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A miniszterelnök adta át
a felújított Ludovika Főépületet

Új gazdasági főigazgató
az egyetemen

Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem új központjának helyet
adó Ludovika Főépület 4,7 milliárd forintból újult meg a
kormány döntésének értelmében. Az egykori Ludovika
Akadémia felújított épületét március 31-én Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke adta át a Nemzeti Köz
szolgálati Egyetemnek. A történelmi főépület átadását
jelképező, nemzetiszínű szalagot a miniszterelnök a fenntartó minisztereknek – Pintér Sándor belügyminiszter,
Hende Csaba honvédelmi miniszter, Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi miniszter –, valamint Vas
Imrének, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti
bizottsága tagjának, Fürjes Balázsnak, a beruházásért
felelős kormánybiztosnak, Patyi András rektornak és
Szánti Gábornak, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
elnökének a jelenlétében vágta át.
További részletek az újság 4–17. oldalán.

Március 1-jétől Fülöp Lajos a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem gazdasági főigazgatója. A Gulyásné Turóczi
Margit távozásával megüresedett vezetői pozíció betöltésére benyújtott pályázatokat a Szenátus január 29-i
ülésén rangsorolta, majd a Fenntartói Testület ez alapján 2014. március 1-jétől három évre Fülöp Lajost bízta
meg a gazdasági főigazgatói feladatok ellátásával.
Az újonnan választott főigazgató számára nem teljesen
új a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, hiszen kinevezését
megelőzően egy éven keresztül az NKE Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatójaként járult hozzá az intézmény
fejlődéséhez. Fülöp Lajos korábban vezető pozíciókat
töltött be olyan nagy múltú cégeknél, mint például a
TEVA Zrt. vagy az FAG Magyarország, de volt a Debreceni Egyetem gazdasági főigazgatója is. Az intézmény
korábbi főigazgatója, Gulyásné Turóczi Margit szakmai
tanácsadóként tevékenykedik tovább az egyetemen.

Felvételi: a legjobb tíz között
az NKE

Doktoravatás és kitüntetések
az Egyetem Napján
Négy professor emeritus, egy magántanári, egy címzetes egyetemi tanári, három címzetes egyetemi docensi
címet, egyetemi kitüntetéseket, valamint az Egyetemi
Doktori Tanács döntése alapján tizenhárom tudományos
fokozatot igazoló oklevelet adtak át március 28-án, az
Egyetem Napján az NKE ünnepi szenátusi ülésén.
Az Egyetem Díszpolgára címet dr. Fürjes Balázs kormánybiztos kapta, aki a Ludovika Campus-beruházás kormányzati irányítója.
Részletes összeállításunk és interjú a lap 18–21. oldalán.

Werbőczy örök
Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán elnevezéssel rendeztek konferenciát az NKE és a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében. A neves előadókat
felsorakoztató esemény apropója az volt, hogy pontosan fél évezrede készült el Werbőczy István fő műve,
a Hármaskönyv. Az eseménynek napi aktualitást pedig
a március 15-én hatályba lépett új polgári törvénykönyv
adott. A magyar jog fejlődésének fél évezredét felölelő
eseményen az előadók között olyan szaktekintélyek
kaptak helyet, mint Paczolay Péter, az Alkotmánybíró
ság elnöke, Darák Péter, a Kúria elnöke, Zlinszky János,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudo
mányi Karának professzora, Kukorelli István alkotmányjogász, valamint Patyi András, az NKE rektora.
A konferenciáról és az új Ptk.-ról részletes összeállítást
olvashatnak a Bonum Publicum 28–33. oldalain.
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A kilencedik legnépszerűbb felsőoktatási intézmény
Magyarországon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)
– derült ki a felsőoktatási jelentkezések feldolgozását
követően. 6258-an választották idén az NKE-t, közülük
4880-an jelölték meg első helyen az intézményt jelentkezési lapjukon. Az egyetem képzéseinek népszerűségét
mi sem jelzi jobban, mint hogy minden karon többszörös túljelentkezéssel kell számolnia annak, aki az egyetem hallgatója szeretne lenni.

Kritikus infrastruktúra-védelmi
kutatások
A kritikus infrastruktúra védelme az állam működése
szempontjából alapvető kötelesség – mondta dr. Répássy
Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
igazságügyért felelős államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Óbudai Egyetem partnerségében
megvalósított, Kritikus infrastruktúra-védelmi kutatások
című TÁMOP-projekt március 19-i zárórendezvényén.
Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy az NKE a program
indulásával egy időben jött létre, és az eltelt mintegy
27 hónapban ez volt a felsőoktatási intézmény legjelentősebb pályázati projektje. A megvalósítás jól jellemzi
a civil és az állami infrastruktúra együttműködésének
perspektíváit – értékelt az államtitkár.
A pályázatot az Óbudai Egyetem még az NKE egyik elődintézményével, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel nyújtotta be 2011-ben, a projektre a két pályázó
összesen 989 millió forintot nyert el. A projekt fő kutatási területei a következők voltak: a nagy megbízható
ságú, hibatűrő, ún. „öngyógyító” infrastrukturális alrend
szerek, az egyes alrendszerekből származó adatok integrált kezelése, az alrendszerekben történő elosztott számítások és az alrendszerek közötti biztonságos kommunikáció, illetve a biztonsági szint fenntartható növelése
az állami intézményrendszer, az üzemeltetők és a tulajdonosok, az állampolgárok együttműködése révén.

Együttműködési megállapodásokat kötött az NKE

Kodifikációs mesterkurzus
az NKE szervezésében

A Semmelweis Egyetemmel és a Magyar Külügyi Inté
zettel kötött együttműködési megállapodást a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem március 28-án. A Semmelweis
Egyetemmel való együttműködésről a két intézmény
rektora, Prof. Dr. Patyi András és Prof. Dr. Szél Ágoston írt
alá megállapodást. A kontraktus alapján a két felsőoktatási intézmény az oktatás-képzés, a tudományos kutatás és ismeretterjesztés területein működik együtt.
Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a megállapodás aláírása kapcsán elmondta, hogy
a több mint két éve működő intézmény folyamatosan
bővíti kapcsolatait a hazai és nemzetközi egyetemekkel.
Ezek közül is kiemelkedik a Semmelweis Egyetemmel
kötött megállapodás, hiszen az SE köztudottan az ország
egyik legjobb felsőoktatási intézménye.
Szintén március 28-án írt alá megállapodást Patyi András
rektor és Király András igazgató az NKE és a Magyar
Külügyi Intézet együttműködéséről.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Külügyi
Intézet közötti együttműködés célja, hogy elősegítse
a hazai közigazgatást, a hon- és rendvédelmet érintő,
a tágabb értelemben vett közszolgálati tevékenységet
végző szakemberek képzését. Az együttműködés a
többi között közös oktatási, képzési, kutatási kezdemé
nyezésekre, közös pályázatok benyújtására vonatkozik,
valamint lehetőség lesz az NKE hallgatói számára szakmai gyakorlat eltöltésére a Magyar Külügyi Intézetnél.

Magyarországon egyedülálló képzési program indult
parlamenti köztisztviselőknek „Kodifikációs mesterkur
zus” elnevezéssel az NKE szervezésében. Prof. Dr. Patyi
András, az intézmény rektora a képzés nyitórendezvé
nyén tartott beszédében elmondta, hogy a mesterkur
zus az egyetem és az Országgyűlés Hivatala közötti
együttműködésnek köszönhetően jöhetett létre, és
megtiszteltetésnek érzi, hogy az egyetem mentora lehet ennek a programnak. A mesterkurzus nyitányaként
megrendezett fórumon Such György, az Országgyűlés
Hivatalának elnöke és Dr. Patyi András, az NKE rektora
együttműködési megállapodást írtak alá, amely a két
szervezet szakmai és tudományos kapcsolatrendszeré
nek kiszélesítését és intézményesítését szolgálja, ennek
része közös kutatások folytatása és közös rendezvények
szervezése.

Egy-egy mondatban benne van
maga a hadművészet
A ma embere számára is tartogat tanulságokat Carl von
Clausewitz eredetileg 1834-ben megjelent, A háborúról
című klasszikusa, amelynek legújabb magyar fordítását
az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkal
mából készíttette el a Zrínyi Nonprofit Kft. A legújabb
magyar fordítás Szabó Júlia munkája. A könyvet a NKE
Hungária körúti campusán mutatták be március 4-én.

II. Egyetemi Gyűrűavató Bál
A tavalyi után idén is nagy érdeklődés mellett rendezte
meg az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a Gyűrűavató
Bált április 23-án, a Stefánia-palotában. A látványos műsorelemeket sem nélkülöző rendezvény a hallgatói integráció folyamatának egyik fontos eseménye. Az idei
est nyitányaként a Fenntartói Testület képviseletében
Farkas Anikó, a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke
köszöntötte a közel kétszáz végzős hallgatót és a meg
jelent vendégeket. Az életcélokat, az azok eléréséhez
szükséges akaratot és a céltudatosságot Tóth Árpád
egyik versének gondolataival hangsúlyozta ki, külön
kiemelve, hogy az elkövetkező időszak ennek szellemében kifejezetten sorsfordító lesz a végzősök életében.
Az egyetemi vezetőség nevében dr. Kovács Gábor üdvözölte a hallgatókat. Az intézmény oktatási rektorhelyettese az összetartozás és a közösség, valamint a kötelék
fontosságát hangsúlyozta, amelynek szerinte a gyűrű
tökéletes jelképe. A beszédek sorát Szánti Gábor, az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke zárta.
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A Ludovika Főépület
ünnepélyes átadása
2014. március 31.
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Tisztelt hölgyeim és uraim! Ez arról szól, hogy persze,
meg kell küzdenünk, meg is küzdünk a jelen nehézsé
geivel, de egy nemzeti kormánynak a tekintetét mégiscsak a jövő horizontjára kell függesztenie. Igaza volt
Boross Péternek, amikor azt mondta, hogy ha a régi
világban élnénk, akkor most azt kellene mondani, hogy
„minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel
meg vagyok elégedve,” de miután nem a régi világban
élünk, hanem a mai Magyarországon, miniszterelnökként csak annyit mondok, egybehangzóan az ország
közvéleményével, hogy szeretném látni azt a kormányt,
amelyikkel meg vagyok elégedve.
Tisztelt hölgyeim és uraim! Vannak épületek, amelyek
eleve egy adott célra rendeltettek. Mondhatjuk úgy is,
hogy egy épület, akár egy ország, egy közösség vagy
egy ember, nem szakítható el a saját sorsától. Nehezen
vagy egyáltalán nem választható el attól a céltól, amelyet
szem előtt tartva megtervezték és felépítették. Történe
tük során az ilyen épületek szinte összefonódtak azzal
a szereppel, amelyet a nemzet életében betöltöttek.
A Ludovika egy ilyen épület. Több provokációt is hallhattunk az előbb az előttem szólóktól, mind arról szóltak,
hogy a kormánynak legyen füle arra, hogy van itt mit
folytatni. Kellő alázattal és szerénységgel csak annyit
mondok, hogy folytatni fogjuk, mármint a Ludovika
építését mindenképpen.

Az NKE a magyar felsőoktatás
egyik zászlóshajója
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke adta át a felújított Ludovika
Főépületet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek március 31-én. A kormányfő
szerint az épület az intézmény méltó főhadiszállása lesz. Ünnepi beszédében
a miniszterelnök az egyetemet az átalakított magyar felsőoktatás egyik
zászlóshajójának nevezte.
Folytatni
fogjuk a
Ludovika
Campus
építését.
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Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel
köszöntöm a magyar államélet vezetőit. A korelnökünket,
Boross Péter miniszterelnök urat. Tisztelettel köszöntöm
a rektor urat és a hallgatókat.
A köszöneteket, amelyeket az előbb a kormánynak
címeztek, most szeretném továbbhárítani. Ami engem
illet, én a kormány tagjainak szeretnék először köszönetet mondani. Önök, akik nyilván ismerik egy kormány
belső életének – legalábbis híradásokon keresztül –
nehéz pillanatait, tudják, hogy milyen embert próbáló
feladat gazdasági válság idején arra rávenni a kormány
tagjait, hogy kipréseljenek a saját tárcájuk rovására
ötmilliárd forintot egy ilyen egyetem létrehozására.
De talán az a helyes, ha ők is továbbhárítják ezt a kö

szönetet Magyarország polgárainak, akik egy európai
gazdasági válság kellős közepén képesek voltak úgy
működtetni a magyar gazdaságot, hogy megtermeljék,
előállítsák azt az összeget, amely ennek a történelmi
kötelezettségnek a teljesítéséhez szükséges volt. Egy
ilyen nagyszerű épület átadásakor a legnagyobb csapda, amit el kell kerülnünk, a hencegés, ugyanis most itt
volna mire. Talán kellő visszafogottsággal annyit azért
megemlíthetünk a mindenkori polgári, nemzeti és
keresztény irányzatot képviselő kormányzatok javára,
hogy az elmúlt két kormányzati ciklusunk alatt, 1998
és 2002, valamint 2010 és 2014 között – függetlenül,
hogy éppen válság volt-e, vagy sem – három egyete
met alapítottunk: az Andrássyt, a Sapientiát és most a
Közszolgálatit.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Hosszú küzdelem előzte
meg, amíg a Habsburg-kormányzat lehetővé tette, hogy
a katonatiszti képzés ne csak elinduljon Magyarországon,
hanem az oktatás nyelve is magyar legyen. A Habsburgok
mentségére szóljon, érezték ők, jól érezték ők a bajt. Ezek
a félelmeik egyáltalán nem voltak megalapozatlanok,
hiszen igazolást is kaphattak rájuk a pákozdi, a hatvani,
az isaszegi vagy éppen a nagysallói csatákban. 1808-ig
kellett várni az engedélyre, 1830-ig az alapkőre, hogy
végül 1872-ben átadják az épületet az eredetileg tervezett rendeltetésének. Akkor, tisztelt hölgyeim és uraim,
ez a magyar nemzet győzelme volt egy rendszer felett,
amely a nemzet életének három területét megtagadta
tőlünk: a nemzeti érdeket képviselő diplomáciát, a nemzeti érdeket képviselő hadsereget és a nemzeti érdeket
képviselő bankot. A Ludovika ezt követően úgy forrt
egybe a hazafias neveléssel és a magyar virtussal, mint
a Nemzeti Színház a magyar kultúrával. És, tisztelt höl
gyeim és uraim, így volt ez egészen a kommunizmusig.
Akkor más idők vették kezdetüket. Az elvtársak igen
találékonyan láttak hozzá a campus újrahasznosításá
hoz: a lovardában mozit, a vívóteremben színházat üzemeltettek, a főépületben pedig az ELTE oktatói és diákjai reménykedhettek abban, hogy nem szakad rájuk az
elhanyagolt épület. A rendszerváltás sem hozta meg,
el az intézmény föltámadását, mivel az akkori városvezetés úgy kezelt mindent, ami egy mondatban szerepelhetett a nemzeti szóval, mint egy letűnt kor maradványát.
Így lett kis híján az enyészeté – a Várbazárhoz hasonlóan
– a Ludovika Campus is. Olyan épületté, amely már inkább egy világháborús film díszletére emlékeztette az
embert, és nem arra a szerepre, amit eredetileg betöltött.
Tisztelt hölgyeim és uraim! Az itt ülők, azt gondolom,

kivétel nélkül ismerik Deák Ferenc intelmét. Idézem őt:
„Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szeren
cse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése
mindig nehéz, s mindig kétséges.” 2010 után mi, magya
rok úgy döntöttünk, hogy visszaszerezzük azt, ami a
miénk. Eldöntöttük, hogy egy olyan országban akarunk
élni, amelynek főtere nem egy kordonok által körbezárt
parkoló, amely nem hagyja, hogy legszebb épületei
rommá legyenek a kezei között. 2010-ben ezért két
nagy feladatra is vállalkoztunk. Helyre kellett állítanunk
az országot a katasztrofális eredménnyel járó megelőző
nyolcéves kormányzás után, és helyre kellett állítanunk
Budapestet is két zavaros évtized után.

Egy erős
ország elképzelhetetlen
korszerű és
hatékony
közigazgatás
nélkül.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Vannak épületek, amelyek
csak akkor kelnek életre, amikor visszakapják eredeti
funkciójukat. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Ludovika
Campus hagyományainak megfelelően legyen ez a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem otthona. Így döntöttünk,
két éve belevágtunk, és mintegy ötmilliárd forintnyi költségvetési forrást biztosítottunk, hogy azonnal hozzá is
kezdhessünk a rekonstrukcióhoz. Mindössze hétszáz napja, hogy elhatároztuk magunkat, és ma már itt vagyunk,
és régi fényében tündököl a Ludovika campusa.
Tisztelt hölgyeim és uraim! A rendszerváltást követő két
évtizedben egymást váltották a polgári államépítés és
a posztkommunista államleépítés korszakai. 2010 után
egy olyan erős államot akartunk építeni, amely egysége
sen és gyorsan tud cselekedni. Egy erős ország pedig
elképzelhetetlen korszerű és hatékony közigazgatás nélkül. A köz szolgálata erőt, gyorsaságot, szakértelmet és
elhivatottságot követel azoktól, akik ezt a pályát választják. Mindez pedig csak akkor valósítható meg, ha a közszolgálat egyes területein dolgozók a kellő időben, egymással összhangban és egységesen cselekszenek. Jó jel,
biztató fejlemény, minden idők legnagyobb dunai árvize
megmutatta nekünk, hogy az egység és a gyorsaság
megmentett emberi életekben és megőrzött anyagi javakban mérhető, és ma már a magyar állam erre képes.
Ennek az együttműködésnek talán legfontosabb lépcsőfoka a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely ma
már megteremti az egyes pályautak közös kapcsolódási
pontjait, és megteremti az egyes területek közötti
átjárhatóságot.
Tisztelt hölgyeim és uraim! A felújított Ludovika a Nemzeti Közszolgálati Egyetem méltó főhadiszállása lesz. Azé
az egyetemé, amely az átalakított magyar felsőoktatási
rendszer egyik zászlóshajójaként a minőségi magyar közigazgatás és rendvédelem személyi utánpótlását biztosítja majd, és ahol minden diák, minden tanár és profeszszor – az egyetem jelmondatának szellemében – biztosan a haza szolgálatában áll. Ahogy a Ludovika szobrai
üzenik: „A Ludovika név hirdesse a nemzethez való vonzalmunknak emlékezetét.” Ennek szellemében fogom
átadni a rektor úrnak az épület kulcsát. Azt kívánom:
legyenek méltók az elődeikhez, viseljék méltósággal
ezt a megtiszteltetést, és váljanak a haza dicsőségére!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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Ludovika – ahol múlt,
jelen és jövő találkozik
Múlt, jelen és jövő több értelemben is találkozott a Ludovika Főépület ünnepélyes
átadásán. Az eseményen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mindhárom karának
hallgatói képviseltették magukat, ahogy az egykori Ludovika Akadémia öregdiákjai is. Őket kérdeztük arról, mit jelentett számukra ez a jeles esemény.
Szöveg: Túróczi Zoltán

