gyakorlati munkát végző 
szervezetek, egyesületek, egyéb érintettek 
tevékenységét. Missziónk, hogy közérthe-
tő formában olyan tanulmányokat pub-
likáljunk, amelyek közvélemény-formáló 
jelleggel tudatosítják a pszichoaktív szer-
használat veszélyeit. Interdiszciplináris 
kutatócsoportunk a különböző tudo-
mányterületek ismereteit összehangolva, 
több jelentős aspektust figyelembe véve 
foglalkozik az illegális tudatmódosító 
szerek használatát érintő társadalmi és 
mentális hatásokkal. Úgy véljük, hogy az 
intézet által biztosított online platfor-
mok hiánypótlóak, hiszen hazánkban a 
drogkérdéssel kapcsolatos felvilágosító 
tevékenység ritkán jut el közérthető 
formában az egyes célcsoportokhoz.

 z Milyen szakmai anyagok várhatóak 
önöktől?

A két legfontosabb megjelenési forma  
a Magyar Drogfigyelő és az Interdiszciplináris 
Drogszemle. Előbbi havi rendszerességgel 
jelenik meg, 2022 márciusától megú-
jult külsővel, fiatalosabb és dinamiku-
sabb tartalommal igyekszik teljesen 
közérthető formában tájékoztatást 
nyújtani a kábítószerrel kapcsolatos 
egyes kérdésekről. Utóbbi évente két 
alkalommal jelenik meg, kifejezetten  
a tudományos igényességgel megírt 
szakmai cikkek platformja. Emellett 
természetesen fontos megjegyezni, hogy 
az Drogkutató Intézet Facebook-oldala 
több mint tizenkétezer követővel bír, 
ahol folyamatosan, napi szinten jelen-
nek meg rövid hírek, interjúk, videók  
az éppen aktuális kérdésekről. A fentieken 
túl nagy szeretettel várunk mindenkit  
a 2022. június 23-án szervezendő konfe-
renciánkon, amelynek részletei hamarosan 
elérhetővé válnak az oldalainkon. Annyit 
elárulhatok, hogy külföldi szakemberek 
is színesítik majd az előadók listáját.

 z 2020 óta az egyetem oktatási rek-
torhelyettese, de több hónapig a rek-
tor jogköreit gyakorló, fenntartó által 

CHRISTIÁN LÁSZLÓ RENDŐR DANDÁRTÁBORNOK
Gyulán született, ott járt általános, majd középiskolába (KJKG) is.  
A Pázmány jogi karán (PPKE JÁK) nappalin szerzett jogi diplomával a zsebé-
ben, 2002. szeptember 1-jén tette le az esküt pénzügyőr hadnagyként a Vám- 
és Pénzügyőrségen, ahol beletanulhatott a járőrök és a háttérben dolgozó 
jogászok munkájába is, majd revizor lett, röviddel ezután már osztályvezető. 
Mivel 2002-től munka mellett megbízott oktatóként, majd tanársegédként ok-
tatott a Pázmány jogi karán, és doktori tanulmányokat is folytatott, 2008-ban 
fontos, de nehezen érthető döntést hozott: egy év illetmény nélküli szabadsá-
got kért a pénzügyőrségnél a doktori disszertációja megírása érdekében. Ezt 
az egy évet arra használta fel, hogy megtakarításaiból elutazzon az USA-ba 
(ILVP részvétel), Angliába, Olaszországba és Németországba, ahol a rendészet 
működését kutatta (majd tette ezt később összesen négy földrész 35 orszá-
gában). A 2008-as döntés nagy lökést adott egyetemi karrierének: egyrészt 
elkészítette doktori dolgozatát, másrészt az akkori Rendőrtiszti Főiskola 
Vám- és Pénzügyőri Tanszékére kerülhetett beosztott oktatóként. Az egyetemi 
katedrán találta meg igazán önmagát. „Az elmúlt húsz év csodálatos utazás 
volt számomra, amely az NKE-n teljesedett ki, hiszen nagyon szép feladatokat 
kaptam: 2013-óta tanszékvezető, 2018-tól a Magyar Rendészet főszerkesztője, 
2020-tól oktatási rektorhelyettes, 2021-től a Biztonsági Technológiák Nemzeti 
Laboratórium szakmai vezetője lehetek.” 
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Az ösztönző  állam
Az ösztönző állam válságkezelése II. című 
könyv – a 2019-ben indult sorozat 
harmadik kötete – megjelenéséhez 
kapcsolódóan megrendezett ese-
mény megnyitóján Kovács Árpád, 
a Költségvetési Tanács elnöke úgy 
fogalmazott: az ösztönző állam fo-
galma a céltalan pénzszórás helyett 
tudatos fejlesztő tevékenységről szól, 
amely magában hordozza a haté-
konyság és az eredményesség minden 
feltételét. Elhangzott az is, hogy a 
könyv elektronikus változata már 
kapható, és hamarosan nyomtatásban 
is megjelenik. Köszöntőjében Deli 
Gergely, az NKE rektora kiemelte: 
a járvány előtérbe helyezte a nem-
zetközi együttműködést, a hatékony 

– sikeres gazdasági 
újraindítás 2022
Sikeres gazdasági újraindítás címmel rendezett konfe-
renciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, együttműködés-
ben az Állami Számvevőszékkel, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamarával, a Budapesti Értéktőzsdével és a Magyar 
Közgazdasági Társasággal az NKE Ludovika főépületének 
Széchenyi dísztermében március 29-én.
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Az ösztönző  állam
Az ösztönző állam válságkezelése II. című 
könyv – a 2019-ben indult sorozat 
harmadik kötete – megjelenéséhez 
kapcsolódóan megrendezett ese-
mény megnyitóján Kovács Árpád, 
a Költségvetési Tanács elnöke úgy 
fogalmazott: az ösztönző állam fo-
galma a céltalan pénzszórás helyett 
tudatos fejlesztő tevékenységről szól, 
amely magában hordozza a haté-
konyság és az eredményesség minden 
feltételét. Elhangzott az is, hogy a 
könyv elektronikus változata már 
kapható, és hamarosan nyomtatásban 
is megjelenik. Köszöntőjében Deli 
Gergely, az NKE rektora kiemelte: 
a járvány előtérbe helyezte a nem-
zetközi együttműködést, a hatékony 

tudásmegosztást, Magyarország pe-
dig sokoldalú állami programokkal 
segítette a gazdasági szereplőket és 
a családokat.  Az NKE tudományos 
missziójának része az állami szerep-
vállalás kutatása is – hangsúlyozta 
Deli Gergely, hozzátéve: a vírus új 
helyzet elé állította a világot, en-
nek megfelelően a könyv sokrétű 
megoldásokat vázol fel. A szerzőket 
és szerkesztőket köszönet illeti, ők 
munkájukkal a haza szolgálatához 
járultak hozzá. Egy közelmúltbeli, 
Böjte Csaba ferences szerzetessel 
történt találkozása kapcsán a rektor 
úgy fogalmazott: a gyermekvédelmi 
központok az ösztönző állam modell-
jét valósították meg kicsiben, amelyet 

a peremfeltételek megteremtése és 
jól célzott programok fémjeleznek. 
Parragh Bianka, a konferencia elnö-
ke, rektori főtanácsadó, a Monetáris 
Tanács tagja a kötet társszerkesz-
tőjeként és szerzőjeként a szerzői 
munkaközösségben folyó kutatás főbb 
következtetéseiről szólva elmondta: az 
ösztönző állam a vírusválság idején is 
hatékony modellnek bizonyult. Az új 
kötetben egyebek mellett azt a kérdést 
járták körül, miképpen sikerült meg-
védeni a lakosságot, hogyan alakul a 
költségvetési egyensúly, az infláció, 
és hogyan biztosítható az államme-
nedzsment hatékonysága. Köszönetet 
mondott a könyv elkészítésében részt 
vevő vezetőknek, szakembereknek.

Varga Mihály pénzügyminiszter  
A kihívások korában is stabilan című 
előadásában aláhúzta: a rendszerbeli 
változtatások sikere kihívások idején 
derül ki. A tárcavezető öt fő kihívást 
említett: az orosz-ukrán háborút, a 
koronavírus-járványt, az uniós for-
rások körüli vitákat, az illegális mig-
rációt és a demográfiai nehézségeket.  
Az OECD adataira hivatkozva kiemel-
te: a járványra jól reagált a magyar gaz-
daság. A stabil gazdasági alapok révén 
nem kellett külső segítséget igénybe 
venni, a belső erőforrások átrendezése 
elégnek bizonyult a sikeres válságkeze-
léshez. Az adórendszer módosítására 
sem volt szükség, továbbra is a fogyasz-
tást és nem a munkát terhelő adók  
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a hangsúlyosak. A növekedés szerkezete 
ugyancsak kiegyensúlyozott maradt, azt 
a háztartások fogyasztása stimulálta. 
Előztünk a kanyarban – fogalmazott 
Varga Mihály –, Szlovákiát utolértük, 
Portugáliát pedig le is hagytuk a fej-
lettségi mutatók alapján. Hozzátette: 
nem az euró teremti meg a fejlettsé-
get, az hozzá tud adni, de alapvetően  
a gazdaságpolitika minősége határozza 
meg egy ország fejlettségét.
Mager Andrea, a nemzeti vagyon keze-
léséért felelős tárca nélküli miniszter az 

állami vállalatoknak a gazdaság újrain-
dításában betöltött ösztönző szerepét 
ismertette. E társaságok céltudatos 
munka nyomán újra a térképre kerül-
tek. Az állami cégek a piac szereplői, 
emellett a gazdaság közfeladatokat 
ellátó tartópillérei is, ezért szerepelnek 
kiemelten a könyvben – fogalmazott. 
A 160 ezer munkavállalót foglalkoz-
tató, 18 ezer milliárd forintnyi va-
gyonelemet jelentő állami társaságok 
jelentősen hozzájárultak a Covid-19 
hatásainak csökkentéséhez: a kritikus 

infrastruktúra mindenütt működött, 
és a gazdaság működőképességét is 
sikerült megőrizni. Eközben számos 
innováció született, fókuszba került  
a stratégiai vagyongazdálkodás.
Domokos László, az Állami Szám-
vevőszék elnöke az elmúlt időszak 
két tanulságaként az állam ösztönző 
szerepének előtérbe kerülését emlí-
tette, és egy olyan kritériumrendszer 
kialakításának szükségességét, amely 
az állami pénz elköltésének hatékony 
irányait jelöli ki. Parragh László,  
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a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke úgy vélekedett: tartósan sikeres 
gazdaságpolitika csak akkor lehetséges, 
ha mögötte gazdasági filozófia áll. 
Utóbbi megalapozása a felsőoktatás 
felelőssége – tette hozzá.
A konferencia délutáni szekciójában 
Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet 
a Népesedésért és a Családokért nevű 
szervezet elnöke szólt a hatékonyabb 
ösztönző állam kialakítása felé vezető 
lépésekről. A délután blokkban két pa-
nelbeszélgetést rendeztek. A Lovászy 

László Gábor, a Miniszterelnökség mi-
niszteri biztosa, az NKE tudományos 
főmunkatársa által moderált Kritikus 
infrastruktúra és nemzeti közszolgáltatá-
sok című kerekasztal-beszélgetésben 
Gál István, a MAVIR biztonsági és 
informatikai igazgatója, Szepessy 
Kornél, a HungaroControl koráb-
bi vezérigazgatója, és Schamschula 
György, a Magyar Posta vezérigaz-
gatója cseréltek eszmét a témá-
ról. A második kerekasztal-beszél 
getést Máthé-Tóth István, a BÉT  

vezérigazgató-helyettese moderál-
ta. Az ösztönző-fejlesztő állammodell  
a fenntartható vállalati fejlődésért című 
panelbeszélgetésben Bogsch Erik,  
a Richter Gedeon Nyrt. elnöke, Éder 
Tamás, a Bonafarm vállalati kapcso-
latok és kommunikációs igazgatója, 
Bozóky Alex, a Szerencsejáték Zrt. 
vezérigazgatója és Kolozsi Pál Péter, az 
MNB igazgatója, az NKE tudományos 
főmunkatársa járták körül a témát.
� Szerző:�Kovács Lilla 
� Fotó:�Szilágyi Dénes
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Az UniSpace program keretében indu-
ló unikális oktatási kezdeményezést a 
részt vevő tizenhat egyetem mellett a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium 
(KKM) mint szakmai irányító és fel-
ügyelő szerv, valamint az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium mint 
felsőoktatásért felelős szaktárca és a 
Miniszterelnökség mint a Nemzeti 

informatikai tudományok, valamint 
a társadalomtudományok, utóbbiért 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a 
felelős, amely egyben a konzorcium 
szakmai vezetőjeként átfogóan koordi-
nálja a programot. A többi tudomány-
területet illetően az élő természettu-
dományokért a Debreceni Egyetem, 
az élettelen természettudományokért 

Tizenhat egyetem között 
kiemelt szerepben az NKE

Űrkutatási együttműködésben kapott vezető szerepet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(NKE). A hazai űrkutatáshoz és űrtechnológiához kapcsolódó egyetemek az UniSpace  
interdiszciplináris űrképzési program keretében arra vállalkoztak, hogy közös szakirá-

nyú továbbképzési programot hoznak létre négy tudományterületre fókuszálva.  
Az erről szóló megállapodást a Külgazdasági és Külügyminisztériumban írták alá  
az érintett intézmények képviselői, az NKE a konzorciumvezető szerepet tölti be. 

Közszolgálati Egyetem fenntartója 
támogatja szakmai partnerként. Az 
űrszektorhoz és űrkutatáshoz köt-
hető háromszemeszteres szakirányú 
továbbképzés 2022 őszén indul elő-
ször magyar, majd angol nyelven. 
Négy fő tudományterülete: az élő 
természettudományok, az élettelen 
természettudományok, a műszaki és 

UNIUNISPACE
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az Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
a műszaki és informatikai terü-
letért a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem felelős. 
Deli Gergely rektor a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumban tartott ünne-
pélyes aláíráson elmondta: a megálla-
podást egyelőre tizenhat egyetem írta 
alá, de várhatóan további intézmények 
is csatlakoznak hamarosan. Az NKE 
rektora a felsőoktatás történetének 
egyedülálló összefogásaként jellemezte 
a most induló együttműködést. Mint 
fogalmazott: a képzés több szempont-
ból is fontos, ezek egyike az űripar 
ütésállósága, amelyet kevésbé érintett 
a gazdasági válság. Deli Gergely szerint 
a most induló program „nagy löketet” 
ad majd a hazai űripar fejlődésének, 
az NKE pedig nemcsak rektori, vagy 
a Bartóki-Gönczy Balázs által veze-
tett Világűr Társadalomtudományi 
Kutatóműhely adta tudományos 
szinten, hanem hallgatói szinten is 
készen áll az együttműködésre. A 
most megkötött együttműködés nem 
volt előzmények nélküli, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem UniSpace 
Magyarország Konzorciumban be-
töltött kiemelt szerepét több évre 
visszatekintő tudományos-szakmai 
kutatómunka és aktív szerepvállalás 
előzte meg, amely a Magyarország 
Űrstratégiájának gazdasági impli-
kációit kidolgozó 2020-as kutatási 
együttműködéssel kezdődött – mondta 

el lapunknak az eseményen Parragh 
Bianka rektori főtanácsadó, prog-
ramigazgató. „A kapcsolódó kutatási 
eredmények ma már az oktatás terüle-
tén is hasznosulnak, hiszen tavaly két, 
űrszektorhoz kapcsolódó ismereteket adó 
tantárgyunk is sikeresen indult. Idén 
tavasszal az állami szerepvállalás és 
űripari szakpolitika tantárgyat mintegy 
60 hallgató vette fel. Az NKE konzorci-
umvezetői szerepvállalása olyan szakmai 
vezetői feladatok ellátását is jelenti, mint 
az interdiszciplináris űrképzés komplex 
koordinációja” – fogalmazott a program 
igazgatója.
A konzorciumot bejelentő budapesti 
sajtótájékoztatón Sztáray Péter, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium 
biztonságpolitikáért felelős államtit-
kára arról beszélt: bízik abban, hogy 
jól működő és rugalmas konzorcium 
jön létre a KKM koordinálásában. Az 
államtitkár elmondása szerint egy sor 
olyan programot indítottak, amely 
visszahelyezi Magyarországot „a globális 
űregyüttműködés térképére”, ebben a ta-
valy elfogadott Űrstratégia hozott áttö-
rést. Jelentős eleme a kutatóműhelyek 

munkájának felkarolása az egyetemek 
konzorciumba szervezésével, hogy 
a különféle helyeken végzett űrrel 
kapcsolatos tevékenységek közös cé-
lok érdekében összeadódjanak – ez 
az UniSpace program újdonsága. 
Mindez pedig hozzájárulhat az egyik 
legnagyobb célhoz, hogy a Nemzetközi 
Űrállomásra felküldendő leendő és 
jelenleg kiválasztás alatt álló ma-
gyar űrhajós eredményes tudományos 
programot hajtson végre az ISS-en. 

UNIUNISPACE
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Ezt a kutatói programot pedig épp 
a konzorciumban részt vevő magyar 
egyetemek készítik majd elő. Szintén 
fontos cél, hogy Magyarország a szuve-
renitását is erősítse az űrtevékenységen 
keresztül, amelynek részét képezi egy 
magyar műholdrendszer kifejlesztése. 
Egy ilyen flotta az általa szolgáltatott 
adatokkal (például a mezőgazdasá-
gon vagy a honvédelmen keresztül) 
támogatni képes a magyar szuvere-
nitást – fogalmazott Sztáray Péter. 
A programban koordinátori szerepet 
tölt be az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium. Bódis József felsőokta-
tásért, innovációért és szakképzésért 

felelős államtitkár nagy lépésnek 
nevezte a tizenhat egyetem egy célért 
való összefogását. Ehhez azonban 
kell társulnia kutatásfejlesztésnek, 
de olyan informatikai, műszaki, or-
vosbiológiai, gyógyszerkutatási, jogi, 
társadalomtudományi és egyéb mód-
szertanoknak is, amelyektől teljessé 
tud válni a program. A Nemzetközi 
Űrállomásra küldeni tervezett ma-
gyar űrhajós tudományos missziója 
kapcsán az államtitkár emlékeztetett: 
az expedíció sikeréhez nagyon sok 
ember tudása, munkája, kreativitása 
szükséges, és az egyetemek vezetői ma 
azért vannak itt, hogy a konzorciális 

dokumentumok aláírásával hitet te-
gyenek a program mellett. A sajtó-
tájékoztató végén Sztáray Péter és 
Bódis József is aláírta az UniSpace 
konzorciumi megállapodást.   
Az UniSpace program kivételes le-
hetőség mind a közszférában, mind 
a versenyszférában elhelyezkedni 
kívánó fiatal generáció/hallgatók, 
mind a már gyakorlattal rendelkező 
állami tisztségviselők, vállalati veze-
tők, mérnökök számára. A képzés 
végén a hallgatók mind a tizenhat 
egyetem által aláírt diplomát kapnak, 
amelyek tudásuk legjavával járulnak 
hozzá a 21. század által támasztott 
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követelményeknek megfelelni képes 
szakemberek képzéséhez, és mintát 
adnak más hazai szektorok számára 
is. A társult egyetemek olyan szak-
emberek képzését tűzték ki célul, 
akik képesek rendszerben gondol-
kozni és a szűken vett szakterületük 
környezetére is rálátnak. A tervek 
szerint így piacképes űrvonatkozású 
tudást kapnak, amely alkalmassá teszi 
őket a gazdaság, a tudomány vagy az 
igazgatás területén való helytállásra. 
A programhoz a tervek szerint újabb 
felsőoktatási intézmények csatlakoz-
nak a közeljövőben.

Szerző: Tasi Tibor Fotó: Szilágyi Dénes

FIATAL GENERÁCIÓK BEVONÁSA AZ ŰRSZEKTORBA
Tavaly év végén megjelent a középiskolás korosztályt megcélzó 
Magyarország és a világűr kötet, amely a Magyar Asztronautikai Társaság 
szakmai gondozásában mutatja be a magyar űrszektor szerepét az űrkutatás 
és űripar különböző területein. 
A hazai űrszektor szereplőit, beleértve a kutatóintézeteket és felsőoktatási 
intézményeket, mutatja be az évente megjelenő Űrkörkép kiadvány, amely  
a space.kormany.hu honlapról magyar és angol nyelven is hozzáférhető. 
A fiatal generációkat célozza az Európai Űrügynökség Üzleti Inkubátorháza 
(ESA BIC), amely a KKM támogatásával tavaly szeptemberben helyezte új 
alapokra magyarországi működését a hazai űripari startupcégek megerősíté-
se céljából.
Magyarországon rendezték meg 2021 novemberében a Nemzetközi Űrhajós 
Szövetség (ASE) éves kongresszusát, amelyen a pandémia ellenére tizen-
három ország ötven űrhajósa vett részt. A program keretében az űrhajósok 

Budapesten, Debrecenben, Győrben, 
Miskolcon és Kecskeméten kutatókkal, 
oktatókkal, hallgatókkal és középiskolai 
diákokkal találkozhattak, inspirálva a 
magyar tudomány jövendő generációit.
Az NKE űrgazdasági és űrjogi területen 
való pozicionálásának első lépéseként 
két szabadon választható tantárgy 
oktatása indult: állami szerepvállalás 
és űripari szakpolitika (tantárgyfelelős: 
Parragh Bianka), világűrrel kapcsolatos 
tevékenységek jogi és szabályozási 
kérdései (tantárgyfelelős: Bartóki-
Gönczy Balázs)
Az NKE két űrkutatással kapcsolatos 
kutatócsoportja: 
Űrgazdasági és Nemzetgazdasági 
Versenyképességi Kutatócsoport, 
amelynek célja a nemzeti űrstratégia 
hazai gazdaságfejlesztési vonatkozá-
sainak és a gazdaságösztönzés, állami 
szerepvállalás összefüggéseinek elem-
ző kutatása, felmérése a tudásalapú 
gazdaságban rejlő lehetőségek telje-
sebb kiaknázása érdekében.
Világűr Társadalomtudományi 
Kutatóműhely, amelynek célja a vi-
lágűrrel kapcsolatos társadalomtudo-
mányi (jogi és hadtudományi) válaszok 
kidolgozása nemzetközi és nemzeti 
szinten, különös tekintettel arra, hogy 
Magyarország űrképességeinek jelentős 
fejlesztésére készül ebben az évtizedben. 
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A szerzői jog háromszáz éves jogi 
koncepció, a szabályozás középpont-
jában az alkotó áll, akit munkájáért 
elismerés illet, a jogterület a kultúrá-
hoz köthető üzleti tevékenységeket és  
a kultúrához való hozzáférés szabályo-
zását jelenti – nagyjából így jelölte meg  
a jogterület célját nemrégiben egy 
előadásban Grad-Gyenge Anikó jogász, 
a BME tanszékvezetője. A jogterületet 
a digitalizáció megjelenésével komoly 
kihívások érték az utóbbi harminc 
évben: a kiadók, koncertszervezők, 
kiállítóhelyek, azaz a közvetítők/fel-
használók szerepe visszaszorult, mert 
a közönség kezébe olyan eszközök 
kerültek, amelyek segítségével saját 
maga is tud másolatokat készíteni 
egy adott műről. A közvetítő szerepe 
azért fennmaradt, elvégre például az 
eredeti műpéldány, azaz a mester-
kópia előállítása vagy a kézirat nem  
a közönség tevékenysége. A digitális 
másolat ugyanakkor nem ugyanaz, 
mint a minőségileg azonos másolat, 
hiszen nem teljesült a digitalizáció 
azon ígérete, hogy az eredetivel azonos 

másolatokat tudunk majd készíteni. 
„A könyv ugyanis nem ugyanaz, mint  
a beszkennelt pdf, az mp3 fájl sem ugyanaz  
a minőség, mint az eredeti CD-felvétel”, 
igaz ugyanakkor, hogy ezen máso-
latokkal a közönség ugyanúgy elé-
gedett, mintha az az eredeti lenne 
– hangoztatta Grad-Gyenge Anikó.  
A digitalizációval az eredeti példányok 
versenytársakat kaptak, a szerzők nem 
tudják nyomon követni ezeket a máso-
latokat, azaz a szerző többé már nem 
ura saját művének. Szintén kihívást 
jelentett a kulturális intézményrend-
szer átalakulása, ami magával hozta  
a „value gap” (értékkülönbség) problé-
máját a hagyományos és az új típusú 
szolgáltatók között. Amíg ugyanis egy 
streamingszolgáltató engedélyt kér 
a szerzőtől műve leközlésére, egy új 
típusú platformszolgáltató nem kért, 
ami szabályozási egyensúlytalanság-
hoz, üzleti hatásként pedig árbevé-
tel-növekedéshez is vezetett utóbbiak 
javára. A problémát az Európai Unió 
digitális piacon lévő szerzői jogokról 
szóló DSM-irányelve orvosolta, amely 

sajátos felelősségi rendszert rótt az új 
típusú tartalomszolgáltatókra, akiknek 
igazolni kell, hogy a szerzőkkel meg-
állapodnak a tartalmak közlésében, 
szűrniük is kell, és el kell távolítaniuk  
a tartalmakat, ha a szerző kéri. 
Ráadásul a szolgáltatóknak belső 
vitarendezési mechanizmust is kell 
biztosítani a jogviták esetén, aminek 
eredményeként a szerző korábban 
nem látott módon kötelezett együtt-
működésre a szolgáltatóval.
A digitalizáció a kulturális intézmény-
rendszerre is jelentősen hatott. Míg 
korábban a könyvtárak kiegészítették a 
könyvesbolti kínálatot, addig a digitális 
hozzáférésekkel újabb szereplőként 
jelennek meg a terjesztési láncban, 
ami a közönség számára szélesebb-
re nyíló kultúrafogyasztást jelent,  
a szerző számára ugyanakkor verseny-
hátrányt is, persze csak, ha hagyják.  
A könyvtárak ugyanis mégsem tehetik 
korlátlanul hozzáférhetővé kincseiket, 
az ellentétek kiegyensúlyozása ezen  
a területen napjainkban is zajlik. Igazi 
érdekesség a szerzői jogi terület iránt 

Szerzői jog
a gépek által írt dalok korában
A digitalizáció olyan úton indította el a szerzői jogi jogterület átalakulását, 
amely csak ideig-óráig volt kezelhető a hagyományos szerzői jog eszközeivel.  

A mesterséges intelligencia által alkotott szerzemények pedig egyelőre  
beláthatatlan módon hatnak majd a jogterületre. A szerzői jogra  
kihívásként a kulturális intézményrendszer, a kultúrafogyasztási  

szokások, de a kultúrateremtés átalakulása is hatott.
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érdeklődők, de bárki más számára is  
a digitalizációból származó probléma-
kör két „terméke”: az árvaművek és az 
„out-of-commerce”, azaz kereskedelmi 
forgalomból kikerült művek. Az ár-
vaművek olyan szerzemények, amelyek 
jogosultja már ismeretlen, vagy nem 
tudni, hol található. Magyarország eb-
ben a tekintetben speciális helyzetben 
van, ugyanis például egy tipikus 1930-
as évekbeli mű jogosultja vagy annak 
elődei a háború alatt vagy utána vagy 
1956-ban elhagyhatta az országot, ma 
élő leszármazottaik felkutatása pedig 
szinte lehetetlen. A szabályozás ezen 
műveket szabadon hozzáférhetővé 
tette az archívumokban, méghozzá 
úgy, hogy ezekről az alkotásokról 
egész Európára kiterjedő nyilvántar-
tást vezetnek, aminek köszönhetően 
például egy Spanyolországban elár-
vult mű nálunk is felhasználható.  
Az „out-of-commerce”, azaz kereskedelmi 

forgalomból kikerült művek nem érhe-
tők el hagyományos boltokban, de az 
internet ez esetben is újabb hozzáférési 
lehetőséget nyújt. A szabályozás itt is 
szabad felhasználást tett lehetővé pél-
dául a könyvtárak számára. Különbség 
azonban az árvaművekhez képest, 
hogy az „out-of-commerce” művek esetén  
a szerző vagy kiadó tiltakozásakor 
vissza kell vonni a hozzáférhetőséget. 
A szerzői jog területén számos kérdést 
vet fel a mesterséges intelligencia 
megjelenése, a kultúrateremtés ilyen 
módon való átalakulása. Gondoljunk 
bele: a mesterséges intelligencia ma 
már képes például Szabó Magda ösz-
szes művéből egy újabbat „gyártani”, 
de az áruházakban szóló háttérzenék 
is mesterséges intelligencia segítsé-
gével készülnek. Kérdések sora me-
rül fel. Például: ilyen esetben ki lesz  

a szerzői jog alanya, védi-e a jog  
a mesterséges intelligencia által lét-
rehozott tartalmakat, kinek a javára 
állnak fenn vagyoni jogok, el tudja-e 
dönteni a fogyasztó, hogy amit hall, 
olvas, az emberi produktum vagy 
mesterséges intelligencia terméke-e? 
Az előadáson Grad-Gyenge Anikó egy 
mesterséges intelligencia által készített 
dal lejátszása után felhívta a figyelmet:  
a digitalizáció számos változást hozott 
a szerzői jog területén, a fenti kér-
désekre pedig egyelőre nincs válasz.  
A technológiai fejlődés nem feltétlenül 
kell hogy a szerzői jog bukását jelentse, 
de hogy mit hoz a jövő számára, arra 
az előadónak nincs válasza, és ahogy 
fogalmazott: „A mesterséges intelligen-
ciának van.” 

Szerző: Tasi Tibor
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„Precíz, lelkiismeretes, megbízható embert 
veszítettünk el M. Szabó Miklós szemé-
lyében. Tanórája soha nem maradt el, 
még ha számtalan más megbízatása is 
volt, hivatásának tartotta az oktatást. 
Vezetőként nagyon komolyan vette, amit 
minden tisztnek elsők között kell megta-
nulni, a példamutatást. Annyit követelt 
másoktól, amennyit magától is elvárt, azt 
viszont szigorú következetességgel. És ez 
nem volt kevés” – kezdte ünnepi beszé-
dét Csikány Tamás dandártábornok. 
Az NKE tudományos rektorhelyettese 
ünnepi méltatásában betekintést enge-
dett az M. Szabó Miklós altábornagy 
nevéhez fűződő katonai felsőoktatás 
intézményi átalakításába is. Ennek 
köszönhetően alakult meg az a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 
amely intézményként kivált a Magyar 
Honvédség szervezetéből, és amelyet 
M. Szabó Miklós mint rektor vezetett. 
Az új egyetem magába foglalta a volt 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát, 
a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, 
a Szolnoki Repülőtiszti Főiskolát, 
majd 2000-től a Bolyai János Katonai 
Műszaki Főiskolát is. Ezzel a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a 
katonai nemzetvédelmi felsőoktatás 
egyetlen magyarországi intézményévé 
vált. „A változásokat M. Szabó Miklós 
már nyugállományú altábornagyként 
irányította, vitatkozott, érvelt, ütközött 

Akinek egész pályafutása 

 a tanításról szólt…
M. Szabó Miklós altábornagyra, akadémikusra, hadtörténészre, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem jogelőd intézményének, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek volt rektorára 
emlékeztek a róla elnevezett díszterem átadásával, emléktábla-leleplezéssel és koszorúzással  

a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dísztermében március 18-án.
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akár hazai, akár külföldi katonai veze-
tőkkel. Nem akart egy külföldi példát sem 
másolni, számára meghatározóak voltak 
a hazai, a nemzeti hagyományok. 
Az Akadémia és a főiskolák ösz-
szevonása óriási sérelmeket 
okozott, amelyeket ke-
zelnie kellett. Az ok-
tatók nehezen értették 
meg, beleértve magamat is, 
hogy miért kell a tisztkép-
zést egy polgári egyetemekre 
vonatkozó törvény szerint 
szervezni és folytatni. Ma 
már tudjuk, igaza volt. A 
tisztképzést csak a legmaga-
sabb szinten érdemes és kell 
folytatni, miként annak ide-
jén a Ludovika Akadémián 
is tehették” – fogalmazott 
a dandártábornok. 
M. Szabó Miklós szellemi 
örökségéről Pohl Árpád 
dandártábornok beszélt. „M. 
Szabó Miklós egész életútja irány-
mutatás számunkra. Úgy gondolom, 
egy ilyen életpályáról mindannyian 
példát vehetünk. A tudós katona, az 
akadémikus olyan örökséget hagyott 
ránk, amelyet követnünk kell nem csak 
a tudományos pályán, mert M. Szabó 
Miklós emberileg is nagyon magasra 
tette a mércét” – fogalmazott az NKE 
HHK dékánja. 

É L E T K É P

022_bonum_2022_03_aprilis_mszabo diszterem.indd   23022_bonum_2022_03_aprilis_mszabo diszterem.indd   23 2022.04.14.   14:49:162022.04.14.   14:49:16



„Édesapánk, M. Szabó Miklós feladatori-
entált ember volt, aki kitűzte a szakmai 
célt maga elé, felmérte az odavezető út 
hosszát és irányát, a szükséges befektetés 
mértékét, majd nekiállt megvalósítani azt. 
A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, majd 
Nemzetvédelmi Egyetem volt az élete. E 
nemes – számtalan katona, rendőr, határőr 
és egyéb fegyveres testület tehetségeit gondo-
zó, őket hivatásuk szakmai csúcsára segítő 
– intézmény körül forgott az egész élete. 
Rendkívül sokat tett bele, mondhatni, ebbe 
a Szent Grálba facsarta esszenciaként egész 
életét” – emlékezett édesapjára Szabó 
Miklós nyugállományú r. alezredes. „De 
hálát nem várt. Nem hitte, nem remélte, 
hogy egyszer majd róla könyvtárszobát, 
tantermet neveznek el, vagy díszterem 
fogja a nevét viselni. De most, tudom, 
nagyon boldog és büszke lenne, mert amit 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hónapok 
előkészületei után, a mai napon átnyújt, 
igazán méltó és elegendő köszönet az éle-
téért” – fejezte ki háláját Szabó Miklós 
az ünnepélyes megemlékezésért.
A beszédek után M. Szabó Miklós 
tiszteletére Deli Gergely, az NKE rek-
tora és Pohl Árpád dandártábornok, 
az NKE HHK dékánja emléktáblát 
leplezett le, majd Szabó Miklós nyug-
állományú r. alezredessel koszorút 
helyeztek el.
Az ünnepélyes eseményen részt vett 
Deli Gergely, az NKE rektora; Csikány 
Tamás dandártábornok, az NKE tu-
dományos rektorhelyettese, a Magyar 
Tudományos Akadémia IX. Osztály 
Hadtudományi Bizottságának elnöke; 
Boda József nyugállományú nemzet-
biztonsági vezérőrnagy, az NKE cím-
zetes egyetemi tanára, a Tanácsadói 
Testület tagja; Boldizsár Gábor ezredes, 
a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, 
Tudományszervező és Kulturális 
Főosztály főosztályvezetője; Pohl Árpád 
dandártábornok, az NKE HHK dé-
kánja és Szabó Miklós nyugállományú  
r. alezredes, M. Szabó Miklós fia.

szöveg:Páhy Anna Fotó: Szilágyi Dénes,  

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

M. SZABÓ MIKLÓS
1942-ben született Tiszadorogmán. Nem katonacsaládból származott,  

édesapja jegyző volt, felmenői lelkészek, tanítók. 

1956-ban felvették a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolába, 14 éves korá-
tól katonának, vezetőnek nevelték. A katonai középiskola megszűnése után 
Egerben, a Dobó István Gimnáziumban tanult, majd Budapesten a II. Rákóczi 
Ferenc Gimnáziumban érettségizett. 

1960-ban megkezdte tanulmányait a budapesti Egyesített Tiszti Iskola  
lövész szakán, amelyet 1964-ben fejezett be. Ugyanebben az évben  
végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola földrajz szakán is, majd Egerben  
hadnagyként a 6. gépesített lövészezred szakaszparancsnokaként  
kezdte meg tiszti pályafutását.

1967-ben az alakuló Kossuth Lajos Katonai Főiskolán kapott beosztás átvé-
tele jelentette a csapatszolgálat végét, ekkor már célként lebegett előtte: 
hadtörténész lesz. 

1969-ben kezdte tanulmányait a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, 
amelynek sikeres elvégzése után egyenes út vezetett az Akadémia 
Hadművészettörténet Tanszékére, ahol főállású kutatóként kezdett tanítani. 

1976-ban a tanszéki munka mellett szerezte meg történész diplo-
máját, amelyhez tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán végezte, ezzel párhuzamosan megírta egyetemi 
doktori értekezését.

1977-ben őrnagyként a tanszéken tanszékvezető-helyettes lett, miközben el-
készítette kandidátusi értekezését. 

1981-től immár alezredesként a tanszék vezetését is rábízták. 

1984-től ezredesi rangban öt éven át végezte munkáját az Akadémia  
parancsnok társadalomtudományi helyetteseként. 1987-ben lett  
a hadtudományok doktora, 1988-ban kinevezték egyetemi tanárrá. 

1989-ben M. Szabó Miklós ezredes a Zalka 
Máté Katonai Műszaki Főiskola parancsnoka 
lett, a következő évben pedig megkapta  
a vezérőrnagy kinevezést. Parancsnoksága 
alatt váltott nevet az intézmény, és lett 
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. 

1991-ben visszakerült a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémiára, ahol 1996-ig töltötte be  
a parancsnoki tisztséget. Az ebben 
az évben megalakuló Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemet M. Szabó 
Miklós mint rektor  
tizenegy évig vezette. 