A történelmi
zászlók
sorában
menni nagyon
különleges
érzés volt.
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Pásztor Benjámin htj. (Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)
Számomra az, hogy részt vehettem a felújított épület
átadóünnepségén, és az egykori Ludovika Akadémia
zászlajának replikamásolatát vihettem és foghattam, hatalmas megtiszteltetés volt. Bajtársaim közül rám esett
a választás, hogy a kezemben tarthassam annak a zászlónak a másolatát, amelyet még maga I. Ferenc József
adományozott az akadémiának 1901. május 8-án, az
Orczy-parkban. Ilyen megtiszteltetés még nem ért honvédtisztjelöltet. Az eredeti zászló ma a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban látható, 1992-ben hozták újra haza,
azóta sem az eredeti csapatzászló, sem a másolat nem
volt az akadémia épületében. A zászlót tartani, kísérni

alapvetően nagy megtiszteltetés minden katonának,
hiszen a csapatzászló a hazához, a nemzethez, az eskühöz és a csapathoz való kitartó hűség, valamint a bátorság, a katonai becsület és a bajtársiasság jelképe, az adott
katonai szervezet önmagát megtestesítő szimbóluma.
Az, hogy a történelmi zászlók sorában mehettem, nagyon
különleges érzés volt, de rendkívül nagy felelősséget is
jelentett. Nagyon hálás vagyok a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemnek és az MH Ludovika Zászlóaljnak, hogy engem bíztak meg ezzel a feladattal. Ezáltal lehetőséget
kaptam, hogy ilyen jelentős ünnepségen díszeleghes
sek, és azt tehessem, ami nagyon közel áll a szívemhez.
Az épület már első látásra nagyon megtetszett, mert
megtestesíti azt az erkölcsi stabilitást és hitvallást, amit

az egyetem képvisel. Belülről az épület a legmodernebb
bútorokkal és berendezésekkel van felszerelve, amelyek
lehetővé teszik a hallgatók felsőfokú, színvonalas, modern környezetben való oktatását. Számomra a legkedvesebb hely az új campuson a kápolna. Nekem fontos,
hogy akik gyakorolják vallásukat, úgy, mint én is, eltölthetnek ott pár nyugodt percet gondolataikba merülve,
miközben Szent István király, az államalapító és Szent
László lovagkirály, a katonák védőszentje, akinek oltalma
alatt vonultak egykor a csatába, vigyázó tekintetükkel
óvják, figyelik tetteinket.
Őri Tamara (Rendészettudományi Kar)
Számomra jó élmény volt részt venni a Ludovika-főépület átadóünnepségén. Szívesen mentem a VIII. kerületbe,
akármilyen furcsán is hangzik, hiszen itt töltöttem a nyári
gyakorlatomat, és jó volt újra itt lenni. A közös feladat
megoldás kapcsán megismerkedhettünk katona hallgatótársainkkal is, és jó volt látni, hogy a főpróba elején
tapasztalt elkülönülés hogyan oldódott fel a nap végére,
és hogyan alakulnak ki egymás közötti beszélgetések.
Természetesen az ismerkedés közepette koncentráltunk
a tőlünk elvárt feladat végrehajtására is. Többször elpró
báltuk a szalagátvágást is. A felújított épület nagyon
tetszett nekem. Örülök annak, hogy az utánunk következő évfolyamok hallgatói itt vehetnek majd részt az
oktatásokban, és ők is bizonyíthatják rátermettségüket
– már egy kicsit másképp.
Czene Katalin (Közigazgatás-tudományi Kar)
Kíváncsian indultam el a Ludovika-főépület átadóünnepségének vasárnapi főpróbájára, és már odafelé sok érvet
és ellenérvet sorakoztattam fel a kar jövőbeni otthoná
val kapcsolatban. Sokan úgy gondoltuk, hogy a Ménesi
úti épületből elénk táruló kilátást nem kárpótolhatja
majd az új épület szépsége, de ez a tézis már az előcsarnokba lépve megbukott. Az oszlopok és a díszes falak
leginkább egy múzeumra emlékeztetnek, és egyből arra
gondoltam, hogy mennyi munkával járhatott a marad
ványok megőrzése mellett végbemenő renoválás.
Engem legjobban a díszterem szépsége nyűgözött le:

mintha egy mesebeli bálterembe léptem volna, a menynyezetről díszes csillár lóg, a falakat festmények és szobrok borítják, és emellett nem elhanyagolható az itteni
kilátás sem. Az egyik ablakból kinézve olyan érzés fogott
el, mintha valamelyik amerikai egyetem kinti részét látnám. Emellett a szerencsés hallgatók egyikének mondhatom magam, hiszen az ünnepség keretében részt vehettem a szalagvágáson is. Már a próba során érezhető
volt az igyekezet a szervezők részéről, hiszen mindenki
azon fáradozott, hogy a Ludovikához méltó ünnepélyt
rendezzen. Úgy gondolom, az erőfeszítések nem voltak
hiábavalók, és én is egy életre szóló élménnyel lettem
gazdagabb.

Felidéztem
egy pillanatra
az egykori
Ludovika Bál
nyitótáncát.

Vitéz Szepesvári Béla nyugalmazott alezredes, a
Ludovika Akadémia egykori hallgatója
Nagyszabású rendezvény volt, az első pillanattól fogva.
Ahogy a vezetők felvonultak a katonazenekar dallamaira
a szuronyos puskával tisztelgő katonák előtt, az nagyon
meghatott. Mindenki szépen állt a helyén, és szemlélte
a szalagátvágást, s ezt követően majdnem lehetőségem
volt kezet fogni miniszterelnök úrral is.
Az ünnepség során egy ifjú honvédtisztjelölt segített, aki
a kápolnába is bekísért a névtáblával ellátott helyemre,
amit megtisztelő gesztusként éltem meg volt hallgató
ként, így 95 évesen is. A díszterem és a fogadás nosztalgikus hangulattal árasztott el, felidéztem egy pillanatra az
egykori Ludovika-bál nyitótáncát és a hadnaggyá való
kinevezésem emlékét. Összességében szép és kellemes
rendezvény volt.
Vitéz Káplán György nyugalmazott alezredes, a
Ludovika Akadémia egykori hallgatója
Már a szervezésből is kivettem a részemet, így igyekeztem segíteni a munkát. Úgy gondolom, szép rendezvényt
sikerült összehozni, a honvéd táncosok műsora kifeje
zetten tetszett, akárcsak az újjávarázsolt díszteremben
lezajlott fogadás is. Remélem, hogy hamarosan mi, régi
ludovikások is nagy számban és gyakran térhetünk majd
vissza ebbe a szép épületbe, egykori akadémistaéveink
kellemes emlékekkel teli színhelyére.
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Tisztelt Miniszterelnök úr, Boross Péter Miniszterelnök úr,
Miniszter urak, Elnök urak, Legfőbb Ügyész úr, Kormánybiztos úr, Tábornok urak, tisztelt Vendégeink!
Őszinte tisztelettel köszöntöm Önöket. A Nemzeti Köz
szolgálati Egyetem minden egyetemi polgára büszke
most erre a pillanatra, mindnyájan hálásak vagyunk,
hogy itt lehetünk.
„E percnek nagyszerűsége szorítva hat keblemre!” – kezdte
Kossuth 1848. július 11-i beszédét.
Valahogy így érzek most én is. Nehéz megszólalnom
a szent királyok árnyékában. Természetesen egy ilyen
alkalom – minden nehézsége ellenére – azért a kelle
mesebb rektori feladatok közé tartozik.
Azt nem mondhatom, hogy nehéz helyzetben vettem
át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem irányítását, mert az
Egyetem első rektoraként a kormányrudat is újonnan
kaptam az intézmény megalapításakor. Problémákat és
nehézségeket szép számmal hozott magával a három
jogelőd, de melyik magyar egyetemnek nincsenek problémái, nehézségei, gondjai? Én ezeket lehetőségnek és
kihívásnak tekintettem, és tekintem ma is, olyan terepnek, ahol a szorgalmas alkotómunka hasznot hajthat
szeretett Hazánk és nemzetünk számára egyaránt.
És erre biztatom munkatársaimat is.
E kihívások egyike volt, hogy az új egyetem nem rendelkezett egységes saját telephellyel, campusszal. Annak
a megújulásnak, amelyre nemcsak szervezetileg, hanem
tartalmilag is szüksége volt a közszolgálati életpályákra
felkészítő képzéseinknek, elengedhetetlen feltétele volt
egy feladatainkhoz méltó épület. A Kormány 2012-ben
meghozott határozata gondoskodott ennek megteremtéséről, és ezzel nyilvánvalóvá vált az is, hogy új központunk nemcsak helyszíne, hanem egyben jelképe is lesz
a megújulásnak.

„Köszönjük, hogy
otthonra leltünk”
A Ludovika maga az eleven magyar közszolgálat – hangsúlyozta ünnepi
beszédében Patyi András a megújult Ludovika Főépület ünnepélyes átadásakor.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora emlékeztetett arra, hogy az elmúlt
25 évben az NKE jogelődeit elkerülte az, amiben minden más hazai felsőoktatási
intézmény részesült, azaz az ingatlanfejlesztések, építési beruházások. Patyi
András szerint a beköltözés egyszerre fizikai és szellemi honfoglalás. Úgy fogunk
ebben az épületben munkálkodni, hogy hűségesek maradjunk a múlthoz, büszkék lehessünk a jelenre, és méltók a jövőhöz – hangzott el az egyetem rektorának
ünnepi beszédében.
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volt csupán. A háború után elbocsátott és megalázott
ludovikások – az e falak között elsajátított tudás, az itt
megélt hit, az értelmes hazaszeretet, a becsület és a baj
társiasság birtokában, az élet szűkmarkúan osztogatott
kegyei közt – más posztokon is megtartották magukat.
A második világháború után romlásnak indult épület
végül is nem vált az egykori tervek szerinti múzeumi
központtá. Egyetemi központként született újjá, de úgy,
hogy a korábbi vagyonkezelője, a Természettudományi
Múzeum az épület használója marad.
Egy újszerű egyetem saját központja lesz az újjászüle
tésében is a magyar állam újjászervezésének kézzelfog
ható jelképeként is tekinthető épület. Egy olyan egyetemé, amelynek jogelődeit az elmúlt huszonöt évben
rendre elkerülte az, amiben a magyar felsőoktatás minden intézménye folyamatosan részesült: az ingatlanfej
lesztés és az építési beruházás.
A beköltözés ide, a Ludovika főépületébe egyszerre
fizikai és szellemi honfoglalás intézményünk számára.
Sokan kételkedtek abban is, hogy ez egyáltalán megtörténik, sokan abban, hogy ez határidőben megtörténik.
Tizenegy hónap alatt ment végbe az a páratlan műemléki rekonstrukció, amelynek eredményeképpen ma itt
ülhetünk. Mindehhez valamennyi résztvevő folyamatos
és határozott támogatására, munkájára volt szükség.
A Kormány és személy szerint Miniszterelnök úr dönté
seivel, a források biztosításával ott álltak mögöttünk.
A fenntartó minisztereink és a Fenntartói Testület nemcsak hittek a beruházás sikerében, és támogatták munkánkat, hanem nem is hagyták, hogy mi csüggedjünk.
Fürjes Balázs kormánybiztos pedig példamutató szervező-irányító munkájával, kiapadhatatlan energiájával biztosította a beruházáshoz elengedhetetlen feltételeket.

Hűségesek
a múlthoz,
büszkék
a jelenre,
méltóak
a jövőre.

Ebben a szent épületben olyan mértékben egybeforr
minden, ami egy nemzet erejét, egy állam életképességét és egy intézmény rangját megadhatja, hogy múltjának részletes ismerete nélkül is elmondhatjuk: a Ludovika
maga az eleven magyar Közszolgálat.
Az akadémia megalapítása összefonódik a nemzeti tisztképzés eszméjével, a magyar nyelvű tisztképzés pedig
alkotmányos önállóságunk egyik zálogává vált. A több,
mint kétszáz éves alapító törvény mindennél szebben
foglalja össze a haza fegyveres szolgálatára való felkészülés és a civil állami szolgálat szoros összetartozását, a
tudásnak a nyers katonai erőnél is hatásosabb voltát.
Az épület valódi és önkéntes nemzeti közadakozásból
épült meg, de a felépülése után a várost elpusztító árvíz
miatt a nemzet más célra volt kénytelen igénybe venni.
Amikor végre alkotmányos önállóságunk részleges visszanyerése, a Kiegyezés után a képzés elindult, az intézmény
színvonala, a benne megélt és átadott ethosz gyorsan
legendává nemesült. Az intézmény falai közül számtalan fiatal tiszt a harcmezőre került, és ott bizonyította,
hogy esküje („a Hazáért mindhalálig!”) nem üres jelszó

Külön köszönöm a beruházást az egyetem részéről irányító Horváth József főtitkár úrnak és munkatársainak
elkötelezett munkáját. Ő túl szerény ember ahhoz, hogy
a sikert magának is tulajdonítsa, de nélküle nem ülhet
nénk most itt. Köszönöm a kivitelezők nehézségek ellenére is sikerre vezető tevékenységét!
Szívből jövő, őszinte tisztelettel köszöntök mindenkit ma
itt, és fogadják ígéretemet, hogy úgy fogunk ebben az
épületben dolgozni, hogy hűségesek maradjunk a múlthoz, büszkék lehessünk a jelenre, és méltók a jövőre.
Pro Patria usqe ad Mortem! A Hazáért mindhalálig!
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Az országos parancsnokokat
is lenyűgözte a megújult
Ludovika Főépület
A katonai és rendvédelmi szervek országos parancsnokait egyaránt lenyűgözte
a felújított Ludovika Főépület, és jelentős lépésnek tartják, hogy egységes campust
kap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Papp Károly altábornagy, országos rendőrfőkapitány, Bakondi György
altábornagy, katasztrófavédelmi főigazgató és Csóti András vezérőrnagy, a BV
országos parancsnoka a Ludovika mellett beszéltek az egységes közszolgálati
képzés jelentőségéről, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való kapcsolatukról.
Szöveg: Szöőr Ádám

Az épület
jelképezi
a dicső múlt
és a korszerű
jelen találkozását.
12

//

2014/4

Március 31-én Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében adták át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
felújított Ludovika Főépületét. Milyennek látják
a megújult főépületet?
Benkő Tibor: Felemelő érzés, hogy az egykori tisztképzés céljaira létesített, történelmének egy meghatározó
fejezetét magában hordozó épület ma, felújított állapotában, a közszolgálati képzéshez méltó helyszínt bizto

sítva, az iskolai felsőoktatás céljaira alkalmassá téve ismét a hallgatók és az ifjú tisztjelöltek rendelkezésére áll.
Számunkra, katonák számára a történelmi hagyományok
és jelképeink tisztelete rendkívüli jelentőségű, hiszen
a történelmi példák szabta úton igyekszünk megfelelni,
méltónak lenni mindazon értékekhez, amelyek mindenkori hivatásunk alapjait határozzák meg. Fontosnak tartom, hogy az egyetem minden hallgatója, köztük ifjú

Benkő Tibor vezérezredes

Papp Károly altábornagy

tisztjelöltjeink, tudják, ismerjék és átérezzék mindennek
a felelősségét, és velünk együtt gondolkodva készülje
nek fel hazánk szolgálatára.
Papp Károly: A Ludovika Főépület a fejlesztésnek
köszönhetően újra eredeti, patinás fényében tündököl.
Az impozáns főépület méltó a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem hallgatóihoz és oktatóihoz, akik szolgálják, őrzik,
vigyázzák a hazát. A helyreállított épület jelképezi a dicső
múlt és a korszerű jelen találkozását.
Bakondi György: A felújított Ludoviceum modern köntösben állít méltó emléket az épületet tervező Pollack
Mihálynak, a magyar honvédtisztképzés történetének
és az építkezés egész korszakának. Az I. Ferenc király
feleségéről, Mária Ludovika királynéról elnevezett épület egyébként nem idegen a katasztrófavédelem számára,
még akkor sem, ha egységes hivatásos katasztrófavéde
lemről akkoriban még nem beszélhettünk. Az 1838-as
nagy pesti árvíz idején az árvíz miatt kitelepítetteket,
a Nemzeti Múzeum árvíz által veszélyeztetett kincseit,
könyveit itt helyezték el. Az akkori – katasztrófavédelmi
kifejezéssel élve – „befogadóhely” most nem a bajba jutott állampolgárokat, hanem az őket védeni készülőket
fogadja be. A katasztrófavédelem vezetőjeként örülök,
hogy a felújított főépületben és a készülő campus területén zajlik majd a hazájukat szolgálóknak, így a jövő
katasztrófavédelmi tisztjeinek is az egyetemi képzése.
Csóti András: Lenyűgözően szépnek találom az új főépületet. Az új építészeti megoldások igazán attraktívvá
teszik a patinás épületegyüttest. Az építők láthatóan
minőségi munkát végeztek, és – ahogyan tudom – határidőre készültek el a beruházással.

zeti Közszolgálati Egyetem. Számomra ez az egységes
séget szimbolizálja a karok között is. Azzal, hogy a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, illetve a Közigaz
gatás-tudományi Kar mellett a Rendészettudományi Kar
is részévé vált a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési
rendszerének, lehetővé vált a haza biztonságát szolgáló
hallgatók magas színvonalú képzése a hallgatók elhivatottságához és hűségéhez illő környezetben.
B. T.: Bár egyelőre úgy tűnik, hogy a honvédtisztképzés
marad a Hungária körúti campuson, fontosnak tartom,
hogy a Ludovika Zászlóalj állománya is élvezhesse az
új épületkomplexum adta lehetőségeket, hiszen a képzésnek oly fontos elemeit alakították ki itt, mint például
a könyvtár vagy a későbbiekben az uszoda és egyéb
sportlétesítmények.
B. Gy.: A kialakítás alatt álló Ludovika Campus a megújuló közszolgálati képzés részeként mindhárom hivatásrendnek – közigazgatási, rendvédelmi, katonai – a tör
ténelmi hagyományait ápoló, ugyanakkor 21. századi
színvonalú alma matere lesz. A fejlesztések végeztével a
Katasztrófavédelmi Intézettel kiegészült egyetemi karok
méltó elhelyezést kapnak a campuson belül. A megva
lósuló beruházások révén a leendő tisztek színvonalas
környezetben készülhetnek a jövő kihívásaira.
Cs. A.: Rendkívül fontos, hogy az egyetem az alapképzés során minden hallgatót elsősorban a saját jövőbeli
szakmájára készítsen fel. Ugyanakkor elvitathatatlanul
nagy a jelentősége annak, hogy karoktól, szakirányoktól
függetlenül egy közös tudásanyag, egyfajta közszolgálati
ismeretanyag elsajátítására is sor kerüljön már az alap
képzés ideje alatt is. Ha a saját szakmámból indulok ki:
a frissen végző büntetés-végrehajtási tisztjeink egy olyan
rendészeti közegben kezdik meg szakmai munkájukat,
amely ezer szállal kötődik a közszolgálat egyéb terüle
teihez. Nyilvánvaló, hogy a szakmai munka színvonalára
is kihat, ha már tanulmányaik során megismerkednek
más közszolgálati területek sajátosságaival, megértik
a közigazgatás és a honvédség célkitűzéseit is, és személyes kapcsolatokat tudnak kialakítani diáktársaikkal.

A főépület mellett a Ludovika Campus-projekt
révén egy új egyetemi campus épül az Orczy-kertben, ahol az már biztos, hogy a Közigazgatás-tudo
mányi és a Rendészettudományi Kar hallgatói is
új otthonra lelnek. Önök szerint mi ennek az igazi
jelentősége?
P. K.: Nagy lépés, hogy egységes campust kapott a Nem-

A közös
campus az
egységességet
szimbolizálja
a karok
között is.
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Az NKE több, mint két éve működik. Hogyan látják,
beváltak-e az egységes közszolgálati képzéssel
kapcsolatos elképzelések? Az önök szervezete
hogyan tudja ezt segíteni?
P. K.: Az egységes közszolgálati képzéssel kapcsolatos
elképzelések teljes mértékben megvalósultak. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem különböző karain végzett hallgatók magas színvonalon teljesítenek szolgálatot a rendőrség állományában is. Az Országos Rendőr-főkapitányság
jelentős támogatást nyújt a közszolgálati képzéshez. Ez
megvalósul az oktatói állomány szükséges létszámának
biztosításában, anyagi támogatásban, képzési gyakorlati
helyek és háttéranyagok biztosításában egyaránt.
B. T.: Én úgy gondolom, nagyon korai kijelenteni, hogy
beváltak az elképzelések. Önmagában a közszolgálati
képzés alapvetéseit és feltételrendszerét sikerült megvalósítani, de az eltelt időszak – a lehetőségek hiányában
– még nem tudta igazolni az eredményeket. Ellenben
biztos vagyok abban, hogy néhány év távlatából már
konkrét vélemények fogalmazhatók meg, amikor már
nemcsak a képzés, de a közszolgálati koncepció átfogó
rendszerének is bejáratott mechanizmusai alakulnak ki,
amelyen belül a működéséhez folyamatosan igazodva,
az igényeket szem előtt tartva optimalizálható maga a
képzés rendszere is. De ehhez idő kell. Az egyetemmel
egyébként nagyon jó a kapcsolatunk, és ezt fontosnak
is tartom.

sági, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szakirány.
Az új képzési forma a hivatásos katasztrófavédelmi szervek létszámigénye mellett a kapcsolódó civil tűzvédelmi
szféra, a közigazgatási és önkormányzati szervek, vala
mint a gazdálkodó szervezetek igényeit is kiszolgálja.
A katasztrófavédelmi képzésben jelenleg összesen 855
hallgató tanul. A katasztrófavédelmi pálya elismertségét
mutatja, hogy a 2014–2015-ös tanév felvételi adatai alapján a katasztrófavédelem alapszakra több mint huszon
ötszörös a túljelentkezés. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, felismerve a felkészítés fontosságát,
az elsők között kötött együttműködési megállapodást
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel az intézet műkö
désének, a beiskolázások és a szakoktatási, valamint a
tárgyi feltételeknek a biztosítása érdekében. Jelenleg
az egyetemmel és a Katasztrófavédelmi Oktatási Köz
ponttal közösen dolgozunk a katasztrófavédelmi tiszt
képzés gyakorlatorientált rendszerének kialakításán.