2021. március 9-én hunyt 
el, életének 79. évében. 
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E gyorsan változó környezethez való 
igazodás és az elvárásrendszernek való 
megfelelés nap mint nap kihívás elé állítja 
a tisztviselőket. Ők azok, akik szakértel-
mükkel, szemléletükkel, attitűdjükkel 
az államot jelenítik meg és képviselik 
az állampolgárok felé. Ezért is fontos  
a munkavégzésükhöz szükséges támoga-
tó ismeretek, valamint a gyakorlatban 
használható tudás elsajátítása. 2012. 
március 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem (NKE) működteti a közszol-
gálati továbbképzés rendszerét, amely 
a fentiek szellemében alakítja ki a köz-
igazgatási képzés széles körű képzési 

portfólióját. A közszolgálati tovább-
képzési rendszer főbb elemeiről,  

aktualitásairól kérdeztük Klotz 
Balázst, a Közigazgatási To-

vábbképzési Intézet 
igazgatóját.

 z Folyton vál-
tozó világunkban  
a képzési igények is 

változnak. Milyen a jó 
közszolgálati továbbkép-

zés? Hogyan lehet alkalmazkodni  
az aktuális kihívásokhoz?
A közszolgálati továbbképzési rend-
szer célcsoportját a köztisztviselők, 
illetve a kormánytisztviselők alkot-
ják, akiknek felnőttként speciális 
tanulási szokásaik vannak, és korlá-
tozott a tanulásra fordítható idejük. 
Ezért a programok fejlesztése során 
változatos módszertant (e-lear-
ninget, szimulációt, önellenőrző 

kérdéseket, tutorálást) alkalmazunk. 
Figyelemmel arra, hogy a tisztviselőket 
országos szinten kell tananyaggal ellát-
nunk, elsősorban a távoktatás módszer-
tanára építünk, amelynek keretéül az 
NKE saját fejlesztésű digitális platformja 
a ProBono-rendszer szolgál. 
A jó közszolgálati továbbképzési program 
kulcsa a fejlesztési eljárásban keresen-
dő: egyedülálló alkotási és innovációs 
lehetőséget jelent az egyetem oktatói-
ból, a közigazgatásban tevékenykedő 
gyakorlati szakemberekből és a felnőtt-
képzési-módszertani szakértőkből álló 
teamek közös gondolkodása, amelynek 
eredményeként formálódnak a közszol-
gálati továbbképzések, ötletes tartalmi, 
technológiai és módszertani megoldások 
születnek. Az alkotási folyamatban a 
továbbképzési rendszer felhasználja, 
ötvözi az oktatói-kutatói műhelyek 
legfrissebb tudományos és didaktikai 
eredményeit a legkorszerűbb felnőtt-
képzési módszertanokkal. 

 z Milyen hatással volt a koronaví-
rus-járvány a továbbképzési rendszerre?
Mivel 2014 óta az egész országra kiterje-
dő képzési rendszert alkottunk meg, és 
mintegy 90 százalékban e-learning-tan-
anyagokra, oktatóvideókra, online 
kompetenciamérésekre támaszkodunk,  
és csak nagyon kis hányadban folyik 
jelenléti oktatás, a tisztviselők már 
hozzászoktak ahhoz, hogy a tananya-
gokat elektronikusan érik el. Ezért  
a pandémia nem okozott fennakadást 
a továbbképzési rendszerben.

A továbbképzés iránti igény napjaink rohamosan változó világában  
különös prioritást élvez valamennyi területen. Nem kivétel ez alól a közigazgatás sem, 

mivel a tudományok és a technika, technológia fejlődése a közszolgálatiság  
és a jó kormányzás, a jó állam eszméjét nagymértékben megváltoztatta. 
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 z A világjárvány hatására került be 
plusz elem a tananyagfejlesztésbe?
Ha a tartalmi fejlesztés felől kö-
zelítjük meg a kérdést, akkor az 
Országos Kórházi Főigazgatósággal 
és a Miniszterelnökséggel közösen ki-
dolgozott Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér-t (EESZT) bemutató 
tananyagot említem, amely a tisztviselők 
körében igen népszerű. Ez a továbbkép-
zési program rendszerszerűen ismerteti 
az EESZT szolgáltatásait, sok-sok olyan 
praktikumot felvillantva, amely kényel-
mesebbé, egyszerűbbé teszi a tisztviselők, 
állampolgárok életét.
Módszertani szempontból a jelen-
léti képzéseket elérhetővé tettük a 
Microsoft Teams alkalmazáson keresz-
tül, és alkalmaztunk olyan megoldá-
sokat, amelyek hozzáadott értékként 
jelentek meg. Ezek között említhető 
például az önálló feladatok vagy a cso-
portfoglalkozások online platformon 
való megtartása. A másik hozzáadott 
érték a közszolgálati továbbképzési 
rendszeren túlra mutat: a közigazgatási 
tárgyú szakirányú továbbképzési szakok 
esetében kezdtük el azt a kísérletet, 
amely szerint egyes szakokat már on-
line képzési formában szervezünk, az 
oktatás Microsoft Teams alkalmazáson 
keresztül folyik.

 z Elhangzott az élményszerű tanulás 
fogalma. Mit ért ezen?
A képzések hatékonyságának és élmény-
szerűségének növelése céljából az aktív 
részvételre épülő, gyakorlati jellegű, 
kompetenciafejlesztő órák esetében 
az elméleti tudásanyag elsajátítását 
megkönnyítő, kreatív, látványos meg-
jelenítésre törekedtünk, a tisztviselők 
gondolkodásra késztetésének és prob-
lémamegoldásra ösztönzésének előtér-
be helyezésével. Programjaink olyan 
technikai-módszertani megoldásokkal 
bővültek, mint a videóprezentáció, a 
szimuláció, az oktatófilm, az e-szemi-
nárium, illetve az egyéni és csoportos 
tutorálás. Az ismeretek elsajátítását 
esettanulmányok, önálló interaktív 

feladatok, átfogó kérdések, jogesetek 
teszik izgalmassá.

 z Melyek a közszolgálati továbbképzés 
súlyponti elemei?
Az elmúlt időszakban a vezetőkép-
zésre, a vezetők soft skilljeinek fejlesz-
tésére helyeztünk hangsúlyt, illetve 
olyan szemléletformáló programokat 
jelenítettünk meg a portfóliónkban, 
mint A nemzetpolitikáról közérthetően, 
Az Alaptörvény bemutatása és értékei, 
az integritásképzések, továbbá számos 
gyakorlati készségfejlesztő képzést is a 
tisztviselők rendelkezésére bocsátottunk. 
Említettem, hogy a tisztviselői célcsoport 

speciális tanulási szokással rendelkezik, 
jelentős mértékben szerez ismereteket 
informális tanulás útján, ezért számos, 
ezt a tanulási formát támogató szolgálta-
tást vezettünk be. Legnépszerűbbek ezek 
közül a szimulációs feladatmegoldások, 
illetve a szakértők által moderált szakmai 
közösségek: az elmúlt években létrejött 
tizenkét szakmai csatornának mintegy 
nyolcezer tisztviselő a tagja.

 z Hogyan lehetséges a közigazgatásban 
dolgozó különféle iskolai végzettségű és 
eltérő készséggel rendelkező dolgozók 
számára hasznosítható tananyagot 
biztosítani? 
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A közigazgatáshoz kapcsolódó alapfo-
galmak, működési eljárások esszenciáját 
a közigazgatási alapvizsga mint egyfajta 
„közigazgatási érettségi vizsga” biztosítja, 
amelyre a kompetenciaalapú továbbkép-
zéseink épülnek. Hasonló funkciót tölt 
be a közszolgálati továbbképzési progra-
mok között a Közigazgatási iránytű című 
programunk is. Szakértők bevonásával 
kidolgoztunk egy kompetenciakatasztert, 
amely világos cél- és követelményrendszert 
nyújt a fejlesztendő programok esetében. 
Az egységességet, a fejlesztés eredményes-
ségét és mérhetőségét tovább növeli, hogy 
az egyes kompetenciáknál nemcsak a kom-
petenciafogalmakat, hanem az azokban 
való jártassági szinteket is meghatároztuk. 
Az egyes szintek fogalma mellett azok 
követelményei is definiáltak. Amellett, 
hogy a tisztviselői visszajelzések alapján 
és a kompetenciarendszer keretei mentén 
fejlesztjük a képzéseket – vagyis csak olyan 
tananyagok készülhetnek, amelyek megfe-
lelnek a kompetenciakövetelményeknek és 
-szinteknek –, kiemelném azt is, hogy az 
egyes szintleírások közvetlen összeköttetés-
ben állnak a kompetenciamérő rendszerrel, 
ami azt jelenti, hogy a kompetenciamérés 
során a tisztviselő szabadon választhatja 
ki, hogy a munkájához szükséges kompe-
tenciák közül melyikben értékeli és méri 
magát a különböző feladatok révén. A 
mérés és az önértékelés eredményének 
összehasonlításával, a rendszer által kiadott 
szöveges visszajelzéssel reálisabb önképe 
lesz az adott területen való jártasságáról. 
Fontos tehát látni, hogy ezzel az egységes, 
mindenkire vonatkozó kompetenciakatasz-
terrel – amely személyre szabott képzési 
ajánlatot is kínál a tisztviselőnek – egyúttal 
az egyéni fejlődést segítjük.

 z Említette a ProBono-rendszert. 
Milyen szolgáltatásokat nyújt a tiszt-
viselők számára?
A közszolgálati továbbképzési rendszer, 
ismertebb nevén a ProBono tovább-
képzési platform célja a tisztviselők 
önfejlesztésének ösztönzése és a fejlődési 
lehetőségek digitális formában történő 
biztosítása tematikus online szakmai 

közösségek és szakmai információs 
csatornák, e-learning-tananyagok sza-
bad böngészése, oktatóvideók, online 
kompetenciamérés, személyes kom-
petencia-portfólió útján. A ProBono-
rendszer a tanulás támogatásán túl 
képzésmenedzsment-funkciókat is ellát: 
nyilvántartja a résztvevők feladatait, 
tanulmányi kötelezettségeit, tanúsítvá-
nyait, és a munkáltatók ezen a platfor-
mon állítják össze a tisztviselők egyéni 
továbbképzési tervét.

 z Honnan tájékozódhatnak az aktuális 
képzési kínálatról?
Minden évben elkészítjük a közszolgálati 
továbbképzési programokat tartalmazó 
továbbképzési portfóliónkat, amelyet 
elektronikus formában valamennyi 
tisztviselő számára eljuttatunk, a köz-
ponti kormányzati igazgatási szervek 
és a kormányhivatalok vezetői részére 
pedig nyomtatott formában is megkül-
dünk. Ezenfelül a ProBono-rendszer 
Katalógus menüpontjában is folya-
matosan naprakészen tartjuk képzési 
kínálatunkat.

 z Az NKE polgárai is jelentkezhetnek 
a képzésekre?
Mivel az egyetemi polgároknak nincs 
továbbképzési kötelezettségük, ők fa-
kultatív módon, a saját érdeklődési 
körüknek megfelelően választhatnak a 
képzések közül az elearning.ludovika.
hu portálon. A hallgatók figyelmét 
2020 tavaszán – a koronavírus-járvány 
kezdetén – hívtuk fel közszolgálati 
továbbképzési programjainkra, támo-
gatva őket abban, hogy az alap- vagy 
mesterképzéseken nyert ismereteiket 
elmélyíthessék.

 z Az idei évben milyen képzésekkel 
bővül a paletta?
Elsősorban azokra a fejlesztéspolitikai 
képzésekre fókuszálunk, amelyek az 
uniós finanszírozású projektek meg-
valósítása szempontjából fontosak. A 
rendelkezésre álló hatmodulos tananyag-
rendszer a projektmenedzsmenttől a 
projektpénzügyeken át a projektellenőr-
zésig mutatja be a tématerületet. Képzési 

kínálatunkban hangsúlyosan jelennek 
meg a gyakorlatorientált programok, így 
például a hatósági, szakigazgatási ügy-
intézésben segítséget nyújtó képzések, 
és nagy hangsúlyt fektetünk a digitális 
kompetenciák fejlesztésére a táblázatke-
zeléssel, adatvizualizációval foglalkozó 
programjaink keretében. Bízunk abban, 
hogy mindenki megtalálja a számára 
értékes továbbképzési programokat, 
és azokra az egyéni szakmai fejlődést, a 
munkakör eredményes ellátását támo-
gató eszközökként tekint majd.

 z Mi volt a közelmúlt legjelentősebb 
újítása?
A minél hatékonyabb és eredménye-
sebb tanulás elősegítése érdekében az 
idei évben megkezdtük a vizsgamodult 
tartalmazó továbbképzési programok 
vizsgakérdéseinek szakmai-módszertani 
megújítását. Ugyanis napjainkban már 
nem tekinthetünk úgy a vizsgákra, 
mint hagyományos számonkérésre, 
amelynek során a résztvevők számot 
adnak a képzésen megszerzett tudá-
sukról. Teljesen új megközelítést szeret-
nénk ajánlani: meggyőződésünk szerint  
a vizsga még része a tanulási folyamatnak, 
és – túlmutatva a lezárt képzési eseményen 
– további ismeretek megszerzése előtt nyit 
utat. Éppen ezért az ismeretek felidézésé-
nek képességét tükröző kérdések mellett 
izgalmasabb, elgondolkodtató feladatok 
megoldására ösztönözzük a tisztviselőket. 
Ilyen lehet például egy jogeset, amely  
a tényállás helyes megállapítását, a jog-
szabályok értelmezését is megkívánja, 
így lehetőség nyílik a megszerzett tudá-
sanyag újragondolására, rendszerezésére.  
Ha pedig a tisztviselők később, a munkájuk 
során egy – immár – valós problémával 
találkoznak, rendszeresen aktualizált, 
hatályosított továbbképzési programja-
ink e-tananyagát a ProBono Önfejlesztés 
menüpontjában mindig elérhetik.  
A tisztviselők szakmai sikereihez tehát 
mind nagyobb mértékben szeretnénk 
hozzájárulni.
� Szerző:�Sallai Zsófia
� Fotó:�Szilágyi Dénes
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 z Mikor és hogyan jött létre az ITI?
Irodánk 2020 elején a Közszolgálati 
Technológia Transzfer Kezdeményezés 
(KTTK) című, 2019-1.2.1-EGYETEMI-
ÖKO-2019-00014 számú projekt ke-
retében jött létre, amely a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alapból biztosított támogatással va-
lósul meg. A projektben hat lépcsőből 
álló közszolgálati technológiatransz-
fer- és tudásmenedzsment-rendszert 
szeretnénk felépíteni, amely az NKE 
hallgatóit, oktatóit, kutatóit, valamint 
a külső partnereinket egyaránt segíti. 
Legfőbb stratégiai célunk, hogy az NKE 
olyan innovatív egyetemmé váljon, 
amely hazai és nemzetközi szinten is 
versenyképes innovációs tudásközponti 
pozícióval rendelkezik.  

 z Milyen céllal alakult az iroda? 
Az ITI célja meghonosítani és támo-
gatni az innovációs kultúrát, illetve 
átalakítani az egyetemi innovációs 
ökoszisztémát. Az NKE-n ilyen szer-
vezeti egység korábban nem volt, az 
ITI első feladatai közé tartozott a 
hallgatók számára az innováció világát 
és a modern vállalkozói ismereteket be-
mutató Hungarian Startup University 
Program lebonyolítása és népszerűsí-
tése. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal több programot 
indított annak érdekében, hogy a 
magyar felsőoktatásban az innovációs 

tevékenység nagyobb teret kapjon, ami 
még jelentősebb támogatást és sokkal 
több kapcsolódást jelent a gazdaság 
egyéb szereplőihez. A pályázatokkal 
kapcsolatosan Irodánk a Pályázati és 
Projektmenedzsment Irodával (PPI) 
szinte szimbiózisban működik.

 z Milyen területeken válik szét a PPI 
és az ITI tevékenysége?
Míg a PPI-hez tartozik minden egye-
temi projekt menedzsmentje, addig a 
mi szakterületünk a K+F+I, tehát olyan 
jellegű pályázatokhoz kapcsolódunk, 
amelyek ehhez a témakörhöz köthetők. 

 z Visszatérve az iroda alapfeladata-
ihoz, mit jelent pontosan a hallgatói 
ötletek felkarolása?
ZeFir Mentorprogramunk a hallga-
tókat szólítja meg. Célja az innova-
tív szemléletű hallgatók és ötleteik 
felkutatása. Az NKE abban szeretne 
segítséget nyújtani, hogy a hallgatók 
által megfogalmazott ötletekből, pro-
jektjavaslatokból valódi termék, szol-
gáltatás vagy szellemi alkotás legyen, 
vagyis az életképes, innovatív ötletek 
a későbbiekben piacra kerüljenek, és 
ott versenyképesek legyenek. Mondok 
egy példát. Az egyik RTK-s hallgató-
nak a Robotzsaru fejlesztéséhez volt 
ötlete. (A Robotzsaru a rendőrségnél 
alkalmazott, gyakorlatilag minden 
tevékenységet felölelő alkalmazás neve.) 
Megkerestük az illetékes tanszéket 

az egyetemen, elindult a pár-
beszéd, amely az ötlet 
kidolgozására fejlesztési 
folyamatot indított el. Tehát, 
ha az egyetemi polgároknak 
bármilyen ötletük van – 
amelynek nem kötelező a fel-
sőoktatáshoz kapcsolódnia –, 
és hozzánk fordulnak, akkor 
összekötjük őket az illetékessel, 
vagy magát az ötletet visszük tovább. 
ZeFir Mentorprogramunkba várunk 
minden alap- és mesterképzési szakos, 
valamint PhD-hallgatót.

 z A ZeFir által a hallgatók érezhetik, 
javaslataik, kívánságaik meghallgatásra 
találnak, de nemcsak odafigyelnek öt-
leteikre, hanem támogatást is kapnak 
hozzá. Ezzel kapcsolatban számíthat-
nak a hallgatói képviseletre? 
Természetesen. Felvettük a kap-
csolatot az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat (EHÖK) elnökével, 
Dibusz Bendegúzzal. A hallgatók meg-
szólításában is nagyon sokat segítettek 
– más korosztály, más csatornákat fi-
gyelnek. Nyitottak vagyunk mindenre, 
és igyekszünk minden olyan kérdésbe 
bevonni az EHÖK-öt, amely a hallgató-
kat érinti. Felmerültek többek között  
a gyakornoki programokkal kapcso-
latos problémák is. Ez eddig nem volt 
a látókörünkben, de az EHÖK jelzése 
alapján ezentúl ezzel is foglalkozunk. 

Lehet egy ötlettel több?
Létezik egy fiatal szervezeti egység a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amely arra  

hivatott, hogy széles körű támogatást nyújtson nem csupán a hallgatók, hanem  
az oktatók és kutatók ötleteinek, elgondolásainak, találmányainak megvalósításában 

is. Az Innovációs és Technológiai Iroda (ITI) az NKE központi tudástranszferért  
felelős szervezeti egysége. Összetett feladatköréről, frissen meghirdetett fejlesztési  

programjairól Szepsi-Szűcs Levente irodavezetőt kérdeztük.  

28 bonum publicum 

K Ö Z S Z O L G Á L A T

028_bonum_2022_03_aprilis_innovacio.indd   28028_bonum_2022_03_aprilis_innovacio.indd   28 2022.04.14.   15:17:532022.04.14.   15:17:53

A Vodafone Magyarország Zrt.-nek 
például nagyon komoly gyakornoki 
programja van, célunk, hogy velük 
együttműködési megállapodást kös-
sünk. A továbbiakban a gyakornoki 
programok lehetőségét is szeretnénk 
beépíteni azokba az együttműködé-
sekbe, amelyeket a cégekkel tervezünk 
megvalósítani.

 z A második feladat az oktatók, ku-
tatók támogatása. Hogyan képzeljük 
el ezt a programot?  

A Proof of Concept program (PoC) 
elsősorban az egyetemen dolgozó 
oktatókat, kutatókat célozza meg, szá-
mukra alakítottuk ki ezt a támogatási 
rendszert, amellyel szeretnénk eljut-
tatni az általuk elindított fejlesztéseket 
akár a piaci hasznosulás küszöbéig. A 
PoC már komolyabb fejlesztésről szól, 
nem ötletekről, mint a ZeFir. Ebben a 
programban tehát nem korai fázisban 
levő ötleteket akarunk támogatni, ha-
nem a már folyamatban lévő, előreha-

ladottabb fázisban levő fejlesztéseket 
segítjük, esetleg a pi-

aci szereplőkkel 
való kapcso-

lódásban 
is. Vagyis 

a szakmai 
múlttal, gya-

korlattal, kidol-
gozott ötlettel rendelke-

ző oktatókat és kutatókat 
ösztönözzük az egyetemen 
folyó tudományos, kuta-

tó-fejlesztő tevékenység 
erősítésére, és támogatjuk 
a keletkező kutatási ered-

mények, szellemi alkotások 
iparjogvédelmi oltalomban 

való részesítését, valamint 
a jogvédelem fenntartását.

 z Ebben az esetben milyen 
típusú támogatásról van szó? 

A PoC anyagi támogatással jár, de a 
fejlesztés kidolgozása, illetve véghez-
vitele a pályázó feladata. Mi nyomon 
követjük az egész folyamatot, ellen- 
őrizzük a fejlesztés előre haladásáról 
szóló havi jelentéseket, amelyeket a 
pályázóknak kötelező elkészíteniük, 
és ellenőrizzük, hogy valóban halad-e 
a fejlesztés. A támogatási összeg folyó-
sítása természetesen szerződés alapján 
történik, tehát az egyetem szerződést 
köt a kutatóval. 

 z A harmadik feladat a szellemi tu-
lajdonkezelés, a szabadalmak védelme. 
Mit takar ez a tevékenység?
Ez a tevékenység összeköthető az 
előzővel, a PoC-programmal, olyan 
értelemben, hogy ha eljut hozzánk 
egy levédendő ötlet, találmány, az 
ITI intézi a kezelését. Legyen szó 
tárgyról vagy bármiről, az iparjogvé-
delemmel kapcsolatos kérdésekben 
mi vagyunk az a szervezet az NKE-n, 
aki segít. Ennek jogi alapját az NKE 
Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata 
adja, amelyet a Szenátus a 94/2021. (VII. 
7.) számú határozatával fogadott el, a 
Miniszterelnökség mint fenntartó pedig 
a 35/2021. (VII. 14.) számú határozatával 
hagyott jóvá. Szeretném hangsúlyozni, 
az egyetem nemcsak támogatja a sza-
badalmak védelmét, hanem nyilván is 
tartja a szabadalmakat.

 z Miért fontos az egyetemi szaba-
dalmak nyilvántartása? 
Egy egyetem rangját az is meghatároz-
za, hány szabadalom, saját találmány 

Lehet egy ötlettel több?

bonum publicum 29

K Ö Z S Z O L G Á L A T

028_bonum_2022_03_aprilis_innovacio.indd   29028_bonum_2022_03_aprilis_innovacio.indd   29 2022.04.19.   9:38:552022.04.19.   9:38:55



Joseph Murphy története
Ismerjük Joseph Murphy történetét? 
Vajon hányan vagyunk tisztában az 
Ohio állami fegyház 1994-es számú 
lakójának történetével? Fiatalkori 
otthona egy kátránypapírból készült 
bódé volt: három szoba nyolc em-
berre. A házban sem víz, sem áram 
nem volt. Abba a kannába vizeltek, 
amelybe korábban ivóvizet gyűjtöt-
tek a pataknál. A szülők bevétel 
nélkül tengődtek; amikor apja józan 
volt, nagyon furcsán viselkedett, 
amikor pedig ivott, rendre erő-
szakos volt. Joseph Murphy 
szülei folyamatosan azt 
hangoztatták, hogy ő re-
tardált, így a többi gyerek 
nem játszhat vele, mert 
olyanok lesznek, mint ő.  
Az anyja alig adott neki 
enni, az egyik nővére figyelt 
arra, hogy mindig ételt csem-
pésszen számára. Esténként 
szülei ágyához volt kötve, 
néha pedig az ágy előtti ládába 
zárták. Azt hitte, hogy ez a 
normális. A család szociális tá-
mogatást kapott a gyermekért,  
a szociális gondozó rendsze-
resen járt ellenőrizni őket; 
majd észrevette az anyja által 
okozott sebeket, sérüléseket 
a gyermeken. Közölte, hogy 
intézkednie kell. Veszélyben 
volt a családi bevétel, így az 
apa kezébe vette az ügyet. 
Kikötözte a fiút az udvar-
ra, benzint öntött a hátára, 
és felgyújtotta. A szociális 
gondozó az újabb sérülé-

seket is észrevette, gondozásba vette  
a gyermeket, aki ezt követően tizenhét 
intézményben és négy államban élte le 
fiatal életét. A bíró később visszaren-
delte szüleihez, ahol ez időben nővére 
balesetet szenvedett, és a család nem 
tudta fedezni a kezeléseket. Ekkor 
jutott Joseph eszébe, hogy kirabolja 
akkori munkaadóját, ahol napszámos 
munkát végzett. A rablás során elvágta  
az áldozat torkát.
 
Családi minta

Fontos megjegyezni, hogy a 
Joseph Murphyvel foglalkozó 

neurobiológus szerint lehetnek 
fenntartásaink a történet pon-
tosságával kapcsolatban, ugyan-
akkor az bizonyított, hogy  

a leírtakkal egyenértékű ag-
ressziónak volt kitéve. Többek 

között: testvére vallomása szerint 
nem csak Josephet, de más fiútest-
vérüket is szexuális bántalmazás-
nak tette ki apjuk, alkoholért 
cserébe. Gondoljunk bele: milyen 
ítélő- és megoldóképességgel 
rendelkezhetett Joseph ilyen fia-
talkor után? Addig jutott a gon-
dolkodásban, hogy elvágja áldo-
zata torkát. A történet nem arra 
mutat rá, hogy sajnálnunk kell őt, 
de előtörténete figyelmen kívül 
sem hagyható. Természetesen 
Murphy története radikális 
példa, ugyanakkor sok az 
olyan érintett mind áldozat, 
mind bántalmazó esetében, 
aki hasonló vagy enyhébb 
családi, szociális stresszben 
nőtt fel. 

Mire vezethető vissza a családi

bántalmazás?
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Az ITI tevékenysége az intézményi tudástranszfer eredményességének 
növelése mellett az egyetemi kapcsolatok erősítése és az innovációs 
aktivitás fokozása. Feladata az egyetemi innovációs környezet kiépítése, 
a külső innovációs kapcsolatok kezelése, az innovációs tehetségme-
nedzsment működtetése, tudás- és technológiatranszferek kidolgozása, 
valamint a szellemitulajdon- és iparjogvédelmi rendszer működtetése. Így 
hangzik az ITI tevékenységére vonatkozó rövid hivatalos megfogalmazás. 
De mit jelent ez a gyakorlatban? 
Az ITI alapvetően négyfajta tevékenységet végez. Az első a hallgatói ötle-
tek felkarolása, erre szolgál a ZeFir Mentorprogramunk. Második feladata 
az oktatók, kutatók ötleteinek fejlesztését és piacra juttatását támogató 
Proof of Concept program, a PoC. A harmadik tevékenységi kör az oktatói, 
kutatói szellemi tulajdon kezelése az egyetem keretein belül. A negyedik 
pedig a külső, főként piaci partnerekkel való együttműködés a kutatás-fej-
lesztés-innováció területén. Ennek célja, hogy a vállalkozások megtalálják 
a kapcsolódási pontot az egyetemi kutatásokhoz, egyúttal hosszú távú 
együttműködések szülessenek. 

amely elsősorban a hallgatóknak szól, 
de mindenkit szeretettel várunk. 
Emellett számos edukációs progra-
mot tervezünk.

 z Ilyen például a Hackathon is?
Igen. Az NKE Hackathon 2022 egy 
hallgatói innovációs ötletverseny. Célja, 
hogy a hallgatók elmélyüljenek az 
aktuális társadalmi-gazdasági-ipari 
kérdésekben, és ötleteikkel hozzájá-
ruljanak a problémák megoldásához. 
A két fordulóból álló versenyre 3-5 
fős csapatok jelentkezhettek, a döntő 
2022. április 19-én lesz. A döntőbe a 6 
legjobb csapat jut, közülük a zsűri dön-
tése alapján az első három helyezettet 
díjazzuk. Az első első három helyezett 
csapat ötleteit szeretnénk továbbvinni. 
Az NKE Hackathon 2022 egyébként 
kapcsolódik az első tevékenységünkhöz, 
a hallgatói ötlettámogatáshoz, csak itt 
más módon, nem a ZeFir keretében 
szólunk a hallgatókhoz, hanem versenyt 
rendezünk nekik.
� Szerző:�Páhy Anna

van a birtokában. Ennek kapcsán 
is pályázati kiírással készülünk: az 
NKE szabadalmi oltalom alatt álló 
műszaki megoldásokat, valamint  
a jövőben iparjogvédelmi oltalomban 
részesíthető alkotásokat vásárolna 
az egyetemi polgároktól.A negyedik 
feladat az ipari, gazdasági kapcsolatok 
kezelése, befektetők keresése. 

 z Ez a tevékenység is kapcsolódhat 
a második ponthoz?
Igen, gyakorlatilag már a fejlesztési 
folyamatba be tudjuk kapcsolni a kül-
ső, ipari partnereket, ezen túlmenően  
a termék hasznosításába is szeretnénk 
bevonni őket. Tehát, ha kialakul egy 
ipari hasznosításra alkalmas találmány, 
akkor segítünk partnert találni hozzá. 
Az egyetem ugyanis nem gyár, nem 
tud termelő vagy kereskedelmi tevé-
kenységet folytatni, de ipari partner 
keresésében tudunk segíteni. Ennek  
a hálózatnak a kiépítésén, a lehetséges 
partnerek megtalálásán dolgozunk.

 z Miért fontos egy egyetem szá-
mára ipari, gazdasági kapcsolatokat 
kialakítani? 
A gazdasági kapcsolatok kialakítá-
sával és erősítésével nem elsősorban 
a bevételi forrás növelése a cél, bár  
a több lábon állás minden intézmény 
számára hasznos lehet. Egyszerűen 
arról van szó, ahhoz, hogy az egyetem 
nemzetközi szinten tudjon maradni, 
hogy lépést tudjon tartani a világ-
gal, szükség van az ipari oldalra is.  
Ha a gazdasági élet szereplőivel közös 
kutatásokat, fejlesztéseket hozunk 
létre, akkor az oktatás színvonala is 
emelkedik. 

 z Az egyetem tehát mindenképpen 
nyer ezzel az együttműködéssel. De 
mit nyernek a gazdasági élet szereplői?
Egy ilyen együttműködéssel min-
denki nyer. Az oktatók, a kutatók, 
a hallgatók és maga a piaci szerep-
lő is. Hiszen a gazdasági szereplők 
olyan kutatóbázissal tudnak együtt-
működni, ahol a kutatási lehetőség 
adott. Tehát tulajdonképpen kapnak  

a hátuk mögé kutatást, tudást. 
És ez nem a jövő, hanem a jelen-
tős hagyományokkal rendel-
kező jelen egyetemi rendszere.  
Ha megnézzük a külföldi egyetemeket, 
ők régóta így működnek. Nálunk a 
Víztudományi Kar jár élen a vállalati 
kapcsolatok erősítésében, az innová-
ciós együttműködésekben, ami közös 
pályázatokat, közös munkát jelent. 

 z A ZeFir és a PoC mellett milyen 
lehetőséggel élhetnek az oktatók, 
kutatók, hallgatók?  
A programok mellett rendezvénye-
ket és oktatásokat is szervezünk. 
Tervezünk egy kiállítást is az NKE-n, 
ahol ipari, gazdasági szereplők kap-
nak lehetőséget a bemutatkozásra. A 
célunk az, hogy olyan vállalati kap-
csolatok alakuljanak ki, mint például  
a Vodafone Magyarország Zrt.-vel. Minél 
több ilyen kapcsolat jön létre, annál 
jobb mindenkinek. Ezen kívül szeret-
nénk megismételni a tavalyi nagy sikerű 
innovációsmenedzser-tréningünket, 
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áldozat visszamondja a feljelentést. 
Ezek nem csak a nők ellen elkövetett 
eseteknél érvényes megállapítások, 
igazak a gyermekek és a férfiak ellen 
elkövetett bántalmazások során is.
A híreket olvasva jól látható, hogy  
a bántalmazások terén a családon 
belüli erőszak a legégetőbb problé-
ma, és ez nem csupán hazánkra igaz. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a gyerme-
kek lelkivilága akkor is sérül, ha nem 
éri őket fizikai vagy közvetlen lelki 
bántalmazás. Helyette folyamatosan 
tanúi a szülők párharcának, ami őket 
is megterheli, és az elraktározott 
élmények idősebb korukra súlyos 
hatással lehetnek.

Videókampány  
az erőszak ellen
A családi bántalmazásnak több szintje, 
fokozata, határa van. A skálán minde-
gyik cselekmény elítélendő, mégis kü-
lönböző súlyosságúak. Az Ökumenikus 
Segélyszervezet nemrég remek vide-
ókkal hívta fel a figyelmet a családon 
belüli erőszakra. Eddig négy, inter-
netes felületeiken közzétett kisfilmet 
ismerhettünk meg: az elfelejtett tejföl,  
az elveszített állás, a csinos ruha, illetve 
az elfelejtett telefonhívás. Remekül 
bemutatják a verbális zaklatást,  
a pszichológiai hadviselést, a birtoklás és  
a hatalmi különbség megnyilvánulását  
a párkapcsolatban, amivel jól érzé-
kelhető a lelki bántalmazás határa.  
A videók megtekintését csak ajánlani 
tudom, akkor is, ha úgy gondoljuk, nincs 
közünk hasonló helyzethez, mert egy 
kicsit talán mindenki magára ismerhet. 
Persze nem arról van szó, hogy min-
den egyes kapcsolatban bántalmazná 
egyik partner a másikat, de a megje-
lenített viselkedés alig áll messzebb a 
makacsságtól, amelyre – valljuk be – 
sokan képesek vagyunk. Természetes 
esetben ez a pár összecsiszolódását és 
egymás szokásainak megismerését se-
gíti. Amennyiben ez valóban így van, 
akkor ezek a videók – nem elfeledve  

a kampány fontosságát, jelentőségét – 
mosolyt csalhatnak az arcunkra. Már 
megint nem vettél tejet a boltban? 
Mondtam, hogy vedd fel a telefont, 
egész nap nyomkodod, nekem meg 
soha nem veszed fel! Most komolyan 
nem lehet összepárosítani a zokni-
kat? Haladjunk már, mindig rád 
kell várni! Biztosan él bennünk 
legalább egy olyan szokás valakiről, 
amelyet bármikor el tudnánk 
játszani vagy fel tudnánk idézni. 

Applikáció  
a segítségért
Ki azonosítja, hogy valaki 
bántalmazó kapcsolatban 
él-e? Hogyan gyűjthetők 
be a bizonyítékok, mi-
előtt a hatósághoz for-
dulunk? Schmidt Laura 
ezzel kapcsolatban szin-
tén hasznos információkat 
osztott meg beszélgetésünk 
során. Létezik egy mobilal-
kalmazás, a neve Bright Sky. Az 
ingyenesen letölthető applikáció 
időjárás-jelentő felületként jelenik 
meg a képernyőn, ahol az érintett 
segítő módba válthat. Többek 
között kérdőívvel is találkozhat 
itt, amely alapján beazonosítható, 
hogy bántalmazó kapcsolatban 
él-e; ezen kívül sok hasznos infor-
máció található az appon, például, 
hogy hova fordulhatunk segítségért. 
A felhasználó a naplófunkciót is 
igénybe veheti, ahol bizonyítékokat 
gyűjthet, a tárhelyre pedig szinte 
bármilyen formátum lementheti, 
és azok titkos módban nem lesznek 
láthatóak, az aktuális időjárással 
álcázzák őket. 

Szöveg: Pálfalvi Zoltán

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonos Szolgálat: 0680-205-520 
NANE Egyesület (Nők a Nőkért Egyesület): 06-80-500-50-01 
Ökomenikus Segélyszervezet: 06-1-208-5584 
Patent Egyesület: 0670-220-0525
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Schmidt Laura az Európa Stratégia 
Kutatóintézet tudományos segéd-
munkatársa az esettel kapcsolatban 
egy szintén gyakori jelenségre hívja 
fel a figyelmet. Ahogy több más tör-
ténetben is, úgy itt is megfigyelhető, 
hogy rengeteg olyan személy volt, aki 
tudott volna tenni a történtek ellen, 
de mégis cserben hagyták az áldoza-
tot. Egy gyermeknek a család lenne 
a legfontosabb, legbiztonságosabb 
közeg, ott látja azokat a mintákat, 
amelyeket felnőtt korában alkalmazni 
fog. Hatalmas csalódás a rendszerben, 
hogy még a szociális gondozó sem tud 
segíteni. Ilyen körülmények között 
nagyon nehéz egészséges felnőtté válni. 

A családi bántalmazás
A bántalmazás általában nem egy 
pofonnal kezdődik, a fizikai erőszak 
előszobája nagyon sok esetben a lelki 
bántalmazás. A kapcsolat elején még 
minden rendben van, elhalmozzák az 

is előfordulhat. Megtörténhet például, 
amikor a már középkorú gyermek 
időskorú szüleit gondozza. A gondozó 
személy erre a feladatra soha nem volt 
felkészítve, nyilvánvalóvá válik a szoci-
ális háló hiánya. A segítségnyújtás nem 
kérdés számára, a gondozással háláját 
fejezi ki szülője felé, de a felgyülemlő 
türelmetlenség robbanásszerűen tör-
het elő. Az így kialakuló lelkiállapot 
nyomasztóan hat a gondozó minden-
napjaira, emellett a kötelességtudat 
is nyomja a vállát; akarva-akaratlanul 
lelki sebeket, sérelmet okoz  szüleinek 
és saját magának is. Szokták mondani 
az idősek, hogy „jobb lenne már nélkülem 
mindenkinek”. Borzasztóan nehéz hely-
zet, felborul a szülő-gyermek dinamika, 
a szerepek felcserélődnek. Ezt mindkét 
oldalról nehéz megélni: a gyermek látja 
szülei folyamatosan romló állapotát, ők 
pedig sorsukba beletörődve szenvedik 
el, hogy saját gyermekük segítségére 
szorulnak. Schmidt Laura a témával 
kapcsolatban elmondta, mindenképp 
fel kell ismerni azt a helyzetet, amikor 
már elengedhetetlen az ápolói segítség 
igénybevétele. Az ember természe-
tesen mindent megtesz szeretteiért,  
de előállhat az a helyzet, amikor muszáj, 
érdemes szakemberhez fordulni. Ez a 
szülő-gyermek közötti kapcsolaton is 
sokat segíthet!