Fotó: Apró Andrea

A leendő
tisztek
színvonalas
környezetben
készülhetnek
a jövő
kihívásaira.
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Csóti András vezérőrnagy

Bakondi György altábornagy

B. Gy.: A tiszti állomány egységes szakmai elvárásoknak
megfelelő felkészítése érdekében a 2012 elején létrejött
új Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretében önálló, karközi, a katasztrófavédelem képzési igényeit széleskörűen
kiszolgáló Katasztrófavédelmi Intézetet hoztunk létre,
az egyetem szerveivel szorosan együttműködve. A tiszti
állomány utánpótlásának biztosítása érdekében, a szer
vezet igényét figyelembe véve a Katasztrófavédelmi
Intézetben három katasztrófavédelmi alapszak indult:
a tűzoltás- és mentésirányítási szakirány, az iparbizton-
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Cs. A.: Úgy vélem, hogy a kezdeti tapasztalatok nagyon
biztatóak. A képzés színvonala a Rendészettudományi
Karon tovább javult, ennek már most látható jelei vannak. Biztos vagyok abban, hogy az egységes közszolgálati képzés következtében a büntetés-végrehajtási tiszt
jelöltjeinknek nemcsak a tudása és a szakmai kultúrája
gazdagodik, de majdani szolgálatellátásuk minősége is
jobb lesz. Tanszékünk azon kevés szervezeti egységek
egyike, amely már most is megfelel az egyetemi akkreditációhoz szükséges feltételeknek. Talán az sem véletlen, hogy a kar dékánja is büntetés-végrehajtási szakember. Országos parancsnokként – a szakmai munkám
mellett – rengeteg alkalommal és helyszínen képviselem a büntetés-végrehajtási szervezetet. Legyen azonban bármilyen feszített a programom, az elmúlt másfél
évtizedben alig volt rá példa, hogy elmulasztottam volna a gólyabált, a tisztavatást vagy a záróvizsgát. Mindent
elkövetek annak érdekében, hogy az idei évben is ott
tudjak lenni ezeken az eseményeken.
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Megindult az átköltözés
a Ludovikára
„Jó két éve távoli remény volt, néhány hónapja óvatos bizakodás, március 31-én
bizonyosság, ma pedig élő valóság: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elfoglalta
a Ludovika Akadémia főépületét” – nyitotta meg az április 29-i rendezvényt
Prof. Dr. Patyi András, az intézmény rektora. Az épületavató ünnepséggel tény
legesen megkezdődik az NKE átköltözése a Ludovikába. A rendezvényre azért
került sor, mert a márciusi 31-i ünnepélyes épületavatás állami protokoll mellett
történt, ezért sokan nem lehettek ott a rendezvényen. Most minden résztvevő szakmai vezetéssel tekinthette meg a megújult épület helyiségeit, és megismerhette
annak történetét.
Szöveg: Szöőr Ádám
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Patyi András beszédében emlékeztetett: bár a Ludovika
dísztermében látható magyar uralkodók és főemberek
a régmúltat képviselik, ma már egy modern államot
építünk. Aki az államférfiaknak, hadvezéreknek a díszteremben elhelyezendő portréira tekint majd, az bátran
meríthet ezeknek az elődöknek a szellemi hagyatéká
ból, és szolgáljon akár kék, akár barna egyenruhában,
akár civilben, tevékenységét a haza szolgálatában végzi
– mondta Patyi András.
Az ünnepség alkalmából a rektor megidézte azokat
a hősöket, akik ebből az épületből mentek a hadszín
térre, hogy ott életüket áldozzák, a tanárokat, akik megalapozták az intézmény hírnevét, valamint az itt végzetteket, akik 1945 után jogaiktól megfosztva, emberi méltóságukban megtiporva, egy ellenséges rendszer megtorlásai közepette is képesek voltak újra kiemelkedni a
társadalomból. A háború után meghurcolt ludovikások
nak az a hit és tudás adott tartást, amit ebben az intézményben kaptak – emlékeztetett Patyi András.

A rektor
arra kérte
az egyetem
munkatársait,
tekintsék
sajátjuknak
a Ludovika
épületet.

A rektor arra kérte az egyetem munkatársait, tekintsék
sajátjuknak a Ludovika-épületet, és látogassanak el ide
azok is, akik egyelőre még nem költöznek be.
A Rektori Hivatal és a Gazdasági Hivatal dolgozói május
5.-én már a Ludovika Campus Főépületében kezdhették
meg a munkájukat.
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A PhD-fokozatot szerzettek doktori címükhöz más-más
úton jutottak el, ám egyikük sem nélkülözhette családtagjaitól és az egyetemtől azt a támogatást, amelyet
kutatómunkájukhoz kaptak – mondott köszönetet
Szászi Gábor alezredes a doktorrá avatottak nevében.

Doktoravatás
és kitüntetések
az Egyetem Napján
Négy professor emeritus, egy magántanári, egy címzetes egyetemi tanári, három
címzetes egyetemi docensi címet, egyetemi kitüntetéseket, valamint az Egyetemi
Doktori Tanács döntése alapján tizenhárom tudományos fokozatot igazoló oklevelet adtak át március 28-án, az Egyetem Napján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
ünnepi szenátusi ülésén. Az Egyetem Díszpolgára címet dr. Fürjes Balázs kor
mánybiztos kapta, aki a Ludovika Campus-beruházás kormányzati irányítója.

Az elismerésben részesültek és a doktorrá avatottak névsora
Professor emeritus címet kapott:
Dr. Szabó A. Ferenc, aki az egyetemi felsőoktatásban
eltöltött negyvenkét év után került nyugállományba.
Tanári munkájában következetesen képviselte és érvényesítette a magyar tradíciókat, nemzeti értékeket. Szellemi
közreműködésével indította az egyetem a Társadalom
és Honvédelem című tudományos folyóiratot, amelynek
mindvégig felelős szerkesztője volt.
Dr. Szabó Miklós akadémikus, a jogelőd egyetem hadművészet története tanszékének volt oktatója, majd tanszékvezetője. Később a jogelőd intézmény parancsnoki
és rektori tisztségét töltötte be. 2011-ben megkapta a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rector emeritusa
címet. Oktatói munkásságával, tudományos pályafutásával hozzájárult egyetemünk hírnevének öregbítéséhez.

Szöveg: Szöőr Ádám

Az egyetem kapott önöktől ajándékokat: egy életutat,
odaadást, teljesítményt, szeretetet – szólt Prof. Dr. Patyi
András az elismerésben részesültekhez. Az intézmény
rektora a most avatott friss doktorokat arra biztatta, esküjüknek megfelelően tudományos munkájukkal öregbít
sék alma materük, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és
a magyar tudomány hírnevét. A rektor emlékeztetett:
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március 28. azért az Egyetem Napja, mert az intézményt
létrehozó törvényt 2011-ben ezen a napon hirdették ki.
Az NKE-n kialakult az egyetemi lét a 2012. január 1-jei
indulás óta, amit a most avatott doktorok is bizonyítanak.
Patyi András beszédében szólt arról is, hogy az intézményi
honfoglalás részeként március 31-én adják át a felújított
Ludovika-főépületet, amely az egyetem új központja lesz.

A doktorrá avatással a kutatók útkereszteződéshez értek,
ám nem veszíthetik szem elől, hogy a kutató emberi
és szakmai kötelessége is megoldást keresni az útjába
kerülő tudományos problémákra – zárta válaszbeszé
dét Szászi Gábor alezredes.

Dr. Turcsányi Károly, aki 1985-től oktat egyetemünkön,
illetve jogelőd intézményeinél. 1999 és 2009 között az
Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökeként tevékenykedett. Pályája során a logisztika, a megbízhatóságelmélet, a haditechnika, valamint a minőségügy területén
oktatott, kutatott, amit több mint kétszáz publikációja
fémjelez. A Katonai Műszaki Doktori Iskola alapító tagja,
2002-től a haditechnika és robotika kutatási tématerület
vezetője.

Dr. Vincze Lajos, aki húsz éven keresztül oktatott egyetemünkön és annak jogelőd intézményeinél. Országosan
elismert szakember, tanszékvezetőként megváltoztatta
és megújította a hagyományos filozófiaoktatásra épülő
programot. Vezetésével a tanszéki műhely hat – új, nívós,
más egyetemeken is alkalmazott – tananyagot dolgozott
ki és vezetett be.

A rendezvényen négyen
kapták meg
a Professor
emeritus
címet.

Magántanári címet kapott:
Dr. Csath Magdolna, aki 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének kutatóprofesszora.
Kutatási területe a stratégiai menedzsment, a verseny
képesség, a változásmenedzsment, az innováció és
a globalizáció területei. Hazai és külföldi felsőoktatási
intézményekben egyaránt széles körű oktatási tapasztalattal rendelkezik. Az egyetemen 2013-ban alakult Jó
Állam Kutatóműhely végrehajtó testületének tagja.

Címzetes egyetemi tanári címet kapott:
Dr. Printz János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Költségvetési Tagozatának elnöke, aki több mint tíz
éve óraadóként közreműködik egyetemünk, illetve
jogelődjének ellenőrzési-számviteli oktatásában.
Rendszeresen oktat, tudományos konferenciáinkon
gyakorta előadást tart.
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Címzetes egyetemi docensi címet kapott:
Kossa György tűzoltó dandártábornok, országos iparbiztonsági főfelügyelő, aki 2002 óta vesz részt aktívan
a katasztrófavédelmi oktatás részét képező hazai kör
nyezet- és iparbiztonsági felsőoktatási tevékenység
ben. Külső óraadóként rendszeresen tartott előadá
sok at, és vizsgáztatóként közreműködött az egyetem
jogelődjeinél.
Dr. Kincses Ildikó rendőr dandártábornok, jelenleg
az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztályának vezetője.
1989-ig tanított a jogelőd intézménynél szabálysértési
jog tantárgyat. Oktatói tevékenysége mellett tíz éve az
igazgatásrendészeti szakirányos hallgatók záróvizsgáján
elnöki teendőket lát el. Számos szabálysértési joggal
kapcsolatos könyv szerzője, társszerzője, valamint a
Rendészeti Alap- és Szakvizsgabizottság elnöke.
Dr. Feik Csaba, aki több, mint tíz éve az NKE Közszer
vezési és Szakigazgatási Intézeténél, illetve jogelőd
szervezeteinél végez folyamatosan oktatói tevékenységet. Oktatói és vizsgáztatói munkáját nagy odaadással és szakmai felkészültséggel műveli. Ezen túlmenően
szerzője és szerkesztője több egyetemi jegyzetnek, és
aktív közreműködője a szakterületünket érintő kutató
munk áknak.

Fürjes Balázs
kormánybiztos
az Egyetem
díszpolgára
lett.

ben. A Külügyminisztérium Konzuli Főosztályának vezetőjeként megújította a konzuli képzési rendszert.
Jelenlegi beosztásában felügyeli a Rendészeti Nemzet
közi Oktatási Központ és ezen keresztül az amerikai–
magyar közös irányítás alatt működő ILEA oktatási
munkáját. Óraadóként rendszeresen részt vesz az egyetem oktatómunkájában, a Nemzetközi Intézet fejlesztésében.
Kohut Balázs, aki a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkáraként vezeti a minisztérium
gazdálkodását. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapí
tása során az első közös költségvetés tervezésében és
annak a nemzeti költségvetésbe való integrálásában
támogatta az intézmény létrejöttét. Az elmúlt években
kiemelt figyelemmel, folyamatosan segíti az egyetem
gazdálkodását, a költségvetési változások fenntartói
menedzselésével. Közreműködője és kormányzati szintű koordinátora volt az egyetem 2014. évi feladatalapú
költségvetése megalkotásának, amely a felsőoktatásban
egyedi és jelentős megújulást képvisel.

Dr. Németh Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar kriminológia tanszékének
vezetője, aki számos hazai és nemzetközi tudományos
szervezet tagja. Kutatásaival és publikációival, oktatói
és vezetői tevékenységével nagymértékben hozzájárult
az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez.

Az Egyetem Aranyérmét kapta:

Rektori Kitüntető Oklevelet kapott:

Bakos Klára, aki az Egyetemi Központi Könyvtár főigazgatójaként sikeresen valósította meg az egyetem jog
előd intézményeiből megalakult karok könyvtárainak
integrációját, valamint az Egyetemi Központi Könyvtár
átszervezését. Munkássága nagymértékben hozzájárult
az oktatási és kutatási feladatok előmozdításához és
ezáltal az egyetem hírnevének, tekintélyének megala
pozásához és növeléséhez.

Martonné Csepregi Anikó, a Közigazgatás-tudományi
Kar Tanulmányi Hivatalának dolgozója, aki kiemelkedő
munkájával hatékonyan segítette az egyetem céljainak
megvalósulását. Fáradtságot nem ismerő, önfeláldozó
és magas színvonalú munkája átfogja a hozzá tartozó
szak hallgatóival kapcsolatos ügyek teljes vertikumát.
Szakmai tudásával, tanácsaival segíti a hallgatókat, kollégáinak és vezetőinek munkáját.

Gulyásné Turóczi Margit, aki gazdasági főigazgatóként sikeresen fejezte be az egyetem jogelőd intézmé
nyeinek gazdasági integrációját és a működés gazdasági
feltételeit hatékonyan biztosítani képes Gazdasági Hivatal kiépítését. Munkássága nagymértékben hozzájárult
a gazdasági-pénzügyi stabilitás megteremtéséhez és
ezzel az egyetem tekintélyének növeléséhez.

Balázs Istvánné, aki az alapítás óta önfeláldozó és
magas színvonalú munkát végez a Katonai Műszaki
Doktori Iskola adminisztrációjában. Tevékenységével
nemcsak a doktori iskola vezetését, hanem annak hallgatóit is folyamatosan, fáradhatatlanul és lelkiismeretesen segíti.

Fürjes Balázs átveszi az Egyetem Díszpolgára címet

Az Egyetem Díszpolgára címet kapta:
Dr. Fürjes Balázs, az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításával megbízott kormánybiztos, akinek feladatai közé tartozik a Ludovika Campus-
projekt megvalósítása. Az egyetemmel példamutató
együttműködésben segíti és irányítja a projektet, hozzájárulva ezzel az intézmény hazai és nemzetközi hírnevé
nek, tekintélyének öregbítéséhez.

Az Egyetem Gyűrűje kitüntetést kapta:
Simonné dr. Berta Krisztina, aki a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola titkárságát vezette, adjunktusként közel
tíz évig vett részt a hallgatók oktatásában és nevelésé-
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Az Egyetemért emlékérem kitüntetést kapta:
Prof. dr. Gazdag Ferenc, aki mintegy harmincéves
egyetemi oktatói múlttal rendelkezik. Az egyetem és
jogelőd intézményeinek hazai és nemzetközi szinten
elismert professzora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzetközi Intézetének alapító igazgatója. Nevéhez
fűződik az országban egyedülálló közszolgálati kapcsolatok mesterszak koncepciójának a kidolgozása.

Kalmár Jenő, aki a felsőoktatásban eltöltött közel har
mincöt éves pályafutása során folyamatosan bizonyította
elhivatottságát a hallgatók képzési színvonalának növe
lése terén. Kimagasló szorgalma, a közösség érdekében
végzett tevékenysége példaértékű. Oktatói munkája
mellett folyamatosan részt vett az egyetem közéletében, az érdek-képviseleti munkában.
Jurcsó Gusztáv, aki 1977 óta dolgozik az egyetem jogelődjeinél informatikai, oktatástechnikai, multimédia

és rendezvénybiztosítási munkakörökben. Az Oktatás
támogató Központ munkatársaként hangmérnöki munkájával, majd a multimédia-osztály megbízott vezetőjeként odaadó, magas színvonalú tevékenységével
segíti az egyetem rendezvényeit.
Dr. Varga János, aki több évtizede elhivatott oktatója
az egyetemnek és jogelőd intézményének. A határren
dészeti tanszék alapító tagja, később vezetője. A magas
színvonalú oktatómunkán túl számos köztestület tagja,
a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti
Tagozatának elnöke.

Tizenhárom
hallgatót
avattak
doktorrá
az Egyetem
Napján.

A PhD-fokozatot nyert, a Doktori Tanács döntése alapján doktorrá avatott hallgatókat prof. dr. Padányi József
mérnök dandártábornok, az egyetem stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettese, megbízott tudományos
rektorhelyettes mutatta be.

Az új PhD-doktorok névsora:
Balogh Zsuzsanna okleveles mérnök alezredes (Katonai
Műszaki Doktori Iskola), Cservenyi Dóra (Hadtudományi
Doktori Iskola), Daruka Norbert főhadnagy (Katonai
Műszaki Doktori Iskola), Erdeiné dr. Mátyus Mária orvos
ezredes (Katonai Műszaki Doktori Iskola), Farkas Csaba
(Katonai Műszaki Doktori Iskola), dr. Hernád Mária orvos
százados (Katonai Műszaki Doktori Iskola), Kállai Ernő
őrnagy (Hadtudományi Doktori Iskola), Nikodém Edit
százados (Katonai Műszaki Doktori Iskola), Pap Andrea
őrnagy (Hadtudományi Doktori Iskola, Pápai Tibor (Katonai Műszaki Doktori Iskola), dr. Papula Lászlóné őrnagy
(Hadtudományi Doktori Iskola), Réti Tamás okleveles
mérnök ezredes (Hadtudományi Doktori Iskola) és Szászi
Gábor alezredes (Katonai Műszaki Doktori Iskola).
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„Elsősorban a források
megteremtése a feladatom”
Interjú Kohut Balázs helyettes államtitkárral

Az Egyetem Gyűrűje kitüntetést vehette át Kohut Balázs a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem ünnepi szenátusi ülésén. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási Államtitkársága gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitká
rának munkáját az Egyetem Napja alkalmából tartott rendezvényen ismerték el
a kitüntetéssel. Az egyetem gazdasági „supervisorával” az intézmény gazdálko
dásáról és pályafutásának jelentős állomásairól beszélgettünk.
Szöveg: Túróczi Zoltán
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Mintegy négy éve tölti be a helyettes államtitkári
tisztségét. Mióta vesz részt az egyetemmel kap
csolatos gazdasági munkafolyamatokban?
Korábban kapcsolódtam be, mint ahogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejött volna. Az előkészítés során
sokat dolgoztam együtt Kis Norbert akkori kormánybiztossal, majd Patyi Andrással, az egyetem rektorával. A Gazdasági Előkészítő Bizottságnak ugyan nem voltam tagja,
de a működését koordináló Horváth József főtitkárral is
több ízben egyeztettünk a pénzügyi területet érintően.
Feladatkörömből adódóan a fenntartó képviseletében,
a költségvetés megalkotásában volt tennivalóm.
Milyen konkrét feladatai voltak az alapítást meg
előzően, illetve azt követően?
Az éves költségvetés tervezése során az egyetem által
előkészített, összesített főszámokkal foglalkozom, valamint ehhez kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztériummal való költségvetési tárgyalásoknál is képviselem
a KIM és az összes háttérintézmény, így az NKE érdekeit
is. Ebbe a körbe tartozik az egyetemtől érkező kérések
teljesítése, a hallgatók és a doktori ösztöndíjasok költségeinek finanszírozása és a felmerülő problémák orvos
lása. Természetesen emellett igyekszem többletforrást
is előteremteni az egyetem működéséhez, azonban
az intézmény napi gazdálkodásába közvetlenül nem
szólok bele.
Az NKE pénzügyeiben jelenleg négy minisztérium
érintett. Mennyire speciális feladat egy ilyen összetett egyetem gazdálkodásának koordinációja?
Az elődintézmények a gazdálkodás tekintetében három
külön világból érkeztek, így az első hónapokban több
probléma is felmerült, de ezeket az előkészítőkkel a gyors

összerázódást követően hamar megoldottuk. A jelenlegi
feladat annyiban speciális, hogy négy minisztérium vesz
részt a hallgatók képzésének finanszírozásában. Ahogy
egy ilyen jogutódlás során lenni szokott, természetesen
voltak viták, hiszen évtizedes gazdálkodási hagyományokat kellett összehangolni. Nem szabad elfelejteni azt sem,
hogy jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma is
érintett a Budapesti Corvinus Egyetem egykori hallga
tóinak ügyében. Ráadásul a Közigazgatás-tudományi
Kar nem önálló intézményként csatlakozott az NKE-hez.
Hasonló komplex problematikával ezelőtt még nem
találkoztunk, de le a kalappal a stáb előtt, hiszen gördü
lékenyen átlendültünk a problémákon.

A feladatalapú
gazdálkodás
nagyon
hatékony
módszer.