Hazai helyzet
Magyarországon élete során minden 
ötödik nő szenved el testi vagy lelki 
bántalmazást a partnerétől – tud-
ható meg az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének 2014-es reprezentatív 
felméréséből. 2020-ban 88%-kal több 
kapcsolati erőszak történt, mint 2019-
ben. A koronavírus által megnehezített 
évben összesen 472 esetről beszélhe-
tünk. Fontos rámutatni a látenciára 
is: rendkívül kevés eset jut el a ható-
ságig, de amikor mégis, sajnos akkor 
is többször ellehetetlenül a tovább-
lépés. Ez megtörténhet bizonyítékok 
hiányában, de az is gyakori, hogy az 

áldozatot ajándékokkal, és még az is 
lehet, hogy valóban szerelmi kötelék 
alakul ki a felek között, de a legtöbb 
esetben ekkor is megfigyelhető egyfajta 
hatalmi különbség, alá-fölé rendeltség 
a párkapcsolatban. Akár évek is eltel-
hetnek, amíg az áldozat rájön, hogy 
ő erőszakos viszonyban, lelki bántal-
mazás elszenvedője. Az elkövetőnek 
ez hatalmi játszma, aminek talán ő 
maga sincs tudatában. Tipikus eset, 
amikor két szimpatikus ember között 
képtelenség szeretetteljes kapcsolatot 
kialakítani, ahol valóban egyenjogú 
felekként tekintenek a partnerek 
egymásra, helyette a mentalitásbeli kü-
lönbség kontrollálja a viselkedésüket.
A családon belüli erőszak nem min-
den esetben köthető pszichiátriai 
problémákhoz, mentálisan egészséges 
személyek is könnyen kerülhetnek  
a bántalmazó szerepébe, amikor át-
lépnek egy határt. Az elkövető sokszor 
nem pszichés beteg. Mint minden 

esetben, itt is érdemes visszanyúl-
nunk a gyermekkor eseményeihez 

és hatásaihoz, viszont itt sem 
törvényszerű a rossz minta 
követése, többször jómódú, 
harmonikus gyermekkort 
követően válik agresszívvá 
az elkövető. A bántalmazó 
izolálja párját családjától és 
barátaitól, ez pedig egyenes 
út a magányosság érzésé-
hez. A magányos ember 
pedig önmagát is bántja. 
A lelki bántalmazásnak 
ebben az állapotában 
még kilátástalanabb 
az áldozat helyzete, és 
a kapcsolatból még 
nehezebb kilépni.
A családi erőszak 
kérdését tárgyalva 
nem szabad elmen-
ni az időskori bán-

talmazások mellett 
sem, amely akár szere-

tettel teli családi környezetben 
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„Amióta két hónappal ezelőtt elfogadtam  
a felkérést a rendezvényre, rengeteg minden 
változott a világban, amelyhez igazítanom 
kellett a beszédemet” – kezdte előadását  
a diplomata. Yacov Hadas-Handelsman  
a legjelentősebb világpolitikai változásnak 
az orosz-ukrán háború által előtérbe ke-
rülő katonai és gazdasági hozzáállásban 
bekövetkező paradigmaváltást tekinti, 
majd a fegyveres konfliktus kapcsán 
kitért az internet és a média szerepére 
is: „Egy laptoppal már nagyobb károkat lehet 
okozni a csatatereken, mint egy sereggel.  
A háborúk időtartama is változik, hiszen  
a médián keresztül mindenki mindenről érte-
sül, a világ figyel. Az emberiség elleni bűnök 
már nem eltitkolhatók, mindent atrocitást 
rögzítenek” – mutatott rá. Az internet 
olyan „soft power”, amely bárki számára 
elérhető, kapcsolatot létesít a felhasználó 
és a világ minden más pontja között. 
Nem véletlen, hogy az amerikai vezetés 
egyre többet használja a social médiát, 

Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) 
Európa-tanulmányok Tanszékének 
docense moderálásával. A beszélgeté-
sen Nagyné Rózsa Erzsébet, az NKE 
ÁNTK Nemzetközi Kapcsolatok és 
Diplomáciai Tanszékének tanára, va-
lamint Manzinger Krisztián, az NKE 
Stratégiai Tanulmányok Intézetének 
tudományos segédmunkatársa is részt 
vettek.
A panel középpontjában az Ukrajnában 
zajló háború állt. „Mindenki érdeke, hogy 
a háború mielőbb véget érjen” – mondta 
az izraeli nagykövet és hozzátette, hogy 
a Közel-Keleten az Iszlám Állam ellen 
nyújtott katonai segítség óta jelentős 
az orosz jelenlét, ami nagymértékben 
befolyásolja az izraeli döntéshoza-
talt. Nagyné Rózsa Erzsébet szerint 
a legnagyobb veszélyben az európai 
élelmiszeripar van, a legjelentősebb 
gabonatermelők ugyanis közvetlenül 
érintettek a háborúban, amely nemcsak 

Változó nemzetközi  politikai színtér
Izrael állam rendkívüli és meghatalmazott  

magyarországi nagykövete, Yacov Hadas-Handelsman 
volt a vendége a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 
Ludovika Nagyköveti Fórumának április 6-án, akinek 
előadásában szó esett mind hazája, mind az Európai 

Unió közelgő kihívásairól, a rohamosan változó  
nemzetközi politikai színtér átalakulásáról.

hiszen ezeken a felületeken a politikusok 
véleményükkel befolyásolni tudják az ese-
ményeket, illetve mások meggyőződését. 
Az Ukrajnában zajló fegyveres konflik-
tus a világ teljes figyelme előtt zajlik. 
„Semmi nem marad titok, hiszen minden 
látható a Tiktokon és a Twitteren. A háború 
továbbá olyan országoknak ad lehetőséget  
a globális politikai térben történő megnyilvá-
nuláshoz, melyeknek erre eddig kevésbé volt 
lehetőségük”. A nagykövet ennek kapcsán 
a világ egyik legnagyobb kőolaj- és föld-
gázkészletével rendelkező Katart emelte 
ki. A közel-keleti arab emírség komoly, 
hosszú távú gazdasági feltételek teljesülése 
esetén ugyanis felajánlotta segítségét, ha 
Oroszország elzárná az Európa irányába 
történő gázellátását. Az izraeli nagykövet 
szerint hazánk szintén nagy politikai 
ambíciókkal rendelkező ország.
A program az előadásokat követően 
kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott 
Rada Péter, az NKE Államtudományi és 
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a kontinens élelmiszerárait befolyásolja, 
hanem olyan országokat is veszélybe so-
dor, mint Egyiptom, ahol már évek óta 
kritikus a helyzet. Manzinger Krisztián 
szerint a történelem megmutatja a 
múltban elkövetett hibákat, amelyekből 
érdemes tanulnunk.
Yacov Hadas-Handelsman kitért az 
Ábrahám-egyezményre is, amely Izrael 
Állam, az Egyesült Arab Emírségek és az 
Egyesült Államok 2020 szeptemberében 
aláírt közös megállapodása és a régió 
konfliktusait volt hivatott enyhíteni. 
Ennek eredményeképpen leginkább 
gazdasági sikerek érzékelhetők, hosszú 
távon azonban előremozdíthatja a dip-
lomáciai kapcsolatokat is. A Ludovika 
Nagyköveti Fórum az izraeli kultúrát 
bemutató vetítéssel és koncerttel zárult.
� Szerző:�Gyalog Kincső
� Fotó:�Szilágyi Dénes

Változó nemzetközi  politikai színtér
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 z Milyen területen, pontosan mit 
oktat?
A biztonsági és nemzetközi tanulmá-
nyok terén tartok órákat, és az afrikai 
dzsihadista szervezeteket kutatom. 
Általában az adott partnerintézmény 
határozza meg, melyik terület érdekli 
az általam kínáltakból; ezt mindig 
előre megbeszéljük, de előfordul, hogy 
a helyszínen kell változtatni – ilyen 
az élet.

 z Mióta foglalkozik külföldi rövid 
távú utazásokkal? Hol járt eddig?
Visszatérő oktató vagyok sok egye-
temen, például a varsói War Studies 
Universityn mindig az aktuális afrikai 
fejlemények kapcsán szoktam órát tar-
tani, úgy látom, nem nagyon van ezzel 

a területtel foglalkozó oktatójuk. Ha az 
Erasmus-mobilitásokat nézzük, akkor 
az előbb említett Varsó mellett az el-
múlt hét évben jártam már a kolozsvári 
Babes-Bolyai Tudományegyetemen, 
a krétai University of Crete-n, az 
egyiptomi British University of 
Egyipten, az etióp Ethiopian Civil 
Service Universityn Addis Abababan 
és a kenyai Kenyatta Universityn 
Nairobiban. Az NKE-nek velük van 
kapcsolata.

 z Hova szeret visszatérni? 
Van olyan ország, ahova  
szívesen eljutna?
Krétát leszámítva mindenhol 
visszatérő vendég vagyok, és 
minden helynek megvan 

Oktatók  a világ körül

Utazás, kutatás, tapasz-
talatszerzés, terepszemle. 

Fel sem tudjuk sorolni, 
mennyi mindent nyújthat 

a külföldi mobilitás  
az egyetem oktatóinak.  

Új sorozatunkban megsze-
mélyesítjük a tanórákon 

sokat hallott anekdotákat, 
és megismerjük a történet 

mögött álló embert. 
Elsőként az afrikai kap-

csolatok és biztonsági  
koncepciók ismerőjét, 

Marsai Viktort,  
a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem (NKE) 
Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok 
Kar (ÁNTK) Nemzetközi 

Kapcsolatok és 
Diplomácia Tanszékének 

docensét kérdeztük 
tapasztalatairól. 
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a maga bája, és pont emiatt nehéz 
bővíteni a kört. Új desztinációként 
nemrég a portugál University of Portot 
jelöltem meg, mivel egy közös EU-s 
projektben dolgozunk velük együtt, 
és jelezték, szívesen látnának és 
hallanának élőben is.

 z Miért utazik egy oktató?
Hallgatóként nem voltam mo-
bilis; a doktori tanulmányaim 

alatt kerültem ki először fél évre kül-
földre. Nagyon fontos a tapasztalatszer-
zés, kapcsolatépítés. Mivel én Afrikával 
foglalkozom, különösen fontos min-
den oda irányuló kiutazás, ahol best 
practice-eket, új embereket ismerhetek 
meg, de a tudományos kutatás szem-
pontjából az a legjelentősebb, hogy 
egy kéthetes kenyai mobilitás kiváló 
alkalom interjúkészítésre, vidéken tör-
ténő terepszemlére. Figyelembe véve, 
milyen lehetőségeink vannak ezekre a 
helyekre elutazni, elsősorban a szűkös 
anyagi forrásokat tekintve, az Erasmus 
épp ebben tud segíteni. Azok a szakmai 
tapasztalatok, amelyeket oktatóként 
az elmúlt években szereztem, jórészt 
az Erasmusnak köszönhetők.

 z Hogyan néz ki pontosan egy ilyen 
kiutazás?
Partnertől függ, hogy néz ki a terve-
zés, az adminisztratív ügyek intézése,  
a kintlét időszaka. Az Erasmus legna-
gyobb rugalmassága ebben rejlik: az 
oktató magának szervezi meg az uta-
zást, például repülőjegyet venni, szál-
lást foglalni – ami sokkal egyszerűbb, 

Oktatók  a világ körül

Marsai Viktor
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mint az egyetemi bürokrácián keresz-
tül, intézni mindezt. Persze ennek 
megvannak a hátulütői, de általá-
ban a partnerek segítenek. Afrikába 
érkeztem már meg úgy, hogy ket-
ten utaztunk, de csak egy ágy volt a 
szobánkban, ilyenek előfordulnak. 
Nagyrészt azt tapasztaltam, igyekez-
nek segíteni. Azért Etiópiába vagy 
Varsóba utazni teljesen más, mind az 
utazás körülményeit, mind a helyszíni 
lehetőségeket tekintve. 

 z Mi az eddigi legjobb élménye?
Ha egyet kellene megragadnom, azt 
mondanám, ugyan mindegyik helyben 
van valami különleges, visszatérni va-
lahová, ahol már szinte baráti viszonyt 

ápolunk az ott élő oktatókkal, teljesen 
más élmény. Varsót azért szeretem, 
mert olyan, mintha hazamennék: a 
városnak és az egyetemnek is megvan 
a budapestihez hasonló kelet-európai 
bája, nagyon családias. Míg Kenyában 
hihetetlen az éghajlat, a környezet, kis 
földi paradicsom, miközben gyakorla-
tilag minden elérhető, ami Európában 
is. Etiópiában pedig érezni lehet a 
kétezeréves kultúra súlyát. Nagyon 
nehéz egyet mondani.

 z Miért fontos Afrikáról beszélni? 
Mi a magyar–afrikai kapcsolatok 
jelentősége?
Afrika nagyon közel van hozzánk. 
Gazdasági, kulturális vagy biztonsági 

okokból jelentős változások történtek 
az elmúlt tíz évben, ennek kutatásában 
rendkívül erős láb az oktatói munka, 
a partnerségek kiépítése, amelyben az 
NKE jól teljesít. A kétoldalú mobilitá-
sok révén az afrikai professzorok, sőt 
diákok is jöhetnek hozzánk, ami nekik 
óriási lehetőség, hiszen Európában 
élhetnek néhány hónapig. Hatalmas 
globális faluban élünk; egyértelmű, 
hogy ezeket a kapcsolatokat bővíte-
nünk kell. A megszerzett tudás pedig 
mindenhova lecsorog. A kapcsolatok 
egyik alappillérét képezik az oktatók. 
Hiába élünk az online térben: aki eljön, 
azzal állunk szóba, ami azt jelenti, hogy 
a szűk szakmai kapcsolatokon kívül 
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kulturális kötődések is kialakulnak; 
ez a hosszú távú építés alapja.

 z Mi a kiutazások eredménye?
A darabszámba vehető hasznokat 
tekintve a magas számú publikációk 
megjelenése a fő eredmény, és az ebből 
fakadó tapasztalatok beépülnek az 
oktatásba is. Talán ez a leghasznosabb, 
hiszen a hallgató érzi, hogy az oktató 
a mondottakat tankönyvből olvasta, 
vagy látta az utcán. De a kiutazásokból 
születő közös projektek és tananyag-
fejlesztések, a további kapcsolatépítés 
más egyetemek, szervezetek felé szintén 
kiemelt jelentőségű a mobilitások során.
� Szerző:�Pap Melinda Patrícia
� Fotó:�Marsai Viktor - archív

ÚTIBESZÁMOLÓ KENYÁBÓL
Az ÁNTK Nemzetközi kapcsolatok és diplomácia tanszékének oktatója, 
Marsai Viktor kéthetes mobilitáson vett részt az NKE partnerintézmé-
nyénél, a nairobi Kenyatta Egyetemen (KU). A mobilitásra elkísérte dok-
torandusza, Tóth Klaudia is, aki afrikai témából végzi kutatását. 
A KU-n folytatott oktatási tevékenység során a szervezők elsősorban  
a történeti és biztonsági tanulmányok iskola hallgatói számára szervez-
tek órákat. Ezenkívül sor került közös kutató workshop szervezésére is 
a két iskolával. James Masika, a Nemzetközi Iroda munkatársa mellett 
különösen John Gimode és Felistus Kinyanjui professzorok segítették  
a napi ügyek szervezését.
Az oktatási tevékenység mellett több találkozót is szerveztek a KU kü-
lönféle munkatársaival. Ezek során szóba került a kenyai mobilitások 
folytatásának kérdése, illetve felmerült egy közös, a városi menekültek 
helyzetét vizsgáló kutatás kivitelezése is. Marsai emellett ellátogatott  
a Kibera nyomornegyedbe, valamint több kutatóintézethez és nemzet-
közi szervezethez (IOM, EUDEL, International Crisis Group) is, amelyek 
munkatársaival konzultációkat folytatott a kelet-afrikai menekülthely-
zetről, a szomáliai választások állásáról, illetve az as-Sabáb tevékeny-
ségéről. Az egyes találkozók megszervezésében nagy segítséget nyúj-
tott Magyarország kenyai nagykövetsége, amely több esetben helyszínt 
is biztosított a meetingekhez.
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„Konferenciánk központjában a víz értéke 
áll. Ünnepeljük tehát a vizet, ünnepeljük 
azt, hogy ha megnyitjuk a csapot, ihatunk 
belőle, hiszen ez a lehetőség nem magától 
értetődő!” – mondta Kovács Károly, a 
MaSzeSz elnöke köszöntőbeszédében. 
„Az ENSZ megfogalmazása szerint az 
évszázad végére az arany és a víz értéke 

meg fog egyezni. Ehhez természetesen 
arra is szükség van, hogy az arany 
értéke jelentősen csökkenjen, ami-
nek egy krízishelyzetben megvan 
az esélye, hiszen az aranyat nem 
lehet meginni. Mivel éppen egy 
vízkrízis közepén állunk, úgy gon-
dolom, nem baj, ha túlzásba esünk  
a megfogalmazásokat illetően, hi-
szen a hétköznapi ember erre kapja 
fel a fejét” – adott nyomatékot 
szavainak Bíró Tibor, az NKE 
VTK dékánja köszöntőjében. 

„A víz maga az élet, emellett termelési 
eszköz, egy anyag, amelyet felhasználunk. 
Használja az ipar, a mezőgazdaság, a vízi 
közmű és a többi ágazat is, de ha a víznek 
nincs megfelelő értéke, akkor nem megfelelő 
módon és formában hasznosítjuk. Elég 
megfigyelnünk azt, mennyire vagyunk 
víztakarékosak, hogyan használjuk az 
ivóvizünket. Ez a konferencia azért is 
kiemelkedő jelentőségű, mert felhívhat-
juk a figyelmet arra is, mekkora luxus 
ívóvíz-minőségű vízzel autót mosni vagy 
kertet locsolni. A víz megfelelő értéken való 
kezelése kiemelkedően fontos a jelenben, 
a jövő tekintetében pedig különösen az” 
– hangsúlyozta Bíró Tibor.