A két hivatásos „fegyveres” kar estében a hallgatók
speciális jogviszonyban állnak, ezért az anyagi
finanszírozás is eltér az úgymond civil képzések
hez képest. Felmerült már az, hogy itt is a KTK
hallgatóinak biztosított ösztöndíjrendszerhez
hasonlót alakítanak ki?
Ez elsősorban egyetemi szakmai és a Fenntartói Testü
letet érintő kérdés. Természetesen ezen grémium előtt
már többször felmerült ez a lehetőség, különösen egy
egységes, mindhárom karra kiterjedő rendszer kidolgozása. Remélem, hamarosan eredménye is lesz ennek
a törekvésnek.
Március 31-én adták át a felújított Ludovika-fő
épületet, az ünnepségen ön is részt vett. Hogyan
értékeli a fejlesztést?
Felemelő érzés volt maga az ünnepség és az épület látványa is, és az eredeti állapot helyreállítását, a hagyo
mányok megőrzését is jó látni. Nyolcéves koromban a
szüleimmel voltam itt utoljára, amikor még Alfa mozi
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Remélem
a felsőoktatás
világának
közelsége
sosem múlik
el az életemből.

feladatom ezzel kapcsolatban a szükséges források
megteremtése lesz. A feladatalapú gazdálkodásra való
átállás, amelyet Gulyásné Turóczi Margit, az NKE előző
gazdasági főigazgatója vezetett be, nagyon hatékony
módszer. Úgy gondolom, ezzel a közigazgatásban
nagyon ritkán alkalmazott eljárással hatékonyabban
tudunk többletforrásokért lobbizni.

A sikerek
eléréséhez
az élet
pofonokkal és
lehetőségekkel
teli iskoláit is
ki kell járni.

ként üzemelt az épület. A múlt varázsának fennmaradása
és napjaink felsőoktatási igényeinek összhangja igazi
állami öntudatot sugallt számomra.
Az új campus teljes birtokbavétele után mi lesz
a KTK-nak és az RTK-nak otthont adó ingatlanok
jövője?
A Fenntartói Testület már foglalkozott ezzel a kérdéssel,
de kormányzati szinten még nem volt szó róla. Elképzelhető a piaci alapú értékesítés is, bár én annak örülnék
legjobban, ha más állami vagy felsőoktatási intézmény
lakná be újra az épületegyütteseket.
Milyen jövőképe van az egyetemnek a gazdálko
dás területén az elkövetkező évekre?
A szakmai autonómia gyakorlását a Fenntartói Testület
és az egyetemi vezetőség közösen gyakorolja, az én
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Közel tizenöt éve van a szakmában. Eddigi pályafutásának mely állomásai voltak meghatározóak?
Jelenlegi beosztásom előtt négy évig voltam a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem gazdasági főigazgatója, ezt
megelőzően pedig az egykori Oktatási Minisztériumnak
és egyben a felsőoktatás egyetlen háttérintézményének,
a Professzorok Házának gazdasági főigazgató-helyettesi
posztját töltöttem be. A Corvinus és a BME képzéseinek
elvégzését követően a mai Budapesti Gazdasági Főiskola
Salgótarjánban működő elődintézményéből egy újabb
iskolába kerültem, és remélem, ezen különleges világ
közelsége sosem múlik el az életemből. Emiatt külön
is jó érzés, hogy most is tartozik hozzánk felsőoktatási
intézmény, amely az Egyetem Gyűrűje kitüntetéssel
ismerte el a munkámat. Ez hatalmas megtiszteltetés
volt számomra.
Már fiatalon komoly szakmai múltat tudhat a háta
mögött, és jelenleg is nagy felelősséggel járó
pozícióban dolgozik. Ön szerint mi a siker titka?
Amikor az első munkahelyemen, a Miniszterelnöki Hivatalban elkezdtem dolgozni, a ranglétra aljáról indultam.
Ezt követően is sokat tanultam, és ha volt esélyem, megpróbáltam élni vele. A sikerek eléréséhez a felsőoktatás
és az élet pofonokkal és lehetőségekkel teli iskoláit is
ki kell járni.
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Nagy az érdeklődés a diplomamentő program iránt
Április 7-ig már 20 130-an regisztráltak a diplomamentő
programra – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM). A diplomamentő programra azok jelentkezhetnek, akik államvizsgájukat a hazai felsőoktatásban sike
resen teljesítették, és ezt igazolják, s csak a nyelvvizsga
hiányzik ahhoz, hogy átvegyék diplomájukat. További
feltétel, hogy ne álljanak hallgatói jogviszonyban, és vállalják az államilag elismert nyelvvizsga megszerzését, valamint rendelkezzenek alapfokú nyelvismerettel. A jelentkezők 72,4 százaléka az angol, 24,5 százaléka a német,
2,1 százaléka pedig a francia nyelvet választotta az NGM

tájékoztatása szerint. A tárca hozzáfűzi: az igényfelmérés
keretében megjelölhető összes többi nyelv együttes
részaránya nem éri el az egy százalékot. A képző intéz
mények pályázatainak szakmai elbírálása folyamatban
van. Az érdeklődők angol, német és francia kurzusok
közül választhatnak, a tanfolyamok különböző intenzi
tásúak lesznek 120, 180 vagy 240 órás képzéssel. A képzésre azok is pályázhatnak, akik előzetesen nem regiszt
ráltak. A jelentkezés is elektronikusan zajlik majd, és a
program 2015. december 31-ig tart, vagyis eddig kell
nyelvvizsgát szerezniük a résztvevőknek.

Mintegy 7 milliárd forint kutatóknak és felsőoktatási dolgozóknak

Töretlen a magyar felsőoktatás iránti érdeklődés
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Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár
szerint a jelentkezők számának növekedése jelzi, hogy
töretlen a magyar felsőoktatás iránti érdeklődés. Az állami ösztöndíjrendszer átalakítása tervezhető és mindenki számára elfogadható feltételeket teremt a felsőoktatásban való részvételre – mondta egy budapesti
sajtótájékoztatón Klinghammer István. Az államtitkár
hangsúlyozta a Diákhitel 2 jelentőségét, amely azoknak
nyújt segítséget, akik mégsem veszik igénybe az állami
ösztöndíjat. Felhívta a figyelmet arra: nincsenek pontos
adatok arról, hányan választják a magyar diákok közül

a külföldi továbbtanulást, de az Eurostat adatai szerint
2000 és 2011 között a magyar hallgatók 1,7–2,4 százaléka tanult teljes képzésben külföldön, ami alacsonyabb,
mint a környező országok és az EU fiataljainál megfigyelhető arány. Szólt arról is, hogy a hallgatói mobilitás év
ről évre nő, a kormány támogatásával mintegy tízezer
magyar hallgató vehet részt hosszabb-rövidebb külföldi
képzésben, míg Magyarországon jelenleg húszezer külföldi hallgató tanul, ez utóbbi szám pedig növekszik
majd a Stipendium Hungaricum és a Keleti Nyitás ösz
töndíjprogramoknak köszönhetően.

Jövőre már csak elektronikusan
lehet felvételire jelentkezni

Diplomával együtt értékes
az online szerzett tudás

Jövőre már csak az e-felvételi rendszerében lehet majd
jelentkezni a felsőoktatási felvételire, eltűnnek a hagyo
mányos jelentkezési lapok. Utoljára az idei felvételizők
adhattak be nyomtatott jelentkezési lapot, jövőre már
csak az e-felvételi rendszerében lehet jelentkezni egyetemre vagy főiskolára – írja az Eduline oktatási portál.
A döntés nem meglepő: 2013-ban a többség online jelentkezett (csak minden ötödik diák használt nyomtatott
jelentkezési lapot), míg hat éve még csak a felvételizők
13 százaléka használta az e-felvételit. A 2014 februárjában indult keresztféléves képzésekre is csak online lehetett jelentkezni. A papírral már az idén spórolnak: a példányszám visszaesése miatt már nem jelent meg nyomtatott felvételi tájékoztató, és regisztrációs csomagot
sem küldenek ki a jelentkezőknek, akik az adataikat
csak online ellenőrizhetik.

A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium által
2014. április 15-re szervezett konferencián felszólaló szakértők, e-learning-tananyagfejlesztők és -projektvezetők
egyetértettek abban, hogy az e-learning a jövő lehetősége, és abban is, hogy Magyarország lemaradása egyre
nagyobb problémát okozhat, főként a felsőoktatásban,
és hogy van hova fejlődni az online oktatás terén, de
motiválóan hat a szakértőkre és a beruházókra, hogy
egyre több a magyar e-learning-kezdeményezés – írta
az Edupress. A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium azzal a céllal szervezte meg online oktatási
konferenciáját, hogy a felszólaló szakértők segítségével
helyzetjelentést adhassanak a mai magyar e-learningkultúráról.

A kormány európai uniós forrás bevonásával 6,75 milliárd forintot fordít a kutatók és a felsőoktatásban dolgozók támogatására a Nemzeti Kiválóság Programban
– mondta Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium közigazgatási államtitkára csütörtökön
Budapesten. Az államtitkár A tehetség a jövőnk című
tudományos konferencián kiemelte: meg kell becsülni
Magyarország kiválóságait, a jó állam pedig ahhoz is
hozzájárul, hogy a tehetséges kutatók és hallgatók az
ország nemzetgazdasága szempontjából is eredmé
nyesen tevékenykedjenek.

Tőkéczki László egyetemi docens, a Magyary Zoltán Kuratórium elnöke elmondta: a rendelkezésre álló összegből 58 pályázatot írtak ki, az 5319 beérkezett pályamunkából 4810 volt érvényes, és 1861 nyert. Az ösztöndíjak
2–24 hónapra szólnak, havi összegük pedig százezer és
egymillió forint között mozog. A nyertesek 6 százaléka
agrártudománnyal, 18 százaléka orvostudománnyal, 16
százaléka társadalomtudománnyal, 36 százaléka természettudománnyal, 11-11 százaléka bölcsészettudománynyal, illetve műszaki tudománnyal, 1-1 százaléka pedig
hittudománnyal és művészettel foglalkozik – sorolta.

Egyre több a diplomás, de még van hova fejlődni
Stabilan javul a fiatalok és a harmincas éveinek elején
járó korosztály oktatási helyzete az Európai Unióban:
2002-ben a 30–34 éves korosztály 24 százaléka tanult
felsőoktatási képzésen, 2013-ban már 37 százalékuk –
ismertette legújabb adatait az EU statisztikai hivatala,
az Eurostat.
Az „Európa 2020” uniós növekedési stratégia egyik fő célkitűzése, hogy 2020-ra az EU-tagállamok többségében
40 százalékra vagy még feljebb emelje a felsőoktatási
képzésen tanult 30–34 évesek arányát. Az Eurostat számításai szerint jelentős előrelépések voltak a 2002–2013-as
időszakban. Tíz tagországban megduplázódott a felsőoktatásban részt vett 30–34 évesek aránya, Írországban

(52,6 százalék), Luxemburgban (52,5 százalék) és Litvá
niában (51,3) pedig már meghaladja az 50 százalékot is.
Szintén pozitív fejlemény, hogy fokozatosan csökkent
azoknak a 18–24 éves fiataloknak az aránya, akik egyáltalán nem részesültek középiskolai oktatásban, vagy nem
sikerült befejezniük azt. 2002-ben 17 százalék volt az EU-s
arány, 2013-ban 12 százalék. Magyarországon 2002-ben
a 30–34 évesek 14,4 százaléka rendelkezett felsőoktatási
végzettséggel, de 2013-ban már 31,9 százalék. A középiskolai képzésből kimaradók között kevésbé volt látvá
nyos a javulás: a 2005-ös 12,5 százalékról 2012-re 11,5
százalékra csökkent az arány.

27

werbőczy

werbőczy

nul – a feudális társadalomnak, illetve annak akkor még
létező maradványainak jelképévé vált, és ehhez megíté
lésem szerint Werbőczynek semmi köze nem volt. Szerintem az, hogy Magyarországon csak 1848-ban szűnt meg
a jobbágyság, nem Werbőczy hibája, mint ahogyan az
sem, hogy a 20. század elején hazánkban még részben
rendi tagolódásról beszélhetünk. Akik Werbőczy Istvánt
a régi világ szimbólumaként tüntették fel, azok eltorzították az alakját, és ezt szerintem korrigálni kell, a többi
között ezt a célt szolgálja a Werbőczy-konferencia.”

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke A feudális, a polgári és
a jelenkori bírói gyakorlat hatása a jogfejlődésre című
előadásában Werbőczy István fő művéből több olyan
jogintézményt emelt ki, amelyeknek folyamatos a jelenléte a magyar jogi életben.

A kétnapos konferencián dr. Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke A hatalom gyakorlása és korlátai
Werbőczy művében címmel tartott előadásában utalt
arra, hogy Werbőczy egy sajátos magyar jogi hagyo
mányt fogalmazott meg, amely úgymond önálló test
marad a Habsburg-monarchián belül is.
Elnök úr, ahogyan az előadásában mondta, Werbőczy fő műve nem pusztán egy értekezés, hanem
annál jóval több. Mit ért ezalatt?
Paczolay Péter: A Tripartitum jogelméleti és filozófiai
részeket egyaránt tartalmaz, de természetesen minde
nekelőtt egy óriási jelentőségű jogegységesítő szokásjoggyűjtemény. Werbőczy István munkája gyakorlatilag
a magyar jog sajátosságait, hagyományait emelte ki, sok
esetben szembement a római jogi elvekkel, amelyek az
abszolút királyi hatalmat támasztották volna alá.

Werbőczy örök
Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán elnevezéssel rendeztek konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia
szervezésében. A neves előadókat felsorakoztató esemény apropója az volt, hogy
pontosan fél évezrede készült el Werbőczy István fő műve, a Hármaskönyv.
Az eseménynek napi aktualitást pedig a március 15-én hatályba lépett új polgári
törvénykönyv adott.
Szöveg: Szabó Tibor

Werbőczy
István korának Európaszerte egyik
legkiválóbb
jogásza volt.
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A konferenciát Vékás Lajos akadémikus, az MTA Államés Jogtudományi Bizottságának elnökségi tagja nyitotta
meg, aki elmondta, hogy Werbőczy István korának Európa-szerte egyik legkiválóbb jogásza volt, aki emellett
kimagasló szónoki adottsággal és diplomáciai érzékkel
volt megáldva. Nyitóbeszédében az akadémikus kihangsúlyozta, hogy ez a rendezvény kiválóan alkalmas a Werbőczy élete és munkássága körüli fehér foltok tisztázá
sára is: „Szerintem ez egy nagyon aktuális és nemes célt

szolgáló konferencia. Werbőczy műve éppen fél évezrede,
1514-ben készült el. Sok tisztázni való dolog van Werbő
czyvel kapcsolatban. Például még mindig nem tudjuk
igazán, hogy a családi körülményei hogyan alakultak.
Azt sem tudjuk, hogy fő műve a Hármaskönyv, a Tripartitum miért nem vált igazán törvénnyé, és ebben milyen
hatalmi viszonyok játszottak szerepet. Tehát nagyon sok
a fehér folt. Arról nem is beszélve, hogy Werbőczy később,
főként a 20. század elején – szerintem teljesen igaztala

Előadásában említette, hogy már korábban is
foglalkoztatta Werbőczy István munkássága,
hiszen már egyetemistaként is tanulmányozta
a kéziratait.
P. P.: Egyetemistaként bekapcsolódtam a Magyar Tudo
mányos Akadémia kutatócsoportjának munkájába, ahol
a Tripartitum és a Werbőczy-jelenség mindenkit nagyon
foglalkoztatott, amely témában a legnagyobb jogtör
ténészeink is csak nagyon óvatosan kutattak. Sajnos az
elfoglaltságaim miatt megszakadt ez a kutatás, és most
is csak töredékesen és hipotetikusan tudtam megfogalmazni egy-két gondolatot, részben a hazai szakirodalom
alapján, Werbőczynek erről az óriási jelentőségű művéről.
Werbőczy Hármaskönyve napjainkban is megha
tározó mű, s ez több előadásban is elhangzott.
Elnök úr, az Alkotmánybíróság működésére, mun
kájára ön szerint van-e hatása a Tripartitumnak?
P. P.: Werbőczy munkássága egy olyan szemléletet tükröz, amely a törvényhozóval, a jogpozitivizmussal szemben súlyt helyez a bírói ítéletekben fejlődő jogra, és ez
a jogszemlélet természetesen meghatározó volt a történeti magyar alkotmány idején. De túl is élte ezt az időszakot, és főleg a rendszerváltás óta, amikor mind a rendes bíróságok, a Legfelsőbb Bíróság, most a Kúria, de
alsófokú bíróságok esetében is egy jogfejlesztő munka
folyik. Másrészt az Alkotmánybíróság valóban pozitív
jogi szövegek feletti értékeket, elveket is megvalósít.
Tehát ez a fajta jogszemlélet, amely a bírói ítéletek súlyát
emeli ki a jogalkotással szemben, ma is él. Másodsorban
Werbőczy egy sajátos jogi hagyományt fogalmazott
meg, amely képletesen szólva mindig is egy önálló test
maradt a Habsburg-monarchián belül is.

Elnök úr, előadásában ön is utalt arra, hogy Werbőczy Hármaskönyve egy máig ható mű. Ezt tá
masztja alá a Tripartitumban leírt megkínálás intézménye, de említhetnénk még például a konok
perlekedést is, amelyek más néven ugyan, de ma
is élő jogintézmények.
Darák Péter: Olyan jogintézményeket próbáltam
megkeresni Werbőczy fő művében, amelyeknek folya
matos a jelenléte a magyar jogi életben, és talán nem
meglepő, hogy több ilyet találtam. Ezek között talán a
legfontosabb az úgynevezett ági öröklés intézménye,
amely egyetlenegy esetben, a 19. század végén került
veszélybe, amikor elmaradott jellegére való tekintettel
egy törvényjavaslattal meg akarták szüntetni, de végül
ezt nem fogadták el. Tehát a mai napig létezik az az in
tézmény, amely tiszteletben tartja a családnál képződő
vagyont, és azt visszajuttatja oda, ha leszármazó nélkül
haláloznak el az örökhagyók. Ilyen jogintézmény a megkínálás intézménye, amelyet a mai jogi nyelvezet elő
vásárlási jogként ismer, és szintén azt a célt szolgálta,
hogy a családtagok dönthessenek úgy, hogy a család
vagyonát képező vagyontárgyakat, ingatlant magukhoz
váltják, hogy ne kerüljön az idegen kézbe. Nagyon fontos és részletesen kimunkált jogintézménye a feudális
magyar jognak a házassági vagyonjog is, hiszen itt jelennek meg azok az első intézmények, például a hozomány
vagy a hitbér, amelyek a nők vagyoni önállóságát szabályozzák. Előadásomban szerettem volna beszélni a jogos
védelem intézményéről is, de erre sajnos már nem volt
időm. Nagyon világosan látszik az a különbség, amely
a középkori és a mai magyar társadalomban abszolút
eltérő. Nevezetesen, hogy Werbőczy abból indult ki:
mindenki mindenkit ismer. A Hármaskönyv ezért csak
abban az esetben engedte meg a jogos védelmet, ha
olyan személlyel került valaki konfliktusba, akiről köztudott volt, hogy a fenyegetéseit be is váltja, és valóban
halálos támadást intéz a jogos védelem helyzetében

A Tripartitum
egy óriási
jelentőségű
jogegységesítő
szokásjoggyűjtemény.
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Magyarországot saját alkotmány nélkül nem lehet
kormányozni. Erről beszélt ön előadásában Werbőczy Hármaskönyvének fényében. Ön hogyan
értelmezi Werbőczy István fő művét?
Kukorelli István: A Hármaskönyvnek lehet egy olyan
olvasata, hogy ez is része az alkotmányos identitástudatnak. Tulajdonképpen nem vész el az alkotmány Mohács
után, átemeli Werbőczy könyve, és hivatkozik Istvántól
kezdve, valamint sorra veszi az Aranybullát, az akkori
közjogi struktúrát. Sűrűn hivatkozott forrás volt közjogi
tankönyvekben, bár a reformkor nagyjai nem nagyon
kedvelték. Deáknál Werbőczy eltűnik képletesen, de
mindegyikük tisztában volt Werbőczy Hármaskönyvé
vel, annak jelentőségével.

viszonyokhoz. A törvényszövegnek ezt a fajta leképezé
sét mindig csak egy magas erkölcsi színvonalon álló
bíró teheti meg.
Werbőczy ezt a magas erkölcsi mércét magára
nézve is kötelezőnek tartotta.
D. P.: Werbőczy a legmagasabb bírói tisztséget töltötte
be egy időben Magyarországon, ugyanis nádor volt, és
neki kellett igazságot szolgáltatnia két főnemesi család,
a Szapolyai és az Újlaky család közötti uradalmi vitában.
Közismert volt, hogy nagyon szoros baráti szálak fűzték
Szapolyai Jánoshoz és a családhoz, csak az a magas erkölcsiség, amely Werbőczy Istvánt jellemezte, engedhe
tett meg egy olyan ítéletet, amelyben ő nem a Szapolyai
családnak adott igazat, vállalva ezzel azt, hogy az évtize
des barátságok meg is szakadnak.

Werbőczy
szerint a jognak mindig
elevennek
és élőnek kell
maradnia.
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lévő személlyel szemben. Akiről viszont tudták, hogy
csak fenyegetőzni szeret, és úgymond csak szóban ag
resszív, azzal a személlyel szemben nem volt megengedett a jogos védelem.
Az előzőekben említett jogintézményeken túl
Werbőczy Hármaskönyvének talán az egyik legfontosabb üzenete és tanulsága az a bírói pozí
cióhoz kapcsolódó gondolatcsokor, amelyet
előadásában is hangsúlyozott. Mit kell ezalatt
érteni?
D. P.: Werbőczy nagyon fontos szerepet tulajdonított
a bíró személyének, és kihangsúlyozta, hogy a jognak
mindig elevennek és élőnek kell maradnia, mert a törvénykönyvek nem alkalmasak arra, hogy alkalmazkodjanak a konkrét élethelyzetekben a valódi társadalmi

Ön szerint milyen hatással van Werbőczy Tripartituma a mai bírói ítélkezési gyakorlatra?
D. P.: Azért hasznos forgatni a Hármaskönyvet, mert minden tételes jogi szabály mögött megvilágítja a szabályo
zási szándékot és azt a morális hátteret, amely egy-egy
jogszabály, jogi rendelkezés mögött mindig meghúzó
dik. Ebben a ma hatályos, technikai jellegű jogrendszer
sokkal kevésbé igazít el bennünket, ezért érdemes
néha egy-egy jogintézménynél fellapozni Werbőczy
Hármaskönyvét.
Dr. Kukorelli István, a Magyar Tudományos Akadémia
Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke előadásában kiemelte, hogy fő művében Werbőczy egy korszerű jogalkotási törvényt írt le, és a Hármaskönyv olyan
jogintézményeket is tartalmaz, amelyek mind a mai
napig jelen vannak a jogunkban.

Werbőczy megfogalmazta azokat a követelmé
nyeket, amelyeknek szerinte egy törvénynek
meg kell felelnie. Előadásában ön kihangsúlyozta,
hogy ezeket a kritériumokat ma is érdemes lenne
figyelembe venni a törvények megalkotásánál.
Itt konkrétan mire gondolt?
K. I.: Ha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy például
ebben a parlamenti ciklusban születik 859 törvény, és
alkotmánybíróként milyen kritériumokat fogalmaztunk
meg a törvénnyel, annak alkotmányosságával kapcso
latban, a törvény fogalma szinte tökéletesen aktualizálható, például: normavilágosság, kell-e előzetes esetvizsgálat. Tehát összességében elmondhatjuk, hogy Werbőczy
tulajdonképpen egy korszerű jogalkotási törvényt írt le
a Hármaskönyvben. Vannak olyan intézmények, amelyek
mind a mai napig jelen vannak a jogunkban, ezek inkább
magánjogi, perjogi dolgok. Azt szokták mondani a történészek, hogy akkor is, mint ma, perben volt az egész
ország. Ezeket a jogintézményeket továbbvitte az egységes nemzeti jog. A korszerű chartális alkotmányok nézőpontjából csak ez a bizonyos identitástudat az, ami
említhető. Ott van viszont a Szent Korona-tan, amely
a hatályos alaptörvény része és a magyar állam folyto
nosságának a kifejezője, tehát mondhatjuk úgy is, hogy
a mai nemzeti jog bizonyos tekintetben összeér a Hármaskönyvvel.
Prof. dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem rektora a Werbőczy-konferencia zársza
vában kihangsúlyozta, hogy a kétnapos rendezvé
nynek köszönhetően feltárult előttünk a magyar
jog testének részekre nem bontható műve, amely
egyben egy alkotmányos identitást megtestesítő,
a nemzeti identitást fenntartó mű. A rektor szerint
vannak olyan elvei, tételei a jognak, amelyek év
századokon áthúzódóan állandóak: erre világított
rá a Werbőczy-konferencia, amelyen többször is
elhangzott, hogy máig ható jogintézményeket,
alapvető elveket fogalmaz meg Werbőczy István
a Hármaskönyvben. A Tripartitum egyszerre kísé
relte meg a hazai jog feldolgozásainak és az euró
pai jogi tudományosságnak a figyelembevételét.
A Hármaskönyv áthatotta az egész magyar jogi
gondolkodást. Werbőczy fő művének jelentőségét
jól jellemzi az a tény, hogy nincs magyar, sőt ma
gyarországi könyv sem, amelynek annyi kiadása
volna, mint a Hármaskönyvnek.

Werbőczy István élete
Werbőczy István (Verbőc, 1458 – Buda, 1541) ítélőmester, királyi személynök, nádor, kancellár. Köznemesi család sarja. Hazai és külföldi tanulmányai
után a királyi kancellárián teljesített szolgálatot.
1502-ben országbírói ítélőmester lett, majd járt külföldi követségekben is. Politikai pályafutása a vár
megyénél kezdődött, majd a Szapolyai-féle köznemesi párt egyik vezére lett. Több, a köznemességet gazdaságilag is érintő politikai siker fűződött
ekkor nevéhez. 1516-ban királyi személynök, vagyis
az ország egyik főbírája lett, 1525-ben választották
nádorrá. Mohács idején visszavonultan élt, majd
Szapolyai János királlyá választása után annak kancellárja és tanácsosa lett. Budavár elfoglalása után
1541-ben a szultán a magyarok főbírájává tette,
de hamarosan meghalt.

A Hármaskönyvet, mint
„szokásjogi”
forrást
300 éven át
törvényként
használták.

Hármaskönyv (Tripartitum)
Werbőczy István életének fő műve a latin nyelvű
Hármaskönyv (eredeti latin címe: Tripartitum opus
iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae; magyarul: Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve), amely a feudális jogrendszert a köznemesség szempontjából kodifikálja. A Hármaskönyv a
korabeli Magyarország jogi szabályainak és szokásjogainak gyűjteménye, rendszerezése és írásba foglalása, amelyet az országbírói ítélőmesterből nádorrá
lett Werbőczy István 1504-ben kezdett el összeállítani, és 1514-ben fejezett be. Werbőczy az 1514-es
tavaszi országgyűlésen mutatta be a Hármaskönyvet,
ahol a művet tíz jogtudós vizsgálta át és hagyta jóvá.
A Tripartitum formálisan nem emelkedett törvény
erőre a főnemesség ellenállása miatt. Azért, hogy
munkáját az elkallódás veszélyétől megóvja, Bécsben
kinyomatta. A Hármaskönyv 400 év alatt 51 kiadást
ért meg. A művet utóbb magyarul, majd németül,
horvátul, újgörögül is kiadták. Mint „szokásjogi”
forrást 300 éven át törvényként használták.

A Hármaskönyv hasonmás kiadása
A „Magyar jog fejlődésének fél évezrede” Werbőczy
és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán elnevezé
sű tudományos emlékülés alkalmából a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem kiemelkedő értékű, hasonmás kiadással emlékezett meg Werbőczy István fő
művének, a Tripartitumnak 500. évi jubileumáról.
A jogtudomány, illetve a joggyakorlat művelőinek
a jelenkorban is okulásul szolgálhatnak Werbőczy
István fő művének máig ható tanulságai. Schedel
Ferenc titoknok előterjesztését, a magyarra fordított Hármaskönyv előszavát és fedéltervét a Tudóstársaság 1844-ben fogadta el, abban az évben,
amikor az Országgyűlés megszavazta, hogy a magyar legyen az államnyelv. A hasonmás kiadás elkészítéséhez nagyban hozzájárult dr. Mázi András
jogtörténész a Magyar Tudományos Akadémia
Kézirattár és a Régi Könyvek Gyűjteményének
gondozásában lévő kéziratok rendelkezésre
bocsátásával.
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Prof. Dr. Máthé Gábor:

Mit kell tudnunk a Hármaskönyvről, mit üzen a mának az
Opus Tripartitum iuris consuetudinarii incliti regni Hungariae?
kíteni, amely eltért az európai közös jogtól: a ius communétől. Ami a kánonjognak, a római jognak megfelelt,
azokra az intézményekre nem tért ki, s alapvető célja
a hazai bíróságoknak az európai általánostól eltérő
gyakorlatának az ismertetése volt.
4. A későbbi jogász elemzők írják, hogy Werbőczy minden elérhető elvi meghatározást összegyűjtött, egységes
szövegbe olvasztotta úgy, ahogy a bolognai glosszáto
rok eljártak. Bónis György a Középkori jogunk elemei című
könyvében kiemeli, hogy a korabeli kúriai gyakorlatban
„edzett” jogtudó értelmiség egész tudásának tárháza
örökíttetett Werbőczy útján a Tripartitumba, s lett a
book of authority, egy korhű összegző szintézis, amely
korának tudományos szintjétől nem maradt el, s Werbőczy tudatos céljától függetlenül része lett a honi jog
rendszernek, a ius patriumnak.

1. Közismert tény, hogy a középkor római joga Justinia
nus császár jelentős törvényhozó aktusaira nyúlik vissza.
Több kompiláció jött létre az addig hatályos jog rend
szerezett összefoglalásaiként, részben módosítva az ún.
interpolációkkal. A 13. században kezdődött a tárgyi jog
rendszerezett írásba foglalása. Ez a jogkönyvek korszaka.
Példaként: 1260-ban Bracton Anglia, Lieber extra, Lieber
sextus, Sváb-Szász tükör, Bécsi városi jogkönyv (1350).
A 15. századra a justinianusi jog mellett a honi jog kutatása kerül előtérbe. Ez az interpolációkutatás nagy periódusa. A 16. századnak pedig kiemelkedő eseménye a
reformáció.
2. A hit és a jog reformja párhuzamosan halad. Ekkorra
robban be utolsóként hazai jogkönyvünk, a Tripartitum.
S noha az 1500-ig terjedő korszak joganyagát fogta össze,
szemléletében már nyitott erre az új korszakra. Bár egy
széteséssel fenyegetett, territoriális állam jogaként jelent
meg a mű, jelentősége kiemelkedő, alapvetően befo
lyásolta a kora újkori magyar politikai gondolkodást,
jogfejlődést és jogtudatot.
3. A Prológusban például az igazságról, a jog fajairól,
a szokásjog kellékeiről értekezik, s kiemelten foglalkozik
a bíró magatartásának és ítélkezésének szabályaival.
Noha Werbőczy művén érződik a külföldi jogrendszerek
hatása, de elsősorban azt a szokásjogot kívánta megörö-

32

//

2014/4

5. Az 1514-ben megszületett Opus a főhatalommal kapcsolatban még egy sajátos elméleti konstrukciót is alkotott, mégpedig a Szent Korona-tant. Ennek lényege,
hogy az organikus államtannal egyesítve mindezt
történeti jogi alapokra helyezi.
A mű kuriozitását abban is láthatjuk, hogy az ország
három részre szakadása és a hatalmi központok dezintegrálása ellenére megérte az újkort, s a joggyakorlat
része lett az 1848. évi polgári átalakulásig.
6. A ius commune és a ius patrium viszonyrendszerének
tanulságai a mának is példaként szolgálnak, mert a ius
commune
– nem törvényi, hanem juris-prudenciális tudósjogként
született, glosszátorok, kommentátorok alkották;
– hatása a helyi jogokra: a recepció;
– a középkor a juris-prudenciális, és nem a törvényi
unifikáció útját járta;
– s a ius commune leglényegesebb vonása az volt,
hogy szubszidiárius jellegű volt, azaz elsőként a ius
propriumot, a hazai jogot kellett alkalmazni, s csak
ennek „hallgatása esetén” alkalmazták a ius commune
normáit; végül pedig
– a ius commune etikai irányultsága, alapelvei okán:
aequitas, humanitas, bona fides a mai európai és
nemzeti jog viszonyának példái.
Nem véletlenül hangsúlyozta előadásában Zlinszky
professzor, hogy a fenti szimptómák alapján a szokásjog
és a közös jog remek szintézisének további kutatása
– ötszáz év múltán is – nemes feladata a jelenkori jog
tudomány művelőinek.
A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Karának egyetemi tanára.

Werbőczy és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
A kétnapos, tudományos emlékülést követően Kis Norbertet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem továbbképzési
és nemzetközi rektorhelyettesét, a rendezvény egyik
főszervezőjét kértük meg egy összegzésre.
Mit jelent az NKE életében a jubileumi eseménysorozat?
Az egyetemnek kiemelt szerepe és felelőssége van az
államélet és a közjog fejlődésének szempontjából meg
határozó változások támogatásában. Ritkán adatik meg
egy egyetemnek és polgárainak, hogy beléphetnek a
„történelmi időbe”, részesei lehetnek egy fél évezredes
jubileumnak. Az 500 éves jubileum a Tripartitum megszületéséhez és királyi (II. Ulászló) megerősítéséhez kapcsolódik (1514). Werbőczy István akkoriban országbírói
ítélőmester készítette a szokásjogi gyűjteményt, amely,
mint ismert, végül mégsem kapott királyi pecsétet, és
nem hirdették ki, így nem is emelkedett törvényerőre.
Werbőczy azonban a munkát 1517-ben Bécsben saját
költségén kinyomatta, terjesztette, így az lassan a magyar
jogélet alapjává vált. A könyv nem csupán a jogalkalmazók eszköze volt, hanem a magyar államiság, az alkotmányos hagyomány, a nemzetegység és a nemzeti szuverenitás egyik alapkövévé vált. Ezért az akadémiai világ,
az állam- és jogélet szereplői és hivatásrendjei jó ideje
készültek a közös ünneplésre. Az NKE felelőssége volt,
hogy ennek a szervezésnek az élére álljon, szövetkezzünk
a Magyar Tudományos Akadémiával. Az emlékezés fő
programja egy emlékkonferencia volt március 25–26-án,
amely az MTA impozáns felolvasótermében, a magyar
történelmi várakról készült festményóriások alatt zajlott
le. A program fővédnöke Navracsics Tibor miniszter úr,
valamint Pálinkás József úr, az MTA elnöke volt. A konferencia nyitóbeszédét Vékás Lajos akadémikus mondta,

akinek nevéhez az új polgári jogi kodifikáció köthető.
Az MTA kétszeresen is szerepet kapott, ugyanis az NKE
az eseményre a Hármaskönyv 1844-ben a Magyar Tudós
Társaság által a nyelvújítás folyamatában „magyarított”
és kiadott változatát hasonmás kiadásban újra megje
lentette. Ez a 2014-es változat több évtized után először
ajándékozza meg a gyűjtőket és az érdeklődőket egy
új kiadással, egyben a jövő nemzedékeket emlékezteti
majd arra, hogy „egykoron” egyetemünk és az akadémia
méltó emléket állított a magyar állam és jog ötszáz
éves corpusának.
Milyen szakmai eredményeket hozott a jubileumi
program?
Aki részt vett A magyar jog fejlődésének fél évezrede
című tudományos emlékülésen, az teljes történelmi és
jogtudományi panorámát kapott a Tripartitum és szer
zőjének fél évezredes hatásáról. Akik nem tudtak részt
venni, azok a készülő tudományos kötetben olvashatják
el az előadások szövegeit. Ez a kötet a Tripartitum hasonmás kiadással együtt méltó mementót állít az elődöknek.
A Tripartitum-kiadáshoz társul még egy kortörténeti
kuriózum, amely az Akadémia Kézirattárának érintett
dokumentumaival szemlélteti a fordítói munkálatokban
részt vett reformkori kiválóságok szakmai tevékenysé
gét is. Az emlékülésen három szekcióban történészek,
jogtörténészek és a tételes jog művelői tartottak elő
adásokat. Hallhattunk a Tripartitum anyanyelvű fordításairól, Werbőczy István személyes életútjáról, Erdély, Horvátország, Szlavónia helyéről a Tripartitumban. A jogtörténeti visszatekintések foglalkoztak a római jogi hatások
kal, az európai ius commune, magánjogi és büntetőjogi
rendelkezésekkel és a korabeli joggyakorlat kapcsolódó
kérdéseivel.
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Tulajdonképpen csoda, hogy ilyen viszonyok között
egyáltalán létrejöhetett egy olyan kódex, amely fél évszázadon keresztül, jól-rosszul, de szolgálta is a társada
lom igényeit. A most életbe lépett Ptk. az első olyan
magyar magánjogi kódex, amely demokratikus keretek
között született és lép hatályba, illetve amely a magántulajdon és a piacgazdaság talaján jött létre, és azt akarja
támogatni.

„Korunk Werbőczyje”
Interjú prof. dr. Vékás Lajossal

2013. február 11-én fogadta el az Országgyűlés az új polgári törvénykönyvet,
amely 2014. március 15-én lépett hatályba, emlékeztetve arra, hogy 1848-ban
a 15. törvénycikk már előirányozta egy új polgári törvénykönyv megalkotását.
Az új Ptk. a magánjogi jogviszonyok lehető legteljesebb körét szabályozza nyolc
könyvében. Prof. dr. Vékás Lajos a Kodifikációs Főbizottság elnökeként aktívan
közreműködött az új Ptk. megalkotásában, amely kiemelkedik az elmúlt évek
jogalkotásából.
Szöveg: Szabó Tibor

A kodifikációs
folyamat
2000-ben
indult el.
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Elnök úr, nemrégiben lépett hatályba az új Ptk.
Melyek voltak azok a főbb irányelvek, amelyek mentén összeállították az új polgári törvénykönyvet?
Ha röviden szeretnék valamit kiemelni, akkor azt mondanám, hogy a két polgári törvénykönyv hátterét a ma-

gántulajdonon alapuló piacgazdaság követelményei
adják meg. Ezt azért kell mindenekelőtt kiemelni, mert
az 1959-es és most hatályon kívül kerülő polgári tör
vénykönyv társadalmi körülményeinél sem magántulajdonról, sem piacgazdaságról nem lehetett beszélni.

Az új Ptk.-hoz kapcsolódóan mintegy 180 törvény
módosításáról döntött az Országgyűlés tavaly év
végén. Ha jól tudom, az új kódex mintegy 1600
jogszabályból áll. Hány éves előkészítő munka
előzte meg az új Ptk. megalkotását?
A kódex elfogadásáig hosszú volt az út, annak ellenére,
hogy a szükségességét senki sem kérdőjelezte meg.
Az új magánjogi kódex kidolgozására a megbízás a kormánytól 1998-ban érkezett, így tizenöt évvel ezelőtt kezdődtek meg az új törvény megalkotásának előkészületei.
2002 januárjára készült el az új Ptk. koncepciója. A parlament 2009-ben azzal fogadta el a kódexet, hogy annak
hatálybaléptetése két lépcsőben történik majd. Erre vi
szont nem került sor, mert a köztársasági elnök nem írta
alá a megszavazott jogszabályt, és azzal küldte vissza
azt a Parlamentnek, hogy a törvénnyel és annak elfoga
dási módozataival nem ért egyet. Így továbbra is a régi
Ptk. maradt hatályban. A kodifikációs folyamat 2000-ben
indult el, az első két évben lényegében a koncepcioná
lis kérdéseket kellett tisztázni. Például azt, hogy milyen
viszonyokat tart modellként szem előtt a leendő kódex,
milyen mintákat vesz adott esetben figyelembe, milyen
viszonya lesz az európai joghoz. Ennek alapján készült
el a későbbi kódex koncepciója. 2003 és 2007 között jöttek létre az első normák. 2007-ben volt egy kis zökkenő
a kodifikációs munkában, majd 2010-ben folytattuk tovább, ezért 2010 és 2012 között készült el az 1596 cikkből álló a törvénykönyv, amely mintegy tizenötezer
normát tartalmaz.
Nemrégiben egy szakmai fórumon beszélt arról,
hogy vannak olyan részek az új Ptk.-ban, amelye
ket esetenként hibásan értelmeznek, gondolok
itt például a vezető tisztségviselők felelősségére.
Ezt az új törvényt, még mielőtt hatályba lépett, termé
szetesen sokan forgatták, tanulták. Voltak tanfolyamok
és előadás-sorozatok is, valamint felmerültek kérdések
az értelmezése körül, és persze adódtak félreértések is.
A kérdésében említett téma kifejezetten a félreértések
közé tartozik. Tudniillik a vezető tisztségviselők felelős
ségét az új Ptk. nem változtatta meg, ezt mondhatnám
általános jelleggel. A félreértés ebben az esetben ahhoz
a normához kapcsolódik, amely a vezető tisztségvise
lőknek harmadik személyekkel szembeni károkozását
szabályozza, és azt mondja ki, hogy ha egy vezető tisztségviselő nem szerződéses kapcsolatban harmadik személynek kárt okoz, akkor mellette az adott jogi személy,
tehát a társaság, a cég vagy esetleg az egyesület is felel.
Ebben tehát nem az az új normatétel, hogy a vezető
tisztségviselő felel, hiszen, mint minden ember, így a
vezető tisztségviselő is felel akkor, ha szerződésen kívül,
tehát nem a jogi személy képviselőjeként eljárva okoz
kárt. Ez egy természetes dolog, ezt nem is kellett volna

normába önteni. Ebben a normában az újdonság az,
hogy mellette egyetemlegesen a törvény felelőssé teszi
a jogi személyt magát is. Ennek két oka van. Egyrészt ez
növeli a károsult fedezetét adott esetben, hiszen nem
csak a vezető tisztségviselő vagyona szolgál fedezetül,
hanem magáé a jogi személyé is. A másik oka ennek
az új normának az, hogy a vezető tisztségviselőit válogassa meg a jogi személy, mert ha kárt okoznak e minőségükben eljárva, de hangsúlyozom még egyszer, nem
a jogi személy képviseletében, akkor ő is adott esetben
a vagyonával helytállva tartozik.