A gyerek tanítja a szülőt?
A fenntarthatóság pilléreiről beszélt 
Kovács Károly, a MaSzeSz elnöke 
az általa moderált A vízérték és a 

Egy pohár víz mit ér?
A vízérték szerepe a víziközmű-szolgáltatás fenntarthatóságban címmel tartotta  
meg országos konferenciáját a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Víztudományi Karával (VTK)  
közös szervezésben március 22-én, a víz világnapján, az NKE Ludovika főépületének 

Széchenyi dísztermében. A VTK hete központi rendezvényének fővédnöke  
Áder János köztársasági elnök volt. 
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víziközmű-szolgáltatás fenntartható-
ságának gazdasági összefüggései című 
plenáris ülés felvezetőjében. Elmondta, 
a fenntarthatóság három pillére a 
természeti tőke, az alkotott tőke és 
a humán tőke. A humán tőke álla-
potára fókuszálva figyelmeztetett: a 
vízügyi szakma öregszik, az ágazat-
ban egyre kevesebb a fiatal. 2027-re  
a munkatársak közel egynegyede fog 
hiányozni a szakmából, ezért sür-
gős beavatkozásra van szükség. Ezt 
erősítette meg Bíró Tibor az általa 
moderált Tudás- és ismeretfejlesztés  
a fenntarthatóság motorja című ple-
náris ülés felvezetőjében. „A vízügyi 
szakember-utánpótlás igazi hot spot téma. 
Az ezzel kapcsolatos első felvetés, hogyan 
lehet a vízgazdálkodást megszerettetni  
a fiatal generációkkal. Már az általános 
iskolás tananyagba be lehetne építeni  
a környezetvédelem mellett a vízgazdál-
kodást is. Ugyanis általános jelenség, hogy  
a környezetvédelem terén a gyerek tanítja 
a szülőt, és nem fordítva” – mutatott rá 
a VTK dékánja. „A gyerekek értik: a víz 
a lételemünk, e nélkül nem létezik család, 
gazdaság. A gyerekek mindent értenek, a 
felnőttek azok, akik nem értik, mit jelent az 
ivóvíz, mennyit ér, mi a szerepe. A szülői 
tudatformálás az, ami nagyon nehéz” – 
figyelmeztetett Fürjes-Gábor József, 
a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetségének elnöke. 
Az általános és középiskolás fiatalok 
tehetséggondozása során két megköze-
lítést tapasztalt Litkei Máté, a Mathias 

Corvinus Collegium Klímapolitikai 
Intézet igazgatója. „Az egyik az érzelmi, 
a másik az értelmi megközelítés. A fiatalok 
aggódnak, de meglepően tájékozottak  
a témában, tehát aki a szakmát képvise-
li, annak építenie kell erre a figyelemre. 
Emellett úgy látom, a bérek rendezése, 
valódi érdekképviselet és erős víziók nélkül 
elképzelhetetlen a vízügyi ágazat vonzóvá 
tétele az ambiciózus fiatalok számára” – 
mutatott rá az intézetigazgató.

Tanítsuk meg  
a víz tiszteletét! 
A legtöbbünk számára láthatatlan 
vízügyi infrastruktúrára és a több 
tízezer vízügyes szakember láthatatlan 
munkájára emlékeztetett Káli Andrea, 
a MaSzeSz Vízérték Munkacsoport 
vezetője. Úgy fogalmazott: ezek a szak-
emberek minden nap azon dolgoznak, 
hogy egészséges ivóvízhez jussunk, 
elvezessék és kezeljék a szennyvizet, 
mégpedig olyan gyártástechnológiával, 

hogy az ökológiai egyensúly fenntart-
hatósága érdekében azt a természetnek 
vissza lehessen adni. „Senki nem látja ezt 
a földi élet szempontjából nélkülözhetetlen 
feladatot. Akkor tegyük láthatóvá a lát-
hatatlant! Kovács Károly elnök úr szokta 
az E=mc2 képlet alapján mondani, hogy a 
vízügyi eredmény a befektetett munka és a 
hozzá kapcsolódó kommunikáció négyzeté-
nek szorzatával egyenlő. Kommunikáljunk, 
és ha a fiataloknak át tudjuk adni, meg 
tudjuk tanítani a víz tiszteletét, sokkal 
jobb eredményeket érhetünk el!” – vi-
lágított rá a munkacsoport-vezető.  
„A cél az, hogy az oktatásba bekerül-
jenek a vízgazdálkodás legalapvetőbb 
pillérei, és emellett az aktív tevékenység 
lehetősége is elérhetővé váljon a fiatalok 
számára. Mivel az érettségihez kötelezően 
ötven óra önkéntes, közösségi munkát 
kell végeznie minden pályaválasztás előtt 
álló középiskolásnak, érdemes lenne a 
víziközmű-szolgáltatókat is bevonni ebbe  
a folyamatba” – javasolta Varga Laura, 
a MaSzeSz Junior Tagozat elnöke. 
A fentiek mellett a rendezvényen meg-
vitatták a következő témaköröket is:  
a vízérték szerepe a körforgásos gazda-
ságban; az innovatív vízügyi, vízipari 
megoldások a víziközmű-szolgáltatás 
fenntarthatóságának szolgálatában; 
és a nemzetközi kapcsolatok szerepe  
a vízgazdálkodás fenntarthatóságában.
� Szerző: Páhy Anna

Egy pohár víz mit ér?
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Az eseményen Bíró Tibor, az NKE 
VTK dékánja az MHT tagjaként, házi-
gazdaként köszöntötte a résztvevőket. 
Felvezetőjében elmondta, a világnap 
a VTK-n a víz hetévé nőtte ki magát, 
hiszen kilenc rendezvényt tartottak 
a témában; megkoronázásukképpen 
ezen a rendezvényen a felszín alatti 
vizek témaköre került a középpontba. 
„Nagyon örülünk, és nagyon büszkék 
vagyunk rá, hogy az MHT víz világnapi 
központi rendezvényét az NKE-n tartja” 
– emelte ki Bíró Tibor. „A felszín alatti 
vizekkel kapcsolatban igen sok gonddal 
találkozhattunk az elmúlt évtizedekben és 
találkozunk napjainkban is” – mutatott 
rá köszöntőjében az MHT elnöke. 
Szlávik Lajos betekintést engedett  
a felszín alatti vizekkel való gazdálko-
dás kiéleződött helyzetébe is, és úgy 
fogalmazott: ez a témakör az utóbbi 
évtized egyik „legviharosabb” szakmai 
területe. Az MHT elnöke figyelmezte-
tett: Magyarország jelentős területein 
túlhasználat mutatkozik a felszín alat-
ti víztestekben, ami negatív hatással 
van az ivóvízbázisok készleteire is.  
Az engedély nélkül épített kutak szá-
ma 1990 után fokozatosan emelkedett,  
a becslések szerint napjainkban a 
kutak 90-95 százalékát fúrják enge-
dély nélkül, amelyek a felszín alatti 
vizekből származó vízkivételek 20 
százalékát termelik ki. „Ilyen kö-
rülmények között nehéz felszín alatti 
vízvédelemről, tudatos felszín alatti 

szerű törvények, rendeletek megal-
kotása; területspecifikus szabályozás 
kialakítása, tekintettel a földtani vál-
tozatosságra; a víztudományi háttér 
újraszervezése, illetve a kettős ad-
minisztráció megszüntetése. Rózsa 
Attila okl. bányamérnök, hidrogeo-
lógus a fúrt kutakra összpontosított 
A rossz és az illegális kutak problémái 
című előadásában. A Magyar Víz-
kútfúrók Egyesületének munkatársa 
kiemelte, mire érdemes figyelnünk, 
ha kútfúrás mellett döntünk. „Tervez-
tessünk, engedélyeztessünk, válasszunk 
szakkivitelezőt, szükség szerint vonjunk 
be műszaki ellenőrt. Válasszunk megfe-
lelő csőanyagokat, szakszerű kútszerke-
zetet, ahol ellenőrizhető a vízhozam. Ne 
feledkezzünk meg a geofizikai mérésekről 
és a műszeres ellenőrző kútvizsgálatról. 
Mindezek eredményeképpen hosszú időn 
keresztül jól működő, a környezetet nem 
veszélyeztető kút fog rendelkezésünk-
re állni” – mutatott rá a szakember. 
A felszín alatti vizekkel kapcsolatos 

E címmel tartotta meg a víz világnapja alkalmából megrendezett országos szakmai kon-
ferenciáját a felszín alatti vizekkel való gazdálkodásról a Magyar Hidrológiai Társaság 
(MHT) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Oktatási Központjában március 25-én.

A VÍZ VILÁGNAPJA
Március 22-én ünnepeljük a víz világnapját, azzal a céllal, hogy ráirányítsuk  
a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édes-
vízkészletek veszélyeztetettségére. A világnapot 1993 óta rendezik meg, létre-
hozását az ENSZ közgyűlése kezdeményezte. Az idei, 29. világnap alkalmából  
a hazai vízügyi szervezetek országszerte megemlékeztek az eseményről; a köz-
ponti, MHT-rendezvénynek az NKE adott otthont. A 2022-es világnap fókuszában  
a felszín alatti vizek álltak, szlogenje pedig a Láthatóvá tenni a láthatatlant volt.

vízkészlet-gazdálkodásról beszélni” – 
fogalmazott Szlávik Lajos.
Az illegális kutak széles körű elter-
jedésének okairól és e kutakkal kap-
csolatos összetett problémákról be-
szélt Szongoth Gábor okl. geofizikus 
a Javaslat az illegális kutak okozta prob-
lémák megoldására című előadásában. 
Hangsúlyozta: „Az illegális kutak tekin-
tetében erős állami beavatkozásra lenne 
szükség!” A Geo-Log Kft. munkatársa 
összefoglalta az illegális kutak vissza-
szorításának lehetséges lépéseit: fel-
világosítás, tájékoztatás; lebeszélés a 
nem megfelelő fúrásról; egyszerűbb 
adminisztráció; ingyenes, gyors ha-
tósági engedélyezés kialakítása; in-
gyenes típustervek elérhetőségének 
megoldása. Regisztrált fúrók, kút-
vizsgálók alkalmazása; vízkútfúró 
szakemberek képzésének elősegítése; 
a vízügyi szervezetek megerősítése; 
helyszni ellenőrzés; hirdetések ki-
szűrése.  Büntetések kiszabása mind 
a fúró, mind a megrendelő felé; kor-

Láthatóvá tenni a láthatatlant!tenni a láthatatlant!
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jogalkotási folyamatba és jogszabályi háttér-
be engedett bepillantást Bándi Gyula egye-
temi tanár A vízhez való jog, különös tekintettel 
a felszín alatti vizekre és védelmük nehézségeire 
című előadásában. Az Alapvető Jogok Biz-
tosának Hivatala munkatársa bemutatta 
egyebek mellett Magyarország Alaptörvé-
nyének Nemzeti Hitvallását, emellett fel-
hívta a hallgatóság figyelmét arra a jogsza-
bályban is megfogalmazott tézisre, amely 
szerint „A tulajdon társadalmi felelősséggel jár”.
Tahy Ágnes okl. geológus ismertette 
Szöllősi-Nagy Andrással, az NKE VTK 
Víz- és Környezetpolitikai Tanszék 
egyetemi tanárával közösen készített 

előadásukat A felszín alatti vízkészlet-gazdálko-
dás problémái – nemzetközi kitekintéssel címmel.  
A Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége 
Magyar Nemzeti Tagozatának képviselője 
kiemelte: „A mai vízgazdálkodási gyakorlat sem 
lokálisan, sem regionálisan, sem globálisan nem 
fenntartható, ezért határozott paradigmaváltásra 
van szükség!” Ismertette továbbá a felszín alatti 
vizek mennyiségét befolyásoló negatív ténye-
zőket: a bányatavak szaporodása; a burkolt 
területek arányának növekedése; talajdegra-
dáció; medermódosulások; mederváltozások; 
az öntözési vízigények növekedése; illegális 
kutak szaporodása; termálvízkészleteink 
kitermelésének növekedése. Tahy Ágnes 

szót ejtett a pozitív hatású tényezőkről is:  
a csapadékvíz-gazdálkodás, vízvissza-

tartás, víz-újrahasznosítás fejlődése; 
bányászati vízkitermelések leállá-

sa; ivóvízkivételek csökkenése. 
� Szerző:�Páhy Anna

Láthatóvá tenni a láthatatlant!tenni a láthatatlant!
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Fékezd,
Víz alá került utak, elárasztott házak, hömpölygő sárfolyam. Állandó téma, nem csak 

hazánkban: az éghajlatváltozással egyre gyakoribbak a felhőszakadások, a heves  
záporok okozta villámárvizek. A csapadékvíz-gazdálkodás legégetőbb  

feladatairól, lehetséges megoldásairól Bíró Tibort,  
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Víztudományi  

Karának (VTK) dékánját,  
a Területi Vízgazdálkodási Tanszék  

oktatóját kérdeztük. 

Uram, az esőt!
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 z A klímaváltozással nemcsak a csa-
padékintenzitás növekedésére, hanem 
az ennek folyományaként megjelenő 
villámárvizekre is számítanunk kell. 
Mégis, a csapadékvíz-gazdálkodás – 
önt idézem – „a vízgazdálkodás egyik 
legmostohább területe”. Hogyan lehet-
séges ez? 
A települési vízgazdálkodásnak há-
rom részterületét különítjük el. Az 
ivóvízkezelést és ivóvízellátást, a 
szennyvízelvezetést és -tisztítást, 
valamint a csapadékvíz-gazdálko-
dást. Magyarországon lezajlott egy 
ivóvízminőség-javító program, amely-
lyel a minőségbiztosított, egészséges 
ivóvízellátást lehet garantálni. Van 
egy nemzeti települési szennyvízel-
vezetési és -tisztítási megvalósítási 
program is, amely a kétezer lakos-
egyenértéknél nagyobb települések 
szennyvízkérdését már kezelte, tehát 
ezeken a területeken komoly erő-
forrásokat használtunk fel. Ezzel 
szemben a csapadékvíz-gazdálkodás 
kicsit gazdátlan terület: alapvetően 
önkormányzati feladat, azok azon-
ban nincsenek erre fölkészülve sem 
szakmailag, sem szervezetileg, sem 
pénzügyileg. 

 z Milyen terhet ró a csapadékvíz-gaz-
dálkodás az önkormányzatokra? 
Ma Magyarországon a csapadékvizek 
elvezetése után senki nem fizet szol-
gáltatási díjat. Az ivóvízellátásért,  
a szennyvízelvezetésért fizetünk, 
de a csapadékvíz után nem, holott 
nyilvánvalóan ennek is van költsége.  
Az infrastrukturális fejlesztési igé-
nyeken túl olyan szakembergárda 
is kellene hozzá, aki érti és meg is 
tudja oldani a problémákat. Itt nem 
csupán a csapadékvíz-összegyűjtésre, 
illetve -elvezetésre gondolok, hanem 
ezen felül a vízvisszatartási és -táro-
zási infrastruktúra fejlesztésére is, 
ami nemcsak önkormányzati, hanem 
ingatlantulajdonosi, tehát lakossági 
feladat is. 

 z Miért lenne ez lakossági feladat? 

A települési vízgazdálkodást – főleg a 
csapadékvíz-gazdálkodást – nem lehet 
csak az önkormányzati kezelésű terü-
letekre korlátozni, a csapadék ugyanis 
értelemszerűen hullik ipari, kereske-
delmi létesítményekre és természetesen 
lakossági ingatlanra is. Innentől kezdve 
a lakosságnak is kötelessége lenne 
ezzel foglalkozni, de ennek még nincs 
olyan műszaki, jogi, gazdasági szabá-
lyozási feltétele, amely megkönnyítené  
a tervezők vagy üzemeltetők feladatát.  
Az önkormányzatoknak mindez na-
gyon komoly terhet jelent, de a társada-
lom és a gazdaság is egyre nehezebben 
tudja kezelni a szélsőséges csapadékin-
tenzitású helyzeteket. Az aszálykárok 
után ugyanis ez a második legnagyobb 
kártétel, amelyet hidrometeorológiai 
anomáliák okoznak.

 z A klímaváltozás miatt nőtt a csa-
padék mennyisége Magyarországon? 
Nem, a csapadék mennyisége nem nő, 
nem csökken, stagnál. Az éves átlag 
– területtől függően – 500–750 milli-
méter között van, de ennek eloszlása 
megváltozott, a csapadékmaximum 
értékei megnőttek. Ez azt jelenti, hogy 
nagyon rövid időtartam alatt igen nagy 
mennyiségű csapadék képes lehullni. 

 z Mennyire veszélyes ez a jelenség? 
Ha a csapadék sokkal rövidebb idő 
alatt hullik le, a lefolyás sokkal nagyobb 
mérvű, az összegyűlés is sokkal gyor-
sabb, nagyobb árhullámok alakulnak 
ki, nagyobb árvízi kockázatot jelentve. 
A növekvő lefolyási érték csökkenti a 
beszivárgás mértékét, ez pedig káros 
hatással van a felszín alatti vizeinkre 
is. Csökken a talajvízszint, ami talaj-
mechanikai, geotechnikai problémákat 
is okoz. 

 z Mi lehet a megoldás? 
A vízvisszatartás és a beszivárgás 
fokozása, amely képes tompítani az 
árhullámcsúcsokat, emellett ugyani-
lyen fontos a csapadék hasznosítása is. 

 z A megnövekedett csapadékinten-
zitást a már meglévő települési infra-
struktúra hogyan tudja kiszolgálni? 

Egyre kevésbé. Mivel legtöbbször 
már kialakult települési struktúrák, 
infrastruktúrák állnak rendelkezésre, 
amelyeket csak korlátoltan lehet mó-
dosítani, abban kell gondolkodnunk, 
hogy a klímaváltozás okozta, nagy 
intenzitásból származó csapadék-
többletek elhelyezését hogyan tudjuk 
más módon megoldani. Ennek egyik 
fontos eleme a tározás. A már meg-
épült záportározók dombvidéken ezt 
a bizonyos klímaváltozási kockázatot 
jórészt ki tudják iktatni, de a kis esé-
sű, nagy kiterjedésű településeken a 
különböző beépítettségi szintekhez 
igazodva kell az árhullámcsúcsok 
tetejét jelentő mennyiségek elhelyezé-
séről gondoskodni. Ezért van szükség 
minden ingatlantulajdonos bevonására.

 z Így érkezünk el a lakossági 
szerepvállaláshoz?
Igen. Azért, hogy ne terheljük felesle-
gesen a közterületeken lévő elvezető 
rendszereket, szükség van a magántu-
lajdonban levő telkeken is a tározásra, 
legalább addig a bizonyos 30-40 percig, 
amíg az adott felhőszakadásból adó-
dó, kritikus csapadéktömeg elvonul. 
Ezután tudunk beszélni a visszatartott 
csapadékvíz hasznosításáról is. 

 z Ehhez milyen műszaki és jogi 
szabályozásra lenne szükség? 
Azt gondolom, úgy kellene az építési 
engedélyt kiadni, hogy az ingatlan ké-
pes legyen a klímabiztonsági értéknek 
megfelelő vizet visszatartani. Azt is 
szabályozni kellene, hogy a tulajdonos 
hány százalékát fedheti le a telkének 
burkolattal. Legyen jelentősége annak, 
hogy vízáteresztő burkolatokat, pél-
dául porózus betont használ-e.

 z Milyen konkrét intézkedésekkel 
járna a szabályozás? 
Vannak olyan országok, ahol nem csu-
pán az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, 
hanem a csapadékvíz-elvezetés után 
is fizetni kell díjat. Itt három tétel 
szerepel egy víziközműves számlán, 
és az fizeti a legkevesebbet, akinek 
minimális burkolat van az udvarában. 