Vékás Lajos
akadémikus
munkásságát
Széchenyidíjjal is
elismerték.

Ha jól tudom, vannak olyan elemek is az új
Ptk.-ban, amelyeket eddig még nem szabályoztak. Ezek közül tudna említeni néhányat?
Egy ekkora terjedelmű törvényben természetesen sok
új elem van, de amelyet mindenféleképpen kiemelnék,
az az emberi személyiség védelmével kapcsolatos két
új szankciós lehetőség. Az egyik ezek közül az, hogy el
lehet vonni azt a vagyoni előnyt, amelyet valaki más
személyiségének a megsértésével ért el. Például ha egy
becsületsértő vagy adott esetben jó hírnevet sértő újságcikk vagy könyv közzétételével a kiadó vagy akár maga
a szerző ebből hasznot szerez, akkor ezt el lehet vonni
a sértett javára. Ez egy teljesen új elem a Ptk.-ban, és
majd a későbbiekben meglátjuk, hogy ennek a gyakor
lata hogyan alakul. Részben új elem az ugyancsak az emberi személyiség védelméhez kapcsolódó sérelemdíj.
Ennek már volt előzménye, a nem vagyoni kártérítés,
de a sérelemdíj több vonatkozásban egy megújult
szankciót jelent.
Mondhatjuk-e azt, hogy teljesen kész az új polgári
törvénykönyv?
Az Országgyűlés elfogadta, és hatályba is lépett, tehát
ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy kész van.
De az életviszonyokat ilyen széleskörűen szabályozó
törvénynél mindig fölmerülhetnek új jelenségek, új
társadalmi problémák, és reményeim szerint ezt egy
jó darabig majd a bírói gyakorlat az elfogadott törvény
alapján tudja kezelni. Valamikor majd a későbbiekben
nyilvánvalóan szükség lesz új szabályok beiktatására is.

Prof. dr. Vékás Lajos
Vékás Lajos az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán
szerzett diplomát, majd ugyanott 1964-től a pol
gári jogi tanszék munkatársa, 1984-től egyetemi
tanára, 1999-ig tanszékvezetője. 1990 és 1993
között az ELTE rektora volt. 1979-től a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (illetve jogelődje)
mellett működő Választottbíróság tagja. 1999 és
2007 között, majd 2010 júniusától az új polgári
törvénykönyvet előkészítő Kodifikációs Főbizott
ság elnöke. Kutatási területei a magyar és összehasonlító polgári jog, illetve a nemzetközi magánjog.
Számos könyv szerzője, munkásságát Széchenyidíjjal is elismerték.
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A válasz az, hogy nem, sőt. Az egyetem akkor tudja hatékonyan és jobban szolgálni a magyar államot, ha aktív
részese a nemzetközi kapcsolatrendszernek, így egyfajta
nemzetközi ablakot nyit a nemzeti közszolgálat számára.
Ezt tehát egy olyan kihívás, amelyben összeegyeztethe
tő a nemzeti misszió és a nemzetközi elkötelezettség.
Az NKE mint név és intézmény újdonsága valóban kihívásként jelent meg. Egyrészt az elődintézmények öröksége jelent korlátokat is, de inkább lehetőségeket. Korlátokat annyiban, hogy az elődintézményekben egy zár
tabb szemlélet érvényesült. Ez nyilván nyelvi és külföldi
mobilitási korlátokat is jelentett, ugyanakkor lehetőség
is, hiszen a hivatásrendi szakintézményi kapcsolatrend
szerek megújítása, bővítése európai, globális dimenziókban rendelkezésünkre áll, és mi élünk is ezzel. Az NKE neve és pozíciója új, de az elmúlt két évben sikerült a régi
partnerekkel ezt megértetni, és fenntartani a bizalmukat
az új intézménnyel kapcsolatban. Az új nevet és missziót
egyre többen ismerik külföldön, új partnereink vannak,
és szélesedő nemzetközi szervezeti aktivitás jellemző ránk.
Az egyetem mint új intézmény ott van a nemzetközi
térképen, ismerik és keresik. Ez nagy eredmény, mert a
nemzetközi kapcsolatokban egy új nevet, egy új egyetemet és a vele kapcsolatos bizalmat elérni és kiépíteni
időigényes és proaktív diplomáciát igénylő feladat.

OPEN YOUR MIND!
A NKE megalapítása óta prioritásként kezeli a nemzetközi ügyek előmozdítását.
A mobilitási programok, a nemzetközi együttműködések és az idegen nyelvű
képzések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy felsőoktatási intézmény ismert
és elismert legyen, valamint otthonosan mozogjon nemzetközi környezetben.
Mégis, hol vagyunk ma a nemzetközi térképen? Milyen stratégiai megfontolások
mentén történnek a fejlesztések? És mit is jelent egy hallgató vagy egy oktató
számára a nemzetköziesítés? Az NKE nemzetközi lehetőségeiről és ambícióiról
dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettessel beszélgettünk.
Szöveg: Ecker Klaudia

Az egyetem,
mint új
intézmény
ott van a
nemzetközi
térképen.
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Mi is valójában a nemzetköziesítés az egyetemi
közösség életében?
Mindenekelőtt egy gondolkodásmódot, nyitottságot,
kultúrát, mentalitást jelent az oktatás, a kutatás hétköznapjaiban. Nyilván többrétegű tevékenységről van szó.
Része ennek a stratégiai szintű intézményi kapcsolatépítés egészen a külföldi hallgatók oktatásán át az idegen
nyelvű publikációkig. A nemzetköziesítés elválaszthatatlan eleme, lényege minden egyetemi tevékenységnek.

Gondolkodásmód annyiban, hogy az oktatást, a tudományt határok nélkül műveljük, nemzetközi nyitottsággal. Beállítottság és nyitottság.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen missziója elsődlegesen a magyar állam, a nemzeti közszolgálat
segítése oktatással, továbbképzéssel, kutatással.
Ezért felmerülhet a kérdés, hogy ez nem okoz-e egyfajta zártságot a nemzetköziesítés szempontjából.

Milyen stratégia célok jelennek meg a nemzetköziesítés során?
Az intézményi kapcsolatépítés strukturáltan történik.
A legaktívabbak és legkoncentráltabbak a regionális, közép-kelet-európai kapcsolatépítésben vagyunk. Második
szintje az uniós és európai kapcsolatépítés, a harmadik
szinten pedig a globális nemzetközi kapcsolatok jelennek meg. A regionális stratégiai folyamatokban kiemelhető a V4-es országokkal való oktatási-kutatási együtt
működés, amelynek jó példája a lengyel, szlovák, szlovén,
cseh, román katonai akadémiákkal szervezett közös programok. Szintén ennek része a magyar–magyar együttműködés, tehát a külhoni, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményekkel való kapcsolat. Az elmúlt hónapokban kötöttünk megállapodást a Babeş–Bolyai
Egyetemmel, valamint a Sapientia Egyetemmel. A régió
egyik fontos fejlesztési iránya az egyetemi, de a kormányzati diplomáciába is illeszkedően az együttműködés a
Balkán országaival is. Például Szerbiával részt veszünk
EuropeAid- és egyéb tudástranszfer programokban, de
a hagyományos egyetemi kapcsolatokban is. Kiemelhető
még a CEEPUS, a közép-kelet-európai mobilitási program,
amelybe egyetemünk az idén lépett be, és ennek folyo
mányaként tíz régióbeli ország egyetemével épül ki egy
szoros hallgatói és oktatói mobilitási program.
Miben nyilvánulnak meg a nemzetközi fejleszté
sek európai szinten?
Közel ötven országgal együtt, egységesülve az európai
felsőoktatási térség tagjai vagyunk. Az egységesülés fő
célja a mobilitás növelése. Ennek elsődleges eszköze az
Erasmus Plus programokon keresztül hallgatói, oktatói,
személyzeti és szakmai gyakorlati együttműködés kialakítása, amely az elkövetkezendő három évben meg fog
duplázódni egyetemünkön is. Az Erasmus Plus 2014-től
kiemelten támogatja a mobilitási multilaterális stratégiai

partnerségeket és a közös diplomaprogramokat. Az európai együttműködések tudományos területe az EU Horizon
2020, az erre készülő pályázatokat aktív és erős központi
koordinációban kívánjuk elősegíteni. Az egyik legígéretesebb európai szintű együttműködés a CEEPOL Európai
Rendőrakadémia koordinációjában készülő európai rendészeti mesterképzés, amelyben egyetemünk közel húsz
európai társegyetemmel 2015 szeptemberétől közös
diplomaprogramokat valósít meg. Az európai kapcsolatépítésben az egyetem szorosan kapcsolódik a fenntartó
minisztériumok szakmai és diplomáciai céljaihoz, így részt
veszünk és támogatjuk a kormányzati reformokkal, a Jó
Állam-programmal kapcsolatos nemzetközi akcióikat,
valamint aktívan részt veszünk az európai és euroatlanti,
katonai, biztonságpolitikai, oktatási és kutatási együttműködésekben és az európai rendészeti együttműkö
dések programjaiban.

A globális nemzetközi kapcsolatokban is sikerült
hasonlóan jó eredményeket elérnünk?
Az elmúlt fél évben jelentős előrelépés történt a kínai
intézményekkel való kapcsolatépítésben, amely szorosan kapcsolódik a kormány „keleti nyitás”-politikájához.
A Kínai Kormányzati Akadémiával és a Minzu Egyetem
mel együttműködési megállapodást írtunk alá, és folyamatban van a Kínai Közbiztonsági Egyetemmel és a Kínai
Nemzetvédelmi Egyetemmel való megállapodás megkötése is. Ennek eredményeképpen hallgatókat és oktatókat küldünk ezekbe az intézményekbe. Kiemelhető
még, hogy május–június folyamán négy magyar–kínai
tudományos workshopot szervezünk Budapesten, a
stratégiai partnerintézmények vezetőinek és tudomá
nyos delegációjának részvételével. Szintén a napokban
látogatott el hozzánk a Kínai Katonai Tudományos Aka
démia vezetősége. Az oroszországi kapcsolatban szintén
előkészületben vannak az együttműködési megállapo
dások, ahogyan ukrán felsőoktatási intézményekkel is
hasonló lépéseket teszünk. Ebben a kapcsolatrendszer
ben fontos, hogy a politikai jellegű rizikó és konfliktus ne
veszélyeztesse a jó akadémiai együttműködések folyta
tását. Április végén Dél-Koreában vett részt egy kisebb
egyetemi delegáció tudományos szimpóziumon a Moszkvai Közszolgálati Akadémia meghívására! A nemzetközi
helyzet fokozódik… Az afrikai intézményekkel való kap-

Az elmúlt
fél évben
sokat fejlődtek
kapcsolataink
a kínai intézményekkel.
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csolatépítés iránya az elmúlt két évben a magyarországi
tréningek és szakmai vezetői programok szervezése volt.
Ennek keretében a nigériai és a kenyai akadémiai intézetek delegációi vendégeskedtek egyetemünkön. A tavalyi
Budapest–Afrika Fórumon az egyetem a magyar felsőoktatás képviseletében stratégiai programkeretet hir
detett meg az afrikai partnerekkel, amelyen jelenleg is
dolgozunk.

Az idegen
nyelvű
oktatás
a nemzetköziesítés
legfőbb
eszköze.
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Ettől függetlenül megmarad a fókusz a korábbi,
nyugati kapcsolatokon is?
Természetesen igen. Az észak-atlanti angolszász kapcsolatrendszerben brit és amerikai egyetemekkel szeretnénk
erősíteni a kapcsolatot. Angol egyetemmel közösen
szervezzük – immáron másodszor – a Minority Rights
Summer Schoolt, illetve amerikai egyetemi tudományos
szimpóziumokon is jelen vagyunk. Június végén több
londoni egyetemmel folytatunk kutatási megállapodást
előkészítő tárgyalásokat.

anekdota

Relations and Public Service háromszemeszteres diplomaprogramhoz, amely a 2013-ban akkreditált nemzetközi közszolgálati kapcsolat mesterszak angol nyelvű
változata. Ez a két program a karok és az intézetek együttműködésében valósul meg. A karok és a karközi intéze
tek együtt erősebbek, és csak együtt képesek arra, hogy
vonzó és versenyképes nemzetközi programokat kínáljunk. A programok tematikai közös nevezője a nemzetközi közszolgálat, amelyben a comprehensive szemlélet
és a nemzetközi kapcsolatok diplomáciai dimenziója kap
kiemelt hangsúlyt. A programokhoz kapcsolódik a nemzetközi fejlesztésnek egy másik fontos és új eszköze, ez
a Jó Állam ösztöndíjprogram (Good Governance Scholarship), amelyet az egyetem 2014 áprilisában hirdetett
meg, és célja nemzetközi hallgatói gárda toborzása az
idegen nyelvű képzési programjainkba. Hasonlóképpen
fontos eszköz a nemzetközi tudományos programok
szervezése. 2013-ban egyetemünk adott otthont az Európai Döntéstudományi Intézet (EDSI) konferenciájának,
számos patinás külföldi intézmény szervezett oktatási
programot, mint az Ecole National d’Administration (ENA),
Irish Institute of Public Administration vagy a Marshall
Intézet. Idén májusban pedig mi voltunk a házigazdái a
CeeeGov Days szakmai eseménynek és nálunk rendezik
a NISPA nemzetközi konferenciát, valamint a Minority
Rights Summer Schoolnak.

Hogyan kell „nemzetköziesíteni” az oktatást?
Az idegen nyelvű oktatás a nemzetköziesítés legfőbb
eszköze. Eredménye az, hogy a külföldi hallgatók és oktatók érdemben be tudnak kapcsolódni az egyetem életébe, valamint különböző programelemekkel az egyetem
is be tud csatlakozni a nemzetközi képzési programokba.
Az idegen nyelvű oktatásban jelentős előrelépés, hogy
a részképzési mobilitásban, kiemelten az Erasmus-mobilitásban kínált idegen nyelvű kurzusainkat hat tematikai
blokkba rendeztük. Ezek a blokkok színesebb kínálatot
biztosítanak, és átjárhatóvá teszik az egyes karok, karközi
szervezetek által kínált kurzusokat a vendéghallgatók
számára. Az átjárhatóság, a sokszínűség és az átfogó
(comprehensive) tematika kiemelten fontos abban, hogy
egyetemünk a külföldi hallgatók számára vonzóbb legyen, és ezáltal növelni tudjuk a külföldi vendéghallga
tók számát. Ez az útja ugyanis annak, hogy növelni tudjuk az egyetemünkről kiküldhető hallgatók számát is,
hiszen az Erasmus-mobilitás reciprocitással működik.

Mi a szerepe, jövője a Nemzetközi Intézetnek?
A NIT-nek két fontos feladata van. Egyfelől a karok és a
karközi intézetek erősségeinek, szinergiáinak fejlesztése
és ezáltal integrált nemzetközi programok indítása, másfelől a közszolgálati témák átfogó és nemzetközi megközelítése. Az elmúlt két évben az intézet programfejlesztések terepe volt a már említett nemzetközi közszolgá
lati kapcsolatok mesterszak magyar és angol nyelvű
kialakításának, valamint az Academy of Diplomacy fejlesztésének során. A jövőt illetően stratégiai gondolkodás folyik a fenntartókkal a programfejlesztésnek megfelelő keretet biztosító szervezetfejlesztésről. Az intézet
akár önálló karként jobban meg tud felelni olyan elvárásoknak, mint a külügyi szolgálatra, diplomáciai feladatra
felkészítő képzések és a Külügyminisztérium támogatásával folyó oktatási és tudományos programok szervezése. A szervezetfejlesztés akkor tud eredményes lenni,
ha a KÜM a három fenntartóval együtt az elmúlt két év
programfejlesztését támogatja, és a Nemzetközi Intézetben egy európai és nemzetközi irányokba versenyké
pes, az alapképzéstől a doktori képzésig kompetens,
de döntően az idegen nyelvű képzésre koncentráló
szervezetre építünk. Mindehhez persze nélkülözhetetlen a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda koordinációja,
elkötelezett és profi kari kollégákkal együttműködve.

A hallgatók, oktatók számára hogyan érzékelhe
tőek ezek a fejlesztések?
Fontos fejlemény, hogy a Nemzetközi Intézet és a karok
együttműködésével szeptemberben elindul egy egyszemeszteres, angol nyelvű részképzési program, az Academy
of Diplomacy and Public Service, amelyre a világ minden
részéről jelentkeznek hallgatók. Ez a részképzés kapcso
lódik majd az előreláthatóan 2015 februárjában induló,
angol nyelvű mesterképzéshez, a Masters in International

És mit tegyünk mi: hallgatók, oktatók, egyetemi
dolgozók?
Nemzetközinek lenni azt jelenti, hogy akarunk és képesek
vagyunk együtt dolgozni külföldiekkel, oktatni és kutatni
nemzetközi miliőben, a tantárgyainkat, kreditjeinket
nemzetközi összehasonlításban kezelni. Legyen az az
ambíciónk, hogy jól és otthonosan érezzük magunkat
nemzetközi közösségekben, és ezt a légkört az egyetemen is megteremtjük. Legyünk és maradjunk nyitottak!

„Egy helyzet, ahol
feszegetjük a határokat”
Interjú Boldizsár Gábor ezredessel, a Hadtudományi
és Honvédtisztképző Kar dékánjával
A laikusok számára úgy tűnik, hogy az ejtőernyőzés nimbusza kissé letűnőben van, a klasszikus, légi deszantos hadműveletek fénykora régen elmúlt,
a repülőgépből kiugró katonákra azonban ma is szükség van. Boldizsár Gábor
az ejtőernyősök modern alkalmazási területein kívül arról is mesélt a Bonum
Publicumnak, ő miért választotta ezt a területet.
Szöveg: Szöőr Ádám

Abból az apropóból beszélgetünk most, hogy
nemrégen megválasztották a Magyar Ejtőernyő
sök Bajtársi Szövetsége elnökének. Mikor és
hogyan került kapcsolatba az ejtőernyőzéssel?
1985-ben kezdtem el ejtőernyőzni a Magyar Honvédelmi Szövetségnél. Gyerekként három buszmegállónyira
laktam a repülőtértől, Miskolcon. Amikor a közelben
ejtőernyőstábor volt, az mindig izgatott: zúgott a gép,

ugrottak az ejtőernyősök, közben a kórházban már keverték a dupla adag gipszet, mert mindig előfordult sérülés.
Édesapámnak volt is ismeretsége a vitorlázórepülőknél.
Akkoriban ezeket a technikai sportokat jelentősen támogatták. Ráadásul az ejtőernyősöké egy befogadó közösségnek számított. Valahogy adta magát: amikor középiskolás lettem, már azt számolgattam, mikor töltöm be
a tizenhatot, mikor kezdhetem el a felkészülést. Abban

A hőskor,
a nimbusz,
az elittudat
eltűnőben van.
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A negyedik
ugrás után
realizálódik
az emberben,
hogy mit is
jelent az
ejtőernyőzés.
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az időben még tradicionálisabb felkészítési rendszer
volt, négy hónapig jártunk kiképzésre. Végül elérkezett
a várva várt nap, 1985. április 22-én végrehajtottuk az
első ejtőernyős ugrást Péren, összevont táborban.
Ez egy különleges pillanat lehetett.
Igen, de valamitől a negyedik ugrás után realizálódik az
emberben, hogy mi is ez tulajdonképpen. Egy helyzet,
ahol feszegetjük a határokat tűrőképességben, ahol rájövünk arra, hogy életveszéles helyzetekben súlyos döntéseket kell hozni. Illetve a mi akkori oktatási rendszerünkben
a negyedik ugrás az, amikor gyakoroltuk a mentőernyő
nyitását. A főernyő mellé kell kinyitnunk a mentőernyőt,
amitől azt hinné az ember, könnyebb az élete. Pedig nehezebb, mert a kupolák kiszorítják egymásból a levegőt,
és gyorsabban süllyed, irányíthatatlan az ejtőernyő.

Később nekem innen vezetett az út a katonai főiskolára.
Mindenáron mélységi felderítő akartam lenni. Igaz, elsőre
nem sikerült a felvételi. Mégis, valahogy olyan mély nyomot hagytam a bizottságban, mert még abban az évben
visszahívtak pótfelvételire. Így végül felvettek az akkori
Kossuth Lajos Katonai Főiskolára, felderítő szakra.
De miért éppen felderítés?
Ez kapcsolódik az ejtőernyőzéshez. A harcos felderítésnek egyébként két ága van, a csapat- és a mélységi felderítés. A csapatfelderítők harci járművel jutnak át a peremvonalon, és kevésbé mélyen hatolnak be az ellenség
vonalai mögé. A mélységi felderítők ejtőernyős ledobással jutnak ki a működési körletükbe, a mi alkalmazási
távolságunk több ezer kilométer volt. Ilyenkor a hadse
reg támadását készítjük elő, vagy információt szerzünk
az ellenség csapatmozgásairól. Például egy-egy vasúti
átjáró szemmel tartásával figyeljük, hová szállítják az
embereket, a technikát, hadianyagot.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk megbújva,
egy erdőben leselkednek?
Igen. Sok azonosság van a mélységi felderítés és a mai
különleges műveleti tevékenység között. A felderítés
egyébként nem sokat változott, a katonák hármas fel
adatkörben végzik ezt a tevékenységet. Az egyik a felderítés (figyelés, járőrözés): vagyis valaki, valahol csendben elrejtőzve szemmel tart valamit, vagy a nem belát
ható helyekre rejtett mozgással, járőrözéssel deríti fel.
Ez egy meglehetősen passzív tevékenység. Tudniillik
sosem az a kérdés, oda tudunk-e menni valahová, be
tudjuk-e rúgni az ajtót, le tudjuk-e győzni az ellenséget,
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el tudják hozni azt, amit vagy akit kell. Hogy melyik ajtót
és mikor kell berúgni, ez az igazán fontos kérdés. A felderítők által biztosított információ alapján dönti el a
parancsnok, hová és milyen erővel mér csapást.
A mélységi felderítés második feladata a közvetlen harci
cselekmények végrehajtása. Ez lesállásból megvalósított
rajtaütésekből áll. Ezekben a harci cselekményekben
mindig a meglepetést, a helyzeti előnyt használjuk ki.
Például tudjuk, hogy egy futár fontos üzenetet visz valahová: egy kietlen helyen megbújva, sokszor hideg, tehát
hangot nem adó eszközökkel, de akár hangtompítóval
semlegesíteni lehet a célpontot, és meg lehet szerezni
az információt.
A mélységi felderítés harmadik feladata a kapcsolattartás az ügynökkel, illetve a katonai segítségnyújtás. Filozófiailag mindkettő ugyanaz, hiszen ilyenkor egy, a mi
oldalunkon álló, velünk rokonszenvező személy segít
ségét kérjük, vagy mi adunk neki segítséget. Ebbe a tevékenységbe belefér gerillák kiképzése, de az is, amikor
egy helyismerettel bíró személy jelöli meg nekünk egyegy szállítmány útvonalát.
A felderítőké jellemzően kis létszámú, csendben dolgozó, jó túlélő-képességű, magas hatékonyságú csoport,
amely csak magára számíthat. Az aktív harci cselekmény
után mindig a kiemelés jön. A türelem, a túlélőképesség
olyan követelmények, amelyek megmagyarázzák, amit
egy új-zélandi kollégám mondott nekem: ezerből egy
alkalmas erre a feladatra.
Mert itt nem a bicepszméret vagy a Cooper-teszt teljesítése a lényeg: fejben kell rendben lenniük a dolgoknak.
Tud-e az illető halálos helyzetben halálos kimenetelű
döntést hozni, majd utána nyugodtan lefeküdni aludni?
Ehhez érett emberek kellenek.
Ha katonai repülésről van szó, akkor sok ember
nek Szolnok jut eszébe. Úgy tudom, hogy az ön
számára is meghatározóak voltak az itt töltött
évek.
Miután elvégeztem a katonai főiskolát, Szolnokra kerültem, álmaim helyszínére, az MN 3100-hoz, későbbi ne
vén MH 34 Bercsényi László mélységi, majd különleges
felderítő zászlóalj. Itt szolgáltam ‘96-ig. Ekkoriban alakult
meg az ejtőernyős bajtársi szövetség is. Mindenki érezte,
hogy a hidegháború végével, a demokratizálódással
eljött az idő, hogy visszaemlékezzünk ennek a fegyver
nemnek a megszületésére. Akkor még nagyon sokan
éltek azok közül, akik 1938–45 között a magyar katonai
ejtőernyőzést megteremtették, akik maguk is bevetésen
vettek részt. Fontos volt, hogy a hazai katonai ejtőernyőzés kezdeteiről összegyűjtsük a fellelhető információkat,
illetve ápoljuk az elhunyt bajtársak emlékét. Ma éljük
egy korszak huszonnegyedik óráját, a MEBSZ tagjai,
barátai két könyvet írtak, amelyek már meg is jelentek
e témában. A harmadik könyv most van összeállítás,
szerkesztés alatt.
Napjainkban ha egy érvényes orvosi engedéllyel kimegy
valaki egy repülőtérre, gyakorlatilag két nap múlva már
3000 méterről ugorhat oktatói segítséggel. Megfognak
jobbról, balról, egy harmadik filmez, a végén megkapod
az egészet DVD-n. Persze legyen az a pénz a zsebedben,
amit elkérnek ezért. Szóval a hőskor, a nimbusz, az elittudat eltűnőben van.

Ez azt is jelenti, hogy a mai hadviselésben nincs is
szerepük az ejtőernyősöknek?
Érdekes kérdés ez. Nagyon drága hadviselési eljárás az
ejtőernyős erők alkalmazása, az biztos, hogy a normandiai partraszálláshoz vagy a Market Garden-hadművelethez hasonló, több tízezer főt megmozgató hadműve
letek már nincsenek. De 2013 januárjában kb. 250 francia
ejtőernyőst dobtak le a timbuktui repülőtér elfoglalására.
Az ejtőernyős-alakulatok előnye persze még mindig
megvan: váratlanok, gyorsak, hatékonyak. Korlátozott
feladatokra, például egy repülőtér elfoglalására ma is
használhatóak. Innen már hídfőt építhetnek a többiek,
az ejtőernyősöket pedig kivonják.
A felderítők szerepét nem veszi át teljesen a technika, például a drónok?
Afganisztán bizonyította be, hogy nem tudja átvenni.
A hidegháború vége után a világ azt hitte, hogy a hagyományos ügynöki, „személyes felderítési” munka a múlté,
minden megoldható technikával. Igen ám, de mi van,
ha az ellenség nem használ technikát? Nem jól látható
rakétákat szállítanak, hanem emberek járnak a hegyek
között, ők szállítják az információt. Sőt, esetleg – jó keleti
hagyomány szerint – az üzenet küldői túszul ejtik, „vendégül látják” a hírvivő családját. Úgyhogy ha elfognánk
is, akkor sem kezd beszélni. Az egyébként a magyar
történelemben is többször előfordult, hogy a hírvivő
családját az uralkodó „vendégül látta” a küldetés idejére.
Ebben a helyzetben a drónok, a lehallgatótechnikák alkalmazása mindenképpen kiegészítésre szorul. Ez hívta
életre a harcászati hírszerzést.
De visszatérve az ejtőernyős-alakulatokhoz: az ebben a
drága, hogy kell egy olyan repülőgép, amely megfelelő
távolságra eljut, és amelyet meg is tudunk védeni. Ezek
a gépek borzasztóan sokba kerülnek, kevés ország
engedheti meg ezt magának. Másrészt az ejtőernyő
célba juttatási eszköz is. Pontosan ezért nőttek ki az
ejtőernyősökből a különleges műveleti erők.

Békeidőben az ejtőernyőzés kiképzési célokat is szolgálhat, hiszen éles helyzetben kiderülnek azok az esetleges
hiányosságok, amelyek harc közben gondot okozhatnak.
Az ejtőernyős ugrás személyiségformáló hatással is bír.
Az ejtőernyősjelvény kiérdemlése és viselete egy sajátos
tartást és értékrendet ad, olyat, ami rendkívül hasznos
egy parancsnok számára.

Itt nem a
bicepszméret
vagy a Cooperteszt teljesítése
a lényeg.

Dr. Boldizsár Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának
dékánját választotta elnökének az 1990-es években
alakult Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége a
nemrégiben rendezett tisztújító közgyűlésén.
Az újdonsült elnök a tisztújítón a legfontosabb tervei között a minisztériumokkal, a civil-, társadalmi
szervezetekkel és az ejtőernyősklubokkal való szorosabb kötelék kialakítását nevezte meg. Az ezredes
célul tűzte ki azt, hogy minél több fiatal csatlakozzon a szervezethez, ezért az ifjúság nevelését is kiemelkedő feladatnak tartja, amelyben a nagy tapasztalatú ejtőernyősök szaktudását szeretné mozgósítani. A jövő mellett a múltra is nagy hangsúlyt
szeretne helyezni dr. Boldizsár Gábor ezredes, aki
szerint a hagyományok ápolása nem pusztán anyagi kérdés, hanem erkölcsi és szakmai kötelesség
is egyben, ugyanis ha nem tudjuk, hogy honnan
jöttünk, akkor azt sem tudjuk, hogy hová tartunk,
mi a célunk. Az új vezető a tisztújító rendezvényen
megköszönte az előző elnökségnek és a leköszönő
elnöknek, dr. Boda József tábornoknak a szövetség
élén végzett több mint egy évtizedes, kiemelkedő
munkáját, aki az ejtőernyős-díszjelvény arany fokozatát vehette át az eseményen. Dr. Boldizsár Gábor,
megköszönve a küldöttek bizalmát és támogatá
sát, első elnöki beszédét a következő hitvallással
zárta: „Annyi tisztességet adj másoknak, amennyit
elvársz magadnak!”
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vagyok, és így sokkal jobban megértem a történteket.
Rendőrtiszthallgatóként úgy gondolom, példát kell mutatnom az embereknek, empatikusnak és megértőnek
kell lennem, ezért is jelentkeztem az útra.”

utaznak fiatalok Lengyelországba, hogy ott együtt vonuljanak Auschwitztól Birkenauig, a legnagyobb haláltáborkomplexumba. Az Élet Menetének üzenete az, hogy emlé
kezni és emlékeztetni azért kell, hogy ilyen tragédia soha
többé ne történhessen meg.”

Az NKE küldöttsége
a Nemzetközi Élet Menetén
Első alkalommal vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem negyven főből álló
küldöttsége a budapesti és a lengyelországi Élet Menetén, prof. dr. Padányi József
dandártábornok, rektorhelyettes vezetésével. Az Élet Menete szervezet huszonhat
évvel ezelőtt, 1988-ban kezdte el tevékenységét azzal a céllal, hogy a világ összes
pontján lévő zsidó és nem zsidó fiatalokat emlékeztesse a holokauszt borzalmaira.
Idén a menetet a magyar delegáció vezette, amely – tekintettel a magyarországi
deportálások 70. évfordulójára – hatszáz fővel, különvonattal utazott Auschwitzba.
A hatszáz fő a holokauszt hatszázezer magyar áldozatát jelképezte.
Szöveg: Szabó Tibor

Az Élet
Menete egy
nemzetközi
oktatási
program is
egyben.
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Répás Péter, az Élet Menete Alapítvány kuratóriumi tagja
így nyilatkozott a Bonum Publicumnak: „Aki elmegy
Auschwitzba és Birkenauba, ott megtapasztalhatja azt,
hogy milyen szörnyűségekre képes az ember. Nagyon
örülünk annak, hogy ilyen sokan részt vettek a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem képviseletében a Nemzetközi Élet
Menetén, mert az itt végzett hallgatók a magyar államot

képviselik minden területen. Lényegesnek tartjuk azt, hogy
ezek a fiatalok olyan ismereteket szerezzenek a közös történelmünkről, amelyek által még inkább tisztában lesznek
azzal, hogy magyar állampolgárokkal történt ez a szörnyű
tragédia. Az Élet Menete egy nemzetközi oktatási program is egyben, amelynek keretében a holokauszt emléknapján a világ minden tájáról, több mint ötven országból

Osgyáni Anikó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szak
kollégiumok Egyeztető Fórumának titkára a lengyelor
szági Élet Menetén való részvétellel kapcsolatban a következőket mondta el a Bonum Publicumnak: „Az idei
tanév második félévében elindult egy kurzus a Szent György
Szakkollégium jóvoltából Gyűlölet-bűncselekmények
társadalmi háttere és következményei címmel egy szociológus és egy jogi szakértő vezetésével. A kurzus rávilágít
arra, hogy valamit tennünk kell a rasszizmus, illetve az
előítéletek ellen, különös tekintettel a romák és a zsidóság
helyzetére. Úgy gondolom,nagyon fontos az, hogy
elfogadjuk egymást, és ezáltal egy kicsit jobb világban
éljünk, szóval ez motivált minket arra, hogy részt vegyünk
az Élet Menete rendezvényein.”
A budapesti Élet Menete április 27-én (vasárnap) délután indult az Erzsébet híd pesti hídfőjétől, ahol Kelemen
Zénó szobrászművész Élet menete című szobrát avatta
fel Ilan Mor, az Izraeli Állam budapesti nagykövete, Forgács János holokauszt-túlélő és Kolos Sára, a Scheiber
Sándor Zsidó Gimnázium és Általános Iskola tanulója.
A szoboravatás után a sófár hangjára indult el az Élet
Menete az Erzsébet híd pesti hídfőjétől a Keleti pályaudvarhoz, ahonnan különvonattal indultak Auschwitzba.
Az NKE küldöttségének Kóti Gergő Sándor is tagja volt,
aki a Rendészettudományi Karon gazdaságvédelmi
nyomozónak tanul, és nem először járt Auschwitzban:
„Általános iskolás koromban már jártam AuschwitzBirkenauban, de úgy gondolom, hogy most már érettebb

Felegyi Júlia, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szent
György Szakkollégiumának hallgatói igazgatója – aki
folyamatosan tudósította az NKE honlapját a Nemzetközi Élet Menete eseményeiről – így foglalta össze az
egyetemi küldöttség auschwitzi látogatását a Bonum
Publicumnak: „Reggel hét óra körül érkeztünk Auschwitz
ba, ahol az önkéntesektől virágot, valamint kék színű esőkabátot és kék táskát kaptunk, ugyanis a kék szín egy
folyót szimbolizált. Miután mindenki felvette a kék dzsekit,
busszal átvittek minket az auschwitzi 1-es táborba, ahol
30-40 fős csoportokban, idegenvezető segítségével körbevezettek minket. Láttuk a krematóriumot, a kemencé
ket, ahol elégették az áldozatokat. Több barakkba is bemehettünk, ahol időszakos, valamint állandó kiállítások voltak. Volt olyan barakk, amely kifejezetten a magyarországi
holokauszttal foglalkozott, itt korabeli híradós felvételeket
és fényképeket nézhettünk meg. Az áldozatok cipői egy
hatalmas vitrinben voltak, és ez a látvány nagyon sokkoló volt, illetve betekintést kaptunk, hogy milyen körülmé
nyek között éltek itt a deportáltak. Megnézhettük Rudolf
Höss táborparancsnok úszómedencéjét, amely morbid
módon az égetőkemencék mellett volt, és megmutatták
nekünk azt a helyet is, ahol végül Rudolf Hösst arccal a
tábor felé felakasztották. A tábor megtekintése és egy
közös ima után délután egy órakor indultunk el a mintegy
16 ezer résztvevővel együtt az Auschwitz I-es táborból
Auschwitz-Birkenauba. Komoly rendőri kísérettel vonult
az Élet Menete, amelyet a magyarok vezettek. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem hét hallgatója vitte a menet élén
azt a hatalmas táblát, amelyen a »March of the Living«
(Élet Menete) felirat volt. Auschwitz-Birkenauban délután
5 óra körül kezdődött el a megemlékezés, ahol több zsidó vallási vezető szólalt fel. Az eseményen Áder János,
Magyarország köztársasági elnöke mondott hatásos és
szívhez szóló beszédet. Minden egyes felszólaló kihang
súlyozta azt, hogy ez az év a magyar holokauszt éve.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és szakkollégiumainak
nevében fából készült emléklapocskákat helyeztünk el a
síneken, megemlékezvén az elhunytakra.

A Nemzeti
Közszolgálati
Egyetemről
negyvenen
utaztak
Auschwitzba.

Az NKE küldöttségének tagjai az auschwitzi élményeket
egy fórum keretében is megbeszélik majd, és a közeljövőben egy konferenciasorozatot is szerveznek ebben
a témában.
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Egyszerűbb lesz pályázni az EU-forrásokra
ellátott feladatokat a Miniszterelnökség, a nem európai
uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó
tevékenységet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a Gazdasági Versenyké
pesség Operatív Program, a Gazdaságfejlesztés Opera
tív Program, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
fejlesztései és a kereskedelemfejlesztési beruházások
kerültek. Az április 15-ei állománygyűlésen Komoróczki
István államtitkár elmondta, hogy az intézményrendszer
átalakítására azért volt szükség, mert a közreműködő
szervezetek eddig a hazai közigazgatástól elkülönülten
működtek. A változások célja a hatékonyabb és gördülékenyebb feladatellátás, valamint az „egyablakos” pályázatkezelési rendszer megvalósítása.

Fotó: Bruzák Noémi (MTI)

A kormány döntése értelmében a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. feladatainak jelentős részét
április 15-től a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el –
írta a Kormány.hu. Az intézményrendszer átalakításának
célja, hogy hatékonyabb legyen az uniós fejlesztésekkel
és pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, és meg
valósuljon az „egyablakos” pályázatkezelési rendszer –
mondta a cég állománygyűlésén Komoróczki István
tervezéskoordinációért felelős államtitkár. A kormány
március 25-én elfogadott rendelete alapján a MAG Zrt.
néven működő, úgynevezett közreműködő szervezet
tevékenységét április 15-től három költségvetési szerv
vette át: az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében

Együttműködési megállapodás a Kúria és nyolc egyetem
doktori iskolái között
Együttműködési megállapodást írt alá Darák Péter, a Kúria
elnöke és nyolc egyetem doktori iskolájának képviselője
a legfelsőbb bírói fórum épületében szerdán – közölte
a Kúria sajtótitkársága. Az együttműködési megállapo
dás célja gyakornoki rendszer kialakítása, hogy a Kúria
szakmai tapasztalaton alapuló tudásbázisát megosszák
a doktori iskolák hallgatóival, és egyúttal a Kúria bírái is
tájékozódhassanak a hallgatók kutatási területeiről.
Az együttműködési megállapodás értelmében a Kúria
az általa létrehozott és működtetett gyakornoki rendszer

keretében, pályázatok útján lehetővé teszi az állam- és
jogtudományi karok doktori iskoláin tanulók számára
a tudományos kutatást a legfelsőbb bírói fórumon.
Az együttműködésben részt vesz a Debreceni Egyetem,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Szegedi
Tudományegyetem jogtudományi doktori iskolája, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatástudományi Doktori Iskolája.

Kulcsszerepben a kormánymegbízottak

Fontos, hogy jól működjön az állam közszolgálati funkciója
A közigazgatási tárca parlamenti államtitkára szerint fontos, hogy az állam közszolgálati-közigazgatási funkciója
jól működjön, és a polgárok partnert, és ne „akadályozó
ellenséget” lássanak benne. Rétvári Bence Budapesten,
a Partnerségi Program részeként indított konferencia
sorozat újabb állomásán, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen hangsúlyozta, a kormány a Magyary program keretében évről évre igyekszik megújítani és fejleszteni a közigazgatást, s a munka egy fontos fázisa mos
tanra lezárult. Kiemelte: konzultációsorozat keretében
végiglátogatták a kormányhivatalokat, és ennek részeként a Partnerségi Program során felkeresik az egyete
mek jogi karait is. Az államtitkár az elmúlt időszakot
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értékelve rámutatott: évente 16 millió közigazgatási
és bírósági ügy keletkezik, ebből a Magyary Program
jogszabályi módosulásainak következtében ötmilliónak
változott meg a gazdája, és került át általában a jegyzőktől a járási és a megyei kormányhivatalokhoz. A megyei
kormányhivatalok ma 17 olyan szervezetet foglalnak
magukba, amelyek korábban különállóak voltak. Élükön
kormánymegbízott áll, aki nemcsak a szabályosságért,
hanem az eredményességért is felel. Hatvanezer dolgo
zó munkáltatója változott meg az átalakítások nyomán
– mondta az államtitkár, aki összehasonlításul rámutatott:
az összes minisztériumban 5-6 ezer ember dolgozik.