Uram, az esőt!
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Aki lebetonozza az egészet, az hatszoros 
szorzót fizet a csapadékvíz-elvezetés 
után. Ebből a tételből finanszírozzák 
az elvezető rendszerek üzemeltetését, 
korszerűsítését, felújítását. Ez azért is 
jó megoldás, mert víziközmű-szervezet 
végzi a szolgáltatást, ahol van hozzá 
szakember, eszközrendszer, mindez 
egy önkormányzatnál nincs meg. Ez a 
típusú szabályozás segíti a lakosságot a 
szemléletváltásban: az fizet kevesebbet, 
aki csapadéktudatosan cselekszik. 

 z Mit jelent az, hogy valaki 
csapadéktudatos? 
Közüzemi ivóvízzel kertet, parkosított 
területet öntözni nagyon sokba ke-
rül, ezért érdemes a csapadékvizeket 
fölfogni. Ez a fajta tudatosság már 
nálunk is beépült, sőt, ebből kiindulva 
a lakosság nagy része már belegondolja 
az új ingatlan infrastruktúrájába azo-
kat a megoldásokat is, amelyek húsz 
évvel ezelőtt még elképzelhetetlenek 
lettek volna. 

 z Hogyan képzeljük el a települési 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdál-
kodási komplett rendszerét?
Az önkormányzat a teljes településért 
felel, abban van szerepe, hogy rávegye 
a gazdasági szereplőket és a lakosságot, 
hogy megfelelőképpen tartsák vissza a 
csapadékot, ne engedjék ki indokolat-
lan mértékben, hanem hasznosítsák. 
Ehhez megvan az eszközrendszere, 
képes gazdasági ösztönzőket használni. 
A települési önkormányzatnak ahhoz 

is van jogosultsága, hogy egy ipari park 
üzemeltetésébe beleszóljon, mert ő 
az elsőfokú építésügyi hatóság, és a 
telepengedélyeket is ő adja ki. 

 z A települési csapadékvíz-gazdál-
kodás problémáinak megoldásában 
milyen szerepet tud játszani az NKE 
Víztudományi Kara? 
Karunk ebben is egyfajta kezdeménye-
ző szerepet tölt be, fölkarolta az ügyet. 
2017-ben, amikor a VTK megalakult, 
szerveztünk egy országos települési 
csapadékvíz-gazdálkodási konferen-
ciát, és ezt azóta minden második 
évben megtartjuk, itt találkoznak a 
tudomány, a mérnöktársadalom és 
az államigazgatás szereplői. Érvek, 
ellenérvek, érdekek ütköznek, de 
megismerjük egymás nézőpontjait, 
problémáit, megoldási javaslatait. 
Mindezek eredményeképpen ezek a 
szereplők konszenzusra jutottak és 
ajánlásokat fogalmaztak meg, mit 
kellene a települési csapadékvíz-gaz-
dálkodás területén tenni. És ha létrejön 
a minden szereplő számára elfogadható 
konszenzus,  akkor a folyamat követ-
kező lépése a jogszabályalkotás lehet. 

 z A csapadékvíz-gazdálkodás poli-
tikai kérdés? 
Inkább szakpolitikai. Ha egy kon-
szenzuson alapuló szakmai tartalmat 
tudunk létrehozni, ami mögé a szak-
politika odaáll, elértük a célunkat. Mi 
ebben, valamint a vállalati innováció 
támogatásában haladtunk előre. 

 z Milyen eredményeket ért el a VTK 
a vállalati innováció terén? 
Elemi érdekünk a vállalati kapcsolatok 
erősítése. Az elérhető legjobb techni-
kák alkalmazásának be kell épülnie 
az oktatásba, és részét kell képezze  
a kutatás-fejlesztési tevékenységeinknek. 
Gondolok itt például a vízáteresztő 
burkolatokra vagy az okos-esővízgyűjtő 
tartályokra, az extenzív és intenzív 
zöldtetőkre, a háztartások egyedi víz-
kormányzási rendszereire, az elvezető-
hálózatok hidraulikai optimalizációira. 
A magyar felsőoktatás egyik funkciója, 
hogy konzorciális formában segítse  
a vállalati innovációt, ami közös pályá-
zatot, közös munkát, együttműködést 
jelent. Szépen fejlődik az innovációs 
együttműködés a VTK és az érintett vál-
lalkozások között a települési csapadék-
víz-gazdálkodás műszaki problémáinak 
kezelése érdekében. Egy adott cégnek 
nem biztos, hogy vannak erre szakem-
berei, ezért az egyetem segíti az ötlet 
szintjén előálló új műszaki megoldások, 
eljárások bevizsgálását, tesztelését, to-
vábbfejlesztését és akár piacra jutását.  
A tudományos transzparencia az egyik 
leghatékonyabb eszköz arra, hogy el-
jussanak az ingatlantulajdonosokhoz,  
a beruházókhoz, az önkormányza-
tokhoz azok a piacképes technológiai 
újdonságok, amelyek konkrét segít-
séget jelentenek a csapadéktudatos 
gondolkodásban.
� Szerző:�Páhy Anna
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Jerome Delli Priscoli személyében 
stratégiai partnerre, a közös oktatás és 
kutatás iránt elkötelezett, világviszony-
latban gondolkodó egyetemi tanárra 
lelt. Az egyetem szenátusa tiszteletbeli 
doktori címet adományozott a világhí-
rű szakembernek, aki a Ludovika fő-
épület Széchenyi dísztermében tartott 
ünnepségen vehette át az elismerést 
Deli Gergelytől, az egyetem rektorától. 
Jerome Delli Priscolit magyarországi 
tartózkodása alatt arról kérdeztük, ho-
gyan kezdődött kapcsolata a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel, és milyen 
további együttműködésre számíthat 
vele az intézmény.

 z A Víztudományi Kar egyetemi 
tanárával, Szöllősi-Nagy Andrással 
való ismeretsége több évtizedes múltra 
nyúlik vissza.
Majdnem harminc évvel ezelőtt kezd-
tem az együttműködést Szöllősi-Nagy 
Andrással. 

A vízkonfliktus-kezelés 
nemzetközi szakértője

Jerome Delli Priscoli, a nemzetközi vízkonfliktus-ke-
zelés egyik legkiemelkedőbb szakembere látogatott 
el a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (NKE).  
A szakember az Egyesült Államok Hadseregének 
Mérnök Karán (United States Army Corps of 
Engineers – USACE) dolgozott több mint négy évti-
zedig a Vízgazdálkodási Intézet főtanácsadójaként. 
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Sok kérdésen dolgoztunk együtt abban 
az időben az UNESCO-nál, és ez foly-
tatódott akkor is, amikor a professzor 
csatlakozott a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemhez. Sokféleképpen segíthetem 
az egyetemet, ennek egyik módja, hogy  
a nemzetközi vízpolitika és vízdiplo-
mácia mesterképzés egyes évfolyamain 
óraadóként fogok közreműködni.

 z Mi késztette arra, hogy a vízzel 
foglalkozzon, különös tekintettel  
a vízkonfliktus-kezelésre?
Sok évvel ezelőtt, amikor a szakdol-
gozatomat írtam, a hétköznapinak 
számító hidegháborús jellegű prob-
lémáktól eltérő területen szerettem 

Összeségében azt, hogy szerepet vál-
laltam az Egyesült Államok egyik 
legnagyobb programjának kidolgo-
zásában, amely a nyilvánosság rész-
vételét kutatta a döntéshozatalban, 
majd az alternatív konfliktusmegol-
dási programjának létrehozásában is 
részt vettem. Talán az egyik legjobb 
példa erre a többoldalú közel-keleti 
béketárgyalásokban végzett munkám. 
Az említett programok óriási hatást 
gyakoroltak az Egyesült Államokban 
és szerte a világon, különösen a képzési 
programokra.

 z Mit tart napjaink legnagyobb 
kihívásának a vízgazdálkodásban?

volna dolgozni. Lelkes kiránduló, 
hegymászó, vadvízi kenus és túravezető 
voltam. Láttam, hogy a környezet és 
a vízvétel forradalma egyre nagyobb 
közérdeklődésre tart számot, és úgy 
éreztem, hogy a vízkészlet-politika és 
a kapcsolódó vitakérdések tele vannak 
társadalmi-gazdasági háttérprob-
lémákkal. Így elhatároztam, hogy a 
vízgazdálkodásról fogok írni, és ez 
megnyitotta a több mint negyvenöt 
éves vízügyi pályafutásomat. Kezdettől 
fogva részt vettem a vízkonfliktus-ke-
zelési munkában.

 z Mit tart eddigi legnagyobb sikeré-
nek a vízkonfliktus-kezelés területén? 

"A vízhiányra tekinthetünk sürgető válságként és távoli problémaként is!"  jelentette ki előadásában a professzor
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Jobb koordinációra van szükség  
a vízben érintett közösségek és az ég-
hajlatváltozással foglalkozó közösségek 
között, különösen a modellezők tekin-
tetében. A nagy kihívás az, hogy mi-
ként lehet nagyobb hangsúlyt helyezni 
az alkalmazkodásra. Ez lényegében a 
vízről szól. Jobb vízelosztási és újrael-
osztási módszerekre van szükségünk, 
amelyek világszerte a vízkészlet-gaz-
dálkodás középpontjában állnak. 
Ne feledjük, hogy a vízgazdálkodás 
szorosan összefügg a civil kultúrával!

 z A vízhiány szinte mindenhol meg-
jelenik a népességnövekedés és a 
klímaváltozás következtében. Mely 
országokat érinti leginkább? Mit tehe-
tünk a hatások mérséklése érdekében?
Először is, különbséget kell tennünk  
a fizikai hiányként meghatározott víz-
hiány és a gazdasági típusú vízhiány kö-
zött. Leginkább a gazdasági vízhiányt 
látjuk. Ami azt jelenti, hogy meg kell 
keresnünk a kapcsolatot a víz elérhető-
sége és a mögöttes társadalmi-gazdasá-
gi struktúrák között. A városiasodás  
a száraz területeken különös aggo-
dalomra ad okot. Elengedhetetlen  
a minden módon való víztározás elő-
segítése, ami, voltaképpen, az energia- 
szükségletnek is része. Javítani kell  
a vízmegosztás módszereit, hiszen ez 
közvetlenül kapcsolódik a konflik-
tuskezeléshez, valamint a köz rész-
vételéhez szükséges eszközökhöz és 
utasításokhoz. 

 z Magyarországot mindig is víz-
ben gazdag országnak tekintették. 
Jelenthet ez potenciális konfliktust 
az ország számára?
Nos, nem vagyok szakértője a magyar-
országi vízkészlet-gazdálkodásnak, 
viszont ismerem az ország jó néhány 
kitűnő szakemberét. Úgy vélem, még 
ha Magyarország vízkészletekben 
gazdag is, szembe kell néznie a ha-
táron átnyúló vízproblémákkal. Ez 
azt jelenti, hogy az egyetem vízügyi 
diplomáciai és vízügyi programjai 
iránti igény egyre jelentősebb lesz.

 z Mit üzen a fiataloknak? Miért 
kellene a vízgazdálkodás területén 
tanulniuk?
Az érdekképviseletben való részvétel 
fontos, de vegyenek részt a vízkész-
letekkel kapcsolatos interdiszcipli-
náris tanulásban is. Csatlakozzanak  
az ifjúsági vízparlamentekhez szerte  
a világon! Használják ki az egyetem által 
kínált interdiszciplináris megközelítési 
lehetőségeket! Szükségük lesz rá!
� Szerző:�Bárdos Mónika
� Fotó:�Szilágyi Dénes

 z Valóban. Az Egyetem Víztu-
dományi Kara 2020-ban elindított 
egy nemzetközi interdiszciplináris víz-
politika és -diplomácia mesterképzést.  
Milyen lehetőségeket lát ebben az 
új programban? Kiket szolgálhatna 
legjobban?
A fenti megjegyzésemre hivatkozom, 
kiegészítve, hogy ezek a programok 
sok fejlődő ország, valamint a kö-
zép-európai és ázsiai régió országai 
számára valóban hasznosak lesznek 
gyakorlatilag is.

Jerome Delli Priscoli átveszi tiszteletbeli doktori címét az egyetem rektorától.

Deli Gergely rektor fogadja Jerome Delli Priscolit.
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A történeti kutatások szerint Szent 
György (271 körül – 303. április 23.), 
azaz Georgianus a mai Törökország 
területén, Kappadókiában született. 
Az előkelő család az apa halála után 
visszaköltözött anyja eredeti hazájába, 
Palesztinába, ahol György belépett 
a római hadseregbe. A Diocletianus 
császár uralkodása alatti években ki-
váló katonává lett, remek kardforgató 
hírében állt. Hamar magas pozícióba 
jutott. Később keresztény lett, ott-
hagyta a katonai szolgálatot, és kiállta  
a hit próbáját: a császár keresztényül-
dözéseinek esett áldozatul. Miután 
a legkegyetlenebb kínzásokkal sem 
bírták megtörni, 303-ban kivégezték. 
Legendája a 6. századra kristályoso-
dott ki, tisztelete ekkor csúcsosodott, 
akkoriban néhány templom már vé-
dőszentjeként tisztelte. Később egész 
országok, például Anglia, Portugália, 
Litvánia, Szerbia, Görögország vagy 
Grúzia tisztelte védőszentjeként, de 
városok: Barcelona, London, Ljubljana, 
sőt Bejrút és Isztambul is. 
Hogy miért illetik a „Sárkányölő” 
jelzővel? A legenda szerint Szent 
György szabadított meg egy líbiai 
várost a sárkánytól. A történetről 
szóló írásokat sokáig kétes eredetű, 

nem szentként nyilvántartott, apokrif 
iratnak tekintették, maga a legenda is 
a kanonizációs eljárás után, a 12. szá-
zadban lett közismert. A középkorban 
ehhez újabb jelentéstartalom társult. 
A sárkány lefejezése ugyanis a gonosz 
felett aratott győzelem szimbólumává 
vált. Nem csoda, hogy Szent György 
tisztelete ekkoriban kapott újabb 
lendületet Európában: a lovagok és 
zarándokok oltalmazójává, de a német 
lovagrend védőszentjévé is ekkor vált, 
nevét rövid ideig felvette az Európát 
Ázsiától elválasztó, az Égei-tengert  
a Márvány-tengerrel összekötő ten-
gerszoros, a Dardanellák is. 
Sárkányölő Szent György a lova-
gok, lovaskatonák, fegyverkovácsok, 
vándorlegények patrónusa volt, ma  
a cserkészeké és a rendőröké, rendvé-
delemben dolgozóké. Magyarországi 
tiszteletének talán legkifejezőbb meg-
jelenési formája a Szent Korona alsó 
részén lévő képi ábrázolás, illetve  
a Gellért püspök által alapított 
első csanádi székesegyház Szent 
György tiszteletére. A középkorban 
Veszprémben kápolnát szenteltek 
neki, de Szent István is Szent György 
ereklyéivel tért haza a bolgárok elleni 
hadjáratból. Károly Róbert 1318-ban 

alapította a Szent György-vitézek 
lovagrendjét, amelynek fő feladata az 
egyház védelme, de az istenfélelem, 
a bajtársiasság, az elesettek és a haza 
védelme is. A rend ötven tagja viselte 
magán jelvényüket, a fehér mezőben 
piros keresztet. Szent György tisztelete 
a középkori főnemességben is elterjedt, 
hiszen például őt választották patró-
nusuknak a Báthoriak. Erdélyben és  
a mai Magyarország területén is szá-
mos település vette fel Szent György 
nevét, a művészi ábrázolásokban pedig 
páncélozott lovon ülő, dárdájával  
a sárkányt megölő ifjúként jelenik meg. 
Az egyik leghíresebb Szent György-
szobor a Kolozsvári testvérek alkotása 
1373-ból, amely Prágában található, ké-
sőbbi példányai például a Halászbástya 
lépcsőjénél és a Magyar Nemzeti 
Múzeumban. Ünnepe a keresztény 
egyházak többségében április 24-e, 
de Angliában április 23-án ünneplik 
az 1222. évi oxfordi nemzeti zsinat 
emlékére, amikor is III. Henrik idején 
a zsinat az angol királyság oltalmazó-
jává nyilvánította. A Juliánus-naptár 
szerint az ortodox egyházakban május 
6-a, míg a grúz egyházban november 
23-a az emléknapja.
� Szerző:�Tasi Tibor

Katonaszentek:

Szent György
 – április 24.

Szent György római katona és mártír, egyike a leghíresebb katonaszenteknek.  
A leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert segítőszent életét legendák sora 

szövi át. A gonoszt legyőző históriája alkalmassá teszi arra, hogy a rendvédelem  
szolgálatába szegődők kérjék támogatását és tiszteljék őt védőszentjükként. 
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A SZENT GYÖRGY 
SZAKKOLLÉGIUM  

TAGJAI NÉVADÓJUKRÓL:
„Nem véletlenül esett a névválasz-
tás a Sárkányölő Szent Györgyként 

is emlegetett római kori katonára 
és mártírra. Szimbolikája kifejezi 

a rendvédelem mindenkori célját: 
a rossz és gonosz legyőzését, 

bármilyen formában is legyen je-
len világunkban. Továbbá, mint a 
rendőrség védőszentje megkerül-
hetetlen alakja a rendvédelemnek 

szerte a világon. Élete és tettei 
mind a mai napig példaként szol-

gálhatnak korunk rendőreinek. 
Szakkollégiumunk is ezért válasz-

totta névadójául, hogy ékes és 
követendő példát mutathassunk  

a leendő tiszteknek. A Szent 
György által képviselt értékeket mi 
is a magunkénak valljuk, hisszük, 
hogy azok örökérvényűek, és azon 

dolgozunk, hogy a jövő rendőrei 
a jövőben se feledkezzenek meg 

erről. Hiszen az alázat,  
az állhatatosság és a kitartás  
hivatásunk alapjait képezik.”
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Február 24-én Oroszország – ahogy 
ott fogalmaznak – „különleges katonai 
hadműveletet” indított Ukrajna ellen. A 
háború – ahogy meg mifelénk mond-
ják – a legnagyobb katonai konfliktus 
Európában a II. világháború kezdete 
óta. A napi haditudósítások tengeré-
ben elemzések, prognózisok sora jut 
el az újságot vagy online felületeket 
olvasó, tévénéző vagy rádióhallgató 
tömeghez, miközben a világ jószán-
dékú emberei békére áhítoznak.  
A konfliktus előrehaladása szakértői 
megszólalások szintjén is felszínre 
hozta azokat a civilizációs különb-
ségeket, konfliktusokat, amelyek az 
orosz–nyugati szembenállásában 
öltenek testet, de megmutatta azt is, 
hogy sok nyugati ország nem lényegi 
módon mérte fel az orosz külpolitikát, 
expanziót mozgató szempontokat. Az 
eseményekhez érdekes mellékszálként 
kapcsolódik az orosz ortodox egyház 
szerepének megjelenése az orosz kül-
politikában és a katonapolitikában. 
Minderre egy nemrégiben megjelent 
az Orosz nukleáris ortodoxia (Dmitry 
[Dima] Adamsky: Russian Nuclear 
Orthodoxy. Stanford University Press, 
2019.) című könyv is ráerősít, amely 
lényegileg arról szól, hogyan vált eggyé 

az orosz ortodox egyház a nukleáris 
erőkkel, amely az orosz hadvezetés 
legfontosabb aspektusát, mondhatni 
élét képviseli.
Az egyház és az atomfegyverek közös 
pontja egy kölcsönös, identitásbeli 
egymásrautaltság, magyarán annak a 
szemléletnek a meghonosítása, hogy 
nincs orosz ortodox identitás az ország 

Atomfegyverek
az ortodoxia árnyékában

Az orosz külpolitika, katonapolitika befolyásolásában jelentős szerepet tölt be  
az ottani ortodox egyház. Az elsőre megdöbbentőnek ható állítást az orosz–ukrán  

háború és az egyes szakértők által mostanában hangoztatott, Oroszország  
és a Nyugat közötti „civilizációs kulturális konfliktus” hozta felszínre. A fenti tételt 

kézzel fogható tárgyba foglalva tárgyalja egy nemrégiben megjelent könyv is. 
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nukleáris ereje nélkül, és fordítva. A 
fura kölcsönösség látható jele például, 
amikor egy orosz ballisztikus rakétát 
az orosz pátriárka felszentel, vagy 
amikor egy atom-tengeralattjáró 
legénységét ortodox pópa (áldozópap) 
kíséri el különböző műveletekre, 
de ilyen látható jel Szent Szerafim 
tisztelete is, aki a nukleáris fegyverek 
védőszentje. Ez a kéz a kézben lét 
pedig kihat a külföld, főleg a Nyugat 
oroszok általi megítélésére, és szem-
beállítja a „hanyatló Nyugat”, „hanyatló 
latin kereszténységét” a hagyományos 
keresztény értékeket valló ortodoxi-
ával, amelynek Oroszország és annak 
nukleáris potenciálja a védelmezője – 
legalábbis az ottani narratíva szerint. 
Azaz Oroszország a hagyományos 
keresztény értékrend védelmezője sze-
repében tünteti fel magát, nagyjából a 
világon egyedüliként, hiszen nézeteik 
szerint ezt az értékrendet a Nyugat 
már régen maga mögött hagyta. Ez 
lehet az egyik magyarázata például 
annak, miért ellenzi Oroszország a 
Balkán nyugati integrációját, ahol az 
ortodox egyház is jelen van, és ellátja 
az orosz érdekek védelmét, amelyet 
egyébként egyes országokban 
konkrét módokon is segít: 

rossz nyelvek szerint megengedi az 
orosz titkosszolgálatoknak, hogy 
lehallgatókészülékeket helyezzenek 
el ortodox templomokban. 
A latin kereszténység szemüvegén át 
abszolút ijesztő lehet az egyház ilyetén 
befolyása az állam működésébe, ám 
ehhez fontos megérteni: az ortodox 
egyházak teljesen más logika szerint 
épülnek fel, mint például a katoli-
kus vagy a protestáns. Szakszóval az 
ilyen egyházakat autokefál, nemzeti 
egyházaknak nevezik (a görög auto-
kefalosz szóból, jelentése „saját fejű”, 
azaz önálló). „Ez azt jelenti, hogy bár 
egymással határokon átívelő kapcsolatban 
állnak, de a fő fókusz nemzeti, a hierar-
chia pedig alapvetően az országhatárhoz 
igazodik. A római pápával szemben a 
kostantinápolyi pátriárka elsőbbsége 
tiszteletbeli, valós kormányzati hatalma 
az egyes autokefál egyházak felett nincs. 
Ezt jól szemlélteti, hogy éppen a moszkvai 
patriarkátus a konstantinápolyi pátriár-
kával az ukrán egyház autókefáliájának 

az elismerése (2019. január 
6.) miatt megszakította a 

kapcsolatot. Az orosz ortodox 
egyház ebben a tekintetben a 

kormányzattal azonos álláspon-
ton van, amely a független Ukrajna 

megkérdőjelezésében érdekelt, és itt az 
ukrán ortodox egyház autokefáliájának 
elismerése kulcskérdés” – mondta el 
lapunknak Ujházi Lóránd a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Vallás és 
Társadalom Kutatóintézet vezetője. 

Mint hozzátette: „a jelenlegi fegyveres 
konfliktus kapcsán is elmondható, hogy az 
orosz ortodox egyház inkább felzárkózik 
a hivatalos kormányzati kommuniká-
cióhoz. Kirill moszkvai pátriárkának 
volt ugyan egy általános békeüzenete, 
amelyben felszólította a szembenálló 
feleket a civil lakosság védelmére és a 
béke mielőbbi helyreállítására, de ezen 
kívül nem sok történt. A pátriárka egyéb-
ként Vlagyimir Putyin régi szövetségese. 
Személyes véleményét jobban tükrözi az 
a prédikáció, amelyben kifejtette, hogy 
számára a jelenlegi konfliktus az »értékek 
összecsapásáról szól«. Ezt plasztikusan 
a melegfelvonulásokkal szemléltette, 
minthogy ez az igazi keresztények által 
elutasítandó életforma leglátványosabb 
megnyilvánulása. Ezeknek az ideológi-
áknak a harca folyik nyugaton. Ebben 
a tekintetben közel áll a kormányzati 
retorikához.”
Egyébként a moszkvai patriarkátushoz 
több főpásztor tartozik a jelenlegi 
Ukrajna területén is, akik közül töb-
ben hiányolták, hogy Kirill pátriárka 
nem utasította el határozottabban a 
moszkvai katonai műveleteket. Épp 
ezért Ukrajnában több helyen beszün-
tették Kirill liturgikus „kommemorálá-
sát”, a pátriárka nevét nem említik a 
liturgiában, azaz kifejezetten érte nem 
imádkoznak. Ujházi Lóránd meglátása 
szerint azonban ez még nem szakadás, 
jelentősége inkább jelképes. Ráadásul 
Ukrajna felekezeti szempontból sok-
kal „töredezettebb” Oroszországnál. 

Atomfegyverek
az ortodoxia árnyékában
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A moszkvai patriarkátus kiterjedt 
és nagy létszámú ukrajnai érseksége 
mellett létezik a Kijevi Patriarkátus 
Ukrán Ortodox Egyháza, amely az 
Orosz Ortodox Egyház volt kijevi 
érsekségéből alakult 1992-ben, és 
hagyományosan a nemzeti, ukrán ér-
dekek mellett sorakozik fel. „A jelenlegi 
konfliktusban Onufrij metropolita, Kijev 
és egész Ukrajna főpásztora határozottan 
felszólalt az orosz invázió és a háború 
ellen. Védelmezte az ország szuverenitását 
és integritását. Ezt a patriarkátus alá 
tartozó főpapok kivétel nélkül megtették. 
Egyik-másik, mint például Jepifanyij a 
kijevi metropolitia Kirill moszkvai pátri-
árkát is bírálta” – hívta fel a figyelmet 
a Vallás és Társadalom Kutatóintézet 
vezetője. Emiatt egyes sajtóértesülések 
szerint az érsek is katonai célpontnak 
számít. A moszkvai patriarkátus és a 
Kijevi Patriarkátus Ukrán Ortodox 
Egyháza mellett a harmadik és egyben 
legkisebb az úgynevezett autokefál 
ukrán ortodox egyház, amely 1921-
ben alakult meg, illetve Ukrajnában 
katolikusok is élnek. Közülük a leg-
meghatározóbbak a görög katolikusok, 
akiknek tagjai sorában számos ukrán 
nacionalista csoport és vezető van. 
„Lelki vezetőjük Szvjatoszlav Sevcsuk 
kijev-halicsi nagyérsek, aki számos al-
kalommal nagyon éles orosz kritikával 
ítélte el a háborút. Egyesek sérelmezték, 
hogy Sevcsuk érsek túl agresszív, amikor 
a háborúra, önvédelemre, az ország szu-
verenitásának a megvédésére szólította 
fel a híveket. Amit »természetes jognak és 
szent kötelességnek« nevezett. Az érsek jó 
római kapcsolatokkal rendelkezik, nagy 
lobbierővel bír a szentszéki retorika 
megfogalmazásában, de az általa vezetett 
görög katolikus egyház – akár a szomszé-
dos országokra is kiterjedő – regionális 
pozicionálásában is” – ismertette Ujházi 
Lóránd, aki szerint a görög katolikus 
egyház nem egységes, bár elismertsége  
és megbecsülése vitán felül áll. Emellett 
az országban vannak még latin kato-
likusok, akik főképp magyarok és 

lengyelek, tehát kisebbségben vannak. 
A jelenlegi konfliktus humanitárius 
kezelésében mégis komoly szerepet 
töltenek be a katolikus segélyszerveze-
tek, különösen a Karitász, amely nagy 
nemzetközi hálózattal rendelkezik.   
Elemzők szerint a szekularizálódott 
állami ideológia szerepe észszerűt-
lenné, sőt akár kérlelhetetlenné és 
kiszámíthatatlanná tehet például egy 
politikai vezetőt, hiszen fejében a jó 
és a rossz korábban részletezett harca 
az eszkaláció irányába mozdíthat el 
olyan folyamatokat, mint például az 
Ukrajna elleni háború. „Az ortodox 
egyházaknak nincs olyan összefüggő társa-
dalmi tanítása, mint amellyel a katolikus 
egyház rendelkezik. Ez különösen olyan 
biztonsági kérdésekben érdekes, mint a 
nukleáris leszerelés, vagy a világűr békés 
célú felhasználása. Így az egyes autokefál 
egyházak eltérően pozícionálhatják ma-
gukat, amellett, hogy alapvetően min-
denki a békéről beszél, de a megvalósítás 
tekintetében számos területen lehetnek 
eltérések” – fejtette ki véleményét 
ennek kapcsán Ujházi Lóránd, aki le-
szögezte azt is: látszik, hogy a politika 
számít az egyházakra, a támogatást 
pedig részben meg is kapják, de ez az 
előbb említett szempontok alapján 
változik. Mindenestre állam és egyház 
szétválasztása az ortodoxia világában 
fel sem merülhet, legalábbis úgy nem, 

ahogy a nyugati kereszténységben, 
különösen a katolikus egyházban. A 
Szentszék ezért próbál közeledni az 
ortodox felekezetek felé, ami töre-
dezettségük és belső megosztottsá-
guk miatt nem egyszerű. Ráadásul 
Ferenc pápa – hosszú évek kemény 
munkájának eredményeként – jó 
kapcsolatban van Kirill pátriárkával, 
érthető, hogy óvatosan nyilatkozik a 
kényes kérdésekben. A két egyház 
kapcsolata hullámzó volt az elmúlt 
időszakban. Amikor ugyanis II. János 
Pál pápa Ukrajnában járt, az ortodox 
egyházak eltérő érzülettel fogadták. 
Míg II. Alekszij moszkvai pátriárka a 
Vatikán „szellemi és politikai terjeszke-
dését” látta benne, addig Filaret pátri-
árka elismerően nyilatkozott a „Nagy 
Pápa” személyéről és a látogatásról 
is. Egyébként az ukrán kereszténység 
ezen széttagoltságára, az állammal és 
a politikai irányzatokkal való viszo-
nyára az NKE Vallás és Társadalom 
Kutatóintézet kutatásai is rámutattak. 
Az intézet a karitatív és humanitárius 
kapacitást is felmérte. Jelenleg is tar-
tanak azok a kutatások, amelyek egyik 
célja a karitásztérkép elkészítése, hogy 
az orosz–ukrán konfliktushoz hasonló 
helyzetekben az egyházak nagyobb ha-
tékonysággal tudjanak együttműködni 
a kormányzati szervekkel.
� Szerző:�Tasi Tibor Fotó:�AFP, Getty
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Andok Mónika: Digitális vallás.  
Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2022.

Andok Mónika nemré-
giben megjelent kötete 
bemutatja, hogy az új 

információs technológiák 
milyen hatással vannak  

a vallásokra  
és a vallási közösségekre 

Magyarországon.
2020 tavaszán bejárta a világsajtót  
a kép: Ferenc pápa egyedül, magányosan 
mondja el nagyszombati szentbeszédét az 
üres Szent Péter-bazilikában. Korábban 
soha nem volt arra példa az egyházak 
történetében, hogy a legnagyobb ünne-
peket, tavasszal a húsvétot, a szédert és 
a ramadánt, télen pedig a karácsonyt, 
illetve a hanukát ne közösségben ünne-
pelték volna a hívek. 2020-ban viszont 
a vallásos emberek, családok online 

követték a szertartásokat a média se-
gítségével. Ahogyan a szerző fogalmaz, 
érdekes családi beszélgetések alakultak ki 
azzal kapcsolatban, hogy a hívők miként 
kapcsolódjanak be ezekbe a közvetíté-
sekbe. Csak szemlélő pozícióból – ké-
nyelmesen a kanapén ülve, ráadásul azzal  
a kérdéssel vívódva, lehet-e inni és enni 
a közvetítés alatt –, vagy bekapcsolódva 
a liturgiába együtt énekeljenek, imád-
kozzanak, azaz megtegyék a szertartás 
megkívánta mozdulatokat. Az aktív 
vallásgyakorlókon kívül a spirituális 
keresők is az internet vallási tartalmai 
felé fordultak ebben az időszakban. És 
bár a koronavírus-járvány előtti idő-
szakban is létezett számos hitélethez 
köthető felület a világhálón, applikációk 
sokasága szolgálta a hívek igényeit,  
a járvány felgyorsította és jóval intenzí-
vebbé tette a transzcendencia digitális 
átállását. Soha annyian nem kerestek rá 
az ima szóra, mint 2020 tavaszán: már-
ciusban például 50 százalékkal többen, 

mint februárban. A vallásos felnőttek 
egynegyede vélekedett úgy, hogy hite 
megerősödött a járvány alatt.
A vallás és a média egymásra hatásáról 
számos tanulmány és néhány kötet is 
született már magyar nyelven a korábbi 
időszakban, de a hálózatos és digitális 
kommunikáció vonatkozásában átfogó 
munka még nem jelent meg. A kö-
tet éppen ezért arra vállalkozik, hogy 
hiánypótló legyen ezen a területen. 
Széleskörűen igyekszik áttekinteni  
a hálózati kommunikáció adta lehe-
tőségeket, valamint ezzel együtt azt is 
bemutatni, hogy milyen új lehetőségekkel 
és kihívásokkal szembesülnek a digitális 
felületeken mind az egyházak, mind  
a vallásos emberek.
A könyv a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Eötvös József Kutatóközpont Információs 
Társadalom Kutatóintézetének támoga-
tásával készült, a szerző 2020-ban az 
intézet megbízott szenior kutatójaként 
dolgozott a kötet megvalósításán.
� Szerző:�Sarnyai Tibor

A digitális transzcendencia
A J Á N L Ó
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Szabó Márton a retorika, a nyelvészet 
és az irodalomelmélet klasszikus és 
korszerű tanait társadalomtudomá-
nyi szempontból olvassa újra most 
megjelent kötetében. A szerző azt 
állítja, az európai felvilágosodással 
kibontakozó természettudományos 
gondolkodás elképesztően nagy hatá-
sú nézetrendszerré vált. Elterjedése 
nyomán radikálisan új világ szüle-
tett, a technológia kozmosza. Ehhez 
képest a társadalomra vonatkozó 
tudományos nézetek kialakulá-
sa csigalassúsággal haladt előre.  
A klasszikus állam- és jogtudo-
mány, majd a modern közgazda-
ságtan után csak a 20. században jöttek létre az 
újabb társadalomtudományi diszciplínák (szociológia, néprajz, 
politikatudomány, pszichológia, antropológia, kommunikációtu-
domány és így tovább). Ezek egyelőre elég elnyomott helyzetben 
vannak: a tudományos kutatásra szánt összes anyagi erőforrás 
mindössze 10-15 százalékát kapják, hasznosságukat folyamatosan 
megkérdőjelezik, távol tartják őket a közoktatástól, gyakran 
még a tudományos státusukat is kétségbe vonják egyes kutatók.
A modern tudomány a technológia évszázadában pedig egyre 
inkább úgy működik, hogy a társadalom objektív struktúráit, 
szükségszerűen érvényesülő törvényeit kell feltárnia a tudósnak, 
s mindezt pontos fogalmak és matematikai összefüggések révén, 
„feltétlen” érvényességgel szükséges prezentálnia – hasonlóan 
a természettudományokhoz. Ám ezt csak úgy teheti meg  
a kutató, ha a társadalomból teljesen kiveszi a szubjektív ténye-
zőket: az emberi tudat és psziché specifikus megnyilvánulását, 
azaz az emberek cselekedeteit. A szerző megállapítja: ennek 

„Ne menj bölcsésznek, mert alighanem éhen fogsz halni” – nem hisszük, hogy akadna  
olyan bölcsészhallgató az országban, aki ne kapta volna meg legalább egyszer ezt a jótanácsot. 

De valóban értéktelen a bölcsészek tudása?

Szabó Márton: Társadalompoétika I–III.  
Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2022.

„eredménye” legtöbbször csak a hiábavaló erőlködés, illetve egy 
matematizált és „agyonbonyolított” tudományos tudás, amelyet 
csak a bennfentesek képesek pontosan megérteni. 
A háromkötetes Társadalompoétika megkísérli ezt a szakadé-
kot áthidalni. A könyv azt demonstrálja, hogy a klasszikus 
bölcsészettudomány meghatározó módon képes hozzájárulni 
a társadalom adekvát megismeréséhez. A könyv három kötete 
bemutatja a retorika, a nyelvészet és az irodalomtudomány 
legfontosabb alkotóinak teóriáit saját specifikus tárgyukról,  
s azt, hogy ezzel együtt milyen gondolatokat fogalmaztak meg 
a társadalom valóságáról. Ezzel pedig a Társadalompoétika egy 
új társadalomelmélet körvonalait alkotja meg.
 Szerző: Sarnyai Tibor
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Folytatódik a Ludovika Szabadegyetem!
Meghívott előadóink ezúttal az információs társadalom  

témakörét járják körbe előadásaikkal.
A programok ingyenesek, amelyekre  

minden egyetemi polgárt szeretettel várunk! 
Helyszín: Ludovika Campus Oktatási Központ – II. előadó

Tervezett program:
2022. 04. 19.  DR. KRASZNAY CSABA:  

A kiberbűnözés fajtái, kiberbűncselekmények és a dark web

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

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

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

A tervezett programok előadásai az előadók elfoglaltságának függvényében változhatnak. 

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

Az adások visszahallgathatók az alábbi streamingszolgáltatók felületein!
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www.ludovikafesztival.hu    facebook.com/uni.nke    instagram.com/uni.nke
JEGYVÁSÁRLÁSI ÉS PROGRAMINFORMÁCIÓK:

ORCZY-PARK
2022. MÁJUS 5-7.

FOLK ON 45 DUO    GRECSÓ-HRUTKA TANDEM
KOLLÁNYI ZSUZSI    ÁRON ANDRÁS „APEY”

ISZKIRI ZENEKAR    KOVÁCSOVICS FRUZSINA
ALMA EGYÜTTES    LÉGIERŐ ZENEKAR

BLAHALOUISIANA
BRAINS    HŐSÖK  

SZABÓ BALÁZS
BANDÁJA

Nagyszínpad

PartySátor

Tószínpad

Családi nap

TREMBLAY    PIXA 
LOTFI BEGI    METZKER VIKTÓRIA

WILLCOX    MRKK    KORDA GYÖRGY 
ÉS BALÁZS KLÁRI    KRISZ RUDI 

SZERESD A TRASHEM BÉBI
RUSTY    JUMODADDY