A kormánymegbízotti intézmény a rendszerváltás óta
először nyújt világos megoldást a közigazgatás prob
lémáira, megyei, járási szinten egyaránt – nyilatkozta
a Rádió Orientnek Virág Rudolf miniszteri biztos annak
kapcsán, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemrég értékelte a megbízottak munkáját. A választás
változást hoz életükben, az új parlament megalakulásával ugyanis életbe lép az a szabályozás, miszerint a fővárosi és megyei kormánymegbízottak nem lehetnek egyben országgyűlési képviselők is.
Korszakalkotó változások következtek be az elmúlt négy
évben a magyar közigazgatásban: újra létrejött a megyén-

kénti egységesülés és a megyei önkormányzatok konszolidációja, megújultak a járások, és sorra adják át a modern, második generációs kormányablakokat is – foglalta
össze dióhéjban a meghatározó eseményeket Virág Rudolf. Szerinte a pozícióval olyan státust alkottak, amely
a rendszerváltás óta először világos megoldást jelent a
területi közigazgatás problémáira. „Nagyon fontos hozadék volt, hogy bármilyen komoly fejlesztés történt, ott
a kormánymegbízott kulcsszereplővé vált. Indult ez
a megyei konszolidációnál, folytatódott a járások megszervezésénél, és ugyanez folytatódik a kormányablakoknál is. Sőt, az önkormányzati rendszer megújításában
is komoly szerepük volt” – véli a miniszteri biztos.

Több, mint egymilliárd forintos informatikai fejlesztés a bíróságoknál
Több, mint egymilliárd forint értékű fejlesztés keretében
megújítják a bírósági szervezetek informatikai parkját –
mondta az Országos Bírósági Hivatal elnöke április 15-én
Szekszárdon. Handó Tünde a Szekszárdi Törvényszék összbírói értekezlete után tartott sajtótájékoztatón hozzá
tette: megvalósulnak azok az általa ígért programok,

amelyeknek köszönhetően az ügyfelek többek között
elektronikus értesítést kaphatnak ügyeik állásáról vagy
arról, hogy mennyi időn belül számíthatnak ítéletre.
„Próbálunk a szolgáltató bíróságok irányába elmozdulni,
és a 21. században természetes igényeket kielégíteni” –
jegyezte meg Handó Tünde.
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A közös modul tankönyvei

	IV. rész: Középpontban a biztonság

Cikksorozatunk aktuális részének központi fogalma a biztonság. Azokat a
műveket mutatjuk be, amelyek olyan fontos témákkal foglalkoznak, mint a
béke megőrzése, az országunkat érintő fenyegetések és veszélyek elleni fellépés,
valamint hazánk védelme. A Biztonsági tanulmányok és a Nemzetbiztonsági
tanulmányok című tantárgyak keretében sajátítható el ez a közszolgálati életpályán dolgozók számára nélkülözhetetlen tudás. A közös modul könyvei közül
a fenti tárgyakhoz kapcsolódó tananyagot A biztonsági tanulmányok alapjai, a
Nemzetbiztonsági alapismeretek és a Magyar kül-, biztonság- és védelempolitikai dokumentumok című tankönyvek segítségével ismerheti meg az olvasó.
Szerző: Brecsok Anna

tevékenységének, valamint a biztonságpolitika belső
intézményrendszerének. A posztbipoláris, azaz a bipo
láris rendszer felbomlása utáni kor katonai, politikai,
társadalmi, gazdasági és globális kihívásairól is képet
kaphatunk. A tankönyv alapvetően a Biztonsági tanulmányok című tantárgyi közös modul hallgatói számára
előírt kötelező tananyag, de emellett olyan elméleti és
gyakorlati alapozó ismeretanyagot is tartalmaz, amely
a gyakorló szakemberek számára is elengedhetetlen.

Nemzetbiztonsági alapismeretek

Cikksorozatunk aktuális részének központi fogalma a biztonság. Azokat a műveket mutatjuk be, amelyek olyan
fontos témákkal foglalkoznak, mint a béke megőrzése,
az országunkat érintő fenyegetések és veszélyek elleni
fellépés, valamint hazánk védelme. A Biztonsági tanul
mányok és a Nemzetbiztonsági tanulmányok című tantárgyak keretében sajátítható el ez a közszolgálati életpályán dolgozók számára nélkülözhetetlen tudás. A közös
modul könyvei közül a fenti tárgyakhoz kapcsolódó tananyagot A biztonsági tanulmányok alapjai, a Nemzetbiztonsági alapismeretek és a Magyar kül-, biztonságés védelempolitikai dokumentumok című tankönyvek
segítségével ismerheti meg az olvasó.
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A biztonsági tanulmányok alapjai
A biztonsági tanulmányok interdiszciplináris jellegű,
igen fiatal tudományszak, amely a 20. század második
felében született meg a társadalomtudományok talaján. E tudományterület legalapvetőbb és legfontosabb
ismeretanyagát tartalmazza a Nemzeti Közszolgálati és
Tankönyv Kiadó gondozásában kiadott, A biztonsági
tanulmányok alapjai című kötet. Olyan alapfogalmakkal ismerkedhetünk meg, mint a biztonság és védelem,
objektív és szubjektív percepció, küszöbország vagy
a kiberhadviselés. A tankönyv külön fejezetet szentel
a biztonságot veszélyeztető tényezők osztályozásának,
a különböző nemzetközi szervezetek dokumentumainak,

A Nemzetbiztonsági alapismeretek című tankönyv elsődleges célja, hogy a közös modul hallgatói elsajátítsák
a hivatásukhoz szükséges alapvető nemzetbiztonsági
ismereteket. A kötet bemutatja a korábbi magyar titkosszolgálatok intézményrendszerét, működését, hogy ezáltal az olvasó ezeknek a szervezeteknek a történetiségét
is megértse. Megismerhetjük, milyen biztonsági kocká
zatok, kihívások és fenyegetések várhatóak 2030-ig.
Bemutatja továbbá az egyes magyar nemzetbiztonsági
szolgálatok szervezetét, jogállását. Részletezi, hogy mi
ezeknek a szerveknek a feladata, például mi is tulajdon
képpen a kémelhárítás. Segít eligazodni, hogy milyen
belföldi és nemzetközi tevékenységeket végez, milyen
munkamódszereket alkalmaz a polgári és a katonai hír
szerzés, valamint a hírszerző és elhárító szolgálatok.
A kötet az NKE Nemzetbiztonsági Intézete, a nemzetbiztonsági szolgálatok, továbbá a titkos adatgyűjtésre
felhatalmazott szervek szakembereinek közreműködésével készült. Bár a Nemzetbiztonsági alapismeretek című

tankönyv elsősorban oktatási céllal készült, haszonnal
forgathatják hivatásukat már gyakorló közszolgálati
szakemberek és más érdeklődők is.

Magyar kül-, biztonság- és védelempolitikai
dokumentumok
A rendszerváltást követően Magyarország szűkebb és
tágabb környezetének helyzete szignifikánsan megváltozott. Az új körülmények pedig új szabályozást igé
nyeltek országunk kül- és biztonságpolitikája, valamint
védelme terén is. E kötet az elmúlt két évtized során megszületett, a tudományterület nélkülözhetetlen dokumentumait gyűjtötte össze. A könyv fejezeteinek rendező
elve az egyes irattípusok és a közöttük fennálló hierarchia volt. Elsőként az új alaptörvény releváns cikkei,
majd az Országgyűlés által megalkotott biztonságpoli
tikai és védelempolitikai alapelvek következnek. A harmadik fejezetben a kormányzati ciklus idejére elfogadott
nemzetbiztonsági stratégiával, továbbá az egyes ágazati
stratégiákkal találkozhatunk. Negyedik helyre a kül- és
biztonságpolitikát érintő törvények kerültek, a végén
pedig a leglényegesebb parlamenti határozatokat és
kormányrendeleteket találjuk. A gyűjtemény előnye,
hogy a mintegy negyven dokumentumot kivonatosan,
rövidített formában adja közre, a lényegi mondanivaló
megőrzésével. Így a kötet nemcsak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak felkészüléséhez nélkülöz
hetetlen, hanem valamennyi, a téma iránt érdeklődő
számára segítséget nyújthat a magyar kül-, biztonságés védelempolitikai dokumentumok megismerésében.

Hol érhetőek el a közös modul tankönyvei?
A tankönyvsorozat megtalálható a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó holnapján (www.nktk.hu).
Itt minden fontos információ (tartalom, ár) megtudható a könyvekről. A könyveket legegyszerűbben a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem mindhárom karán, az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett jegyzet- és ajándékboltokban lehet beszerezni.
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Deák Ferenc,
„A haza bölcse”
Deák Ferenc a 19. századi magyar történelem egyik legkiemelkedőbb politikusa.
Deák az 1832–36-os országgyűlésen kapcsolódott be a modern, polgári Magyarországért vívott küzdelembe, majd az első felelős magyar kormány minisztere,
a szabadságharc bukása után pedig a passzív ellenállás vezéralakja lett.
Pályafutását az 1867-es kiegyezés levezénylése, a dualista állam alapjainak
lefektetése koronázta meg.
Szöveg: Kóti Gergő
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Deák egy Zala megyei köznemesi família hetedik gyermekeként látta meg a napvilágot, 1803. október 17-én,
Söjtörön. Ám érkezése egyben egy családi tragédiával
is egybeforrt, édesanyja, Sibrik Erzsébet ugyanis belehalt a szülésbe. Mivel apja nem bírta elviselni az „anyagyilkos” gyermek jelenlétét, ezért a csecsemő nevelte
téséről a továbbiakban nagybátyja, Deák József gondoskodott. A gyermek ötéves korában aztán édesapját is
elveszítette. Ezt követően a tizennégy évvel idősebb
báty, Antal lett Ferenc gyámja.
Tanulmányait kisebb vidéki iskolákban kezdte. Keszthelyen a premontrei gimnáziumba, Pápán a bencés algimnáziumba és Nagykanizsán a piarista gimnáziumba járt.
A komoly, visszahúzódó fiú hamar kitűnt társai közül
pártatlanságával, igazságérzetével és tanulmányi eredményével. Később Győrött a Királyi Jogakadémia hallgatója lett, végül Pesten folytatott jogi gyakorlatot, és
itt is tett – a királyi táblánál – ügyvédi vizsgát. A hagyományokat követve megyéjének szolgálatába lépett: előbb
tiszti ügyész, majd árvaszéki jegyző, később pedig – miután bátyját, Antalt követnek küldték az 1832-es országgyűlésre – alispán lett. Ám 1833-ban Antal váratlanul
megbetegedett, és lemondott a követségről. A megye
így helyette öccsét, Ferencet küldte követnek a pozsonyi
országgyűlésre.

Deák Ferenc szülőháza

Ezt követően a zalai politikus karrierje azonban törést
szenvedett, ugyanis az 1843–44-es diéta előtti követválasztás a Deák ellen uszított bocskoros nemesek zavargása nyomán véres eseményekbe torkollott, a „haza
bölcse” – ahogy Kossuth nevezte – pedig ilyen áron
nem kért a politikai szereplésből. Hiányát a vármegye
és az országgyűlés egyaránt megsínylette, hiszen az
ellenzék – többsége dacára – a legfontosabb kérdést,
az adózást képtelen volt keresztülvinni.

Deák 1833
májusában
csatlakozott
az alsóház
politikai küzdelmeihez.

Deák 1833 májusában csatlakozott az alsóház politikai
küzdelmeihez, és a jobbágyfelszabadítás, a lengyelkérdés, valamint a vallás- és szólásszabadság ügyében tartott szónoklataival hamarosan az ellenzék egyik vezéralakjává nőtte ki magát. A politikus az 1839–40. évi diétán
aztán még nagyobb tekintélyt szerzett, ugyanis elérte,
hogy a Budán raboskodó Kossuthot és a Lovassy-per
elítéltjeit végre szabadon engedjék, ezzel együtt pedig
véget vessenek a még zajló felségsértési pereknek.

A kehidahustányi Deák-kúria

Benesch Pál: Deák Ferenc (festmény 1840 körül)
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Aktivitása nyomán Deák 1841-ben tagja lett a magyar
büntetőtörvénykönyv-tervezet megalkotására létrehozott országgyűlési bizottságnak, ám a kor szellemében megfogalmazott jogszabályokat a főrendi tábla
később leszavazta.

Deák Ferenc családfája
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A szabadságharc
leverése
után a
magyar
közélet
vezéralakja
lett.

Deák aktivitása ezekben az években sem csökkent, tevékenyen kivette részét a Védegylet létrehozásában, majd
közreműködött az 1847-es Ellenzéki nyilatkozat megalkotásában is. A politikus az 1847–48-as országgyűlésen
újfent nem vállalta a követi megbízatást. Ahogy egyre
zavarosabbá vált a nemzet viszonya a koronához, többször ő járt Bécsben a királyi udvarnál a megegyezés végett, de célját nem érte el. 1848 márciusában – a forradalmi események hatására – visszatért a nagypolitikába
mint a a sümegi kerület képviselője, majd az első felelős
magyar kormány megalakulását követően igazságügyminiszter lett.

Deák a mai húszezresen

Deák a bársonyszékben is higgadtan, a törvényesség
kérlelhetetlen híveként politizált, közben pedig számos
alkalommal próbált közvetíteni a bécsi udvar és a pesti
kormány között. Miután 1848. szeptember 11-én Jellasics
csapatai átlépték a határt, a „haza bölcse” belátta erő
feszítéseinek hiábavalóságát, ezért távozott miniszteri
székéből, ugyanakkor képviselői helyét továbbra is megtartotta. Deák 1848–49 fordulóján aztán másodszor is
kísérletet tett az ellentámadásba lendülő Habsburgok
megbékítésére, Windischgrätzcel folytatott január 3-i
tárgyalásai azonban eredménytelenül zárultak, így
hazatért zalai birtokaira.
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kibontakozó passzív ellenállás szimbóluma lett. A politikus a következő évek során az elzárkózástól remélte
a szabadságharc során elbukott magyar ügy sikerét,
miközben kitartóan ragaszkodott a jogfolytonossághoz,
a ’48-ban kivívott státus visszaállításához, és – szigorúan
békés eszközökkel – a neoabszolutista berendezkedés
ellehetetlenítésére törekedett. A passzív ellenállás mindazonáltal nem jelentett tehetetlenséget, amit az is kiválóan mutat, hogy Deák 1854-től a főváros zajára cserélte
fel a vidék nyugalmát, és a pesti Angol Királynő Szállóban
bérelt lakosztályában gyűjtötte maga köré a kor magyar
értelmiségét.
A „haza bölcse” természetesen gyakorlatiasabb politikus
volt annál, mint hogy elhiggye, nemzete képes megmaradni az örök passzivitásban, a bécsi udvar azonban
hosszú ideig nem volt hajlandó lemondani összbirodal
mi törekvéseiről. Bár Ferenc József az 1859-ben Itáliában
elszenvedett solferinói vereség után hajlandónak mutatkozott az alkotmányosság bevezetésére, Magyarország
reakciója miatt hamarosan csalódnia kellett. Az októberi
diploma kiadása után két hónappal, 1860 decemberé
ben a császár Bécsbe rendelte kihallgatásra a magyar
politika vezéralakját. Deák azonban – a nemzet támogatásával a háta mögött – nyíltan elutasította a centra
lista átszervezést. A tiltakozás kinyilvánítása terén már
nem mutatkozott ekkora egyetértés, ugyanis az 1861-ben
összehívott országgyűlésen a képviselők egy része határozatban, míg másik részük feliratban kívánta elutasítani
a februári pátensben felkínált alkotmányosságot.

Kehidai remetesége ellenére Deák Ferenc a szabadság
harc leverése után a magyar közélet vezéralakja lett, amit
zsenialitása mellett hitelessége és következetessége
indokol leginkább. A „nemzet prókátorát” még a császári
udvar is tisztelettel kezelte. Deák azonban 1850-ben
elutasította Anton Schmerling osztrák igazságügy-miniszter – nem hivatalos – bécsi meghívását, ezzel pedig a

Deák aláírása
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Deák Ferenc emlékmű, Budapest

Erzsébet királyné Deák ravatalánál.
(Elischer Lajos rajza)

Ez a kérdés azért volt fontos, mert egy határozat
küldése azt jelentette volna, hogy a diéta nem ismeri el
Ferenc Józsefet törvényes uralkodónak.
Deák a kibontakozó küzdelem során aztán komoly meglepetést okozott. Mivel nem akarta teljesen elvágni a
megegyezés lehetőségét, egy felirat küldését javasolta,
szemben a Teleki László vezette Határozati Párt híveivel.
A két csoport az országgyűlésen kiélezett csatát vívott,
amely Teleki tragikus öngyilkossága után végül Deákék
javára dőlt el. A választásnak rövid távon nem volt jelentősége – Ferenc József ugyanis hamarosan feloszlatta
az országgyűlést –, a gesztus azonban a későbbiekben
fontosnak bizonyult.
A sikertelen 1861-es rendezési kísérletet a Schmerling
nevével fémjelzett ideiglenes rendszer – provizórium –
követte, ennek négy éve alatt azonban a háttérben már
megkezdődtek a kiegyezésről szóló alkudozások. Deák
1865 áprilisában – álnéven – megjelentetett Húsvéti
cikkével ez a vita nyilvános formát ölthetett, egyúttal
pedig a politikus végre az őt megillető helyre került,
ugyanis magyar részről ő irányította a kiegyezésről szóló
tárgyalásokat. 1865 során Ferenc József menesztette
Schmerlinget, ismét összehívta a magyar országgyűlést,
és a Pragmatica Sanctio alapjából kiindulva konzultációt
kezdeményezett Deák Ferenccel. Az 1866-os porosz–
osztrák háborúban elszenvedett újabb vereség hamarosan felgyorsította a kiegyezési folyamatot.
Deák elérte, hogy az uralkodó – gróf Andrássy Gyula
vezetésével – felelős magyar kormányt nevezzen ki.
Az 1867. évi XII. törvénycikkellyel pedig végre törvényes
formába öntötték az elmúlt évek tárgyalásainak eredményét. A „haza bölcsének” erőfeszítései nyomán meg
született a dualista rendszer, amely ugyan a had- és

Deák Ferenc mauzóleuma (fent) és szarkofágja (alul)

pénzügyek terén is „engedett a negyvennyolcból”, ezzel
együtt azonban biztosította Magyarország modernizá
ciójának és felzárkózásának a törvényi kereteit. Deák
érdemei mindazonáltal nem merültek ki a kiegyezés
tető alá hozásában, hosszú ideig ugyanis gyakorlatilag
az ő személyes tekintélye biztosította az Andrássy-kor
mány eredményes működését a függetlenségpárti
közvélemény és a kossuthi emigráció ellenpontjaként.

Mindmáig
joggal
nevezzük
őt a haza
bölcsének.

A „haza bölcse” utolsó országgyűlési szónoklatát 1873
júniusában, a pápai csalhatatlanság ügyében tartotta,
ezután azonban idős kora és megromlott egészsége
miatt visszavonult a politikától. Deák még megérhette,
ahogy nagy műve beérik, és a Tisza Kálmán vezette balközép megteremti a dualista rendszert stabilizáló, leválthatatlan kormánypártot. 1876. január 28-án este
fél tizenegykor érte a halál. Személyében a 19. század
egyik legtehetségesebb politikusa távozott, aki állhatatosságával, őszinteségével, kitartásával és remek gyakorlati érzékével – végig a jog útján maradva – megteremtette Magyarország átalakulásának és fejlődésének
törvényi kereteit. A politikus életműve, a dualista rend
szer utóbb fél évszázadon keresztül fennmaradt, telje
sítménye nyomán tehát mindmáig joggal nevezzük
őt a haza bölcsének.
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Több, mint
800 hallgató
vett részt
a közös
közszolgálati
gyakorlaton.

Tavaly egy feltételezett árvízhelyzet kezelésében kellett
helytállniuk a hallgatóknak, idén egy hasonlóan összetett feladatot kellett megoldaniuk. Illegális migrációs
hullám kezelése, egy külső fegyveres csoport támadása
és a honvédségi erők alkalmazása volt a gyakorlat fő
tárgya, amelynek során egy áramszünetet is modelleztek. A helyszínek közül a Hungária körúti és a Farkasvölgyi
úti campusokon elsősorban elméleti, míg a csobánkai
és ócsai gyakorlótereken gyakorlati feladatokat kellett
végrehajtaniuk a hallgatóknak.

Végvár 2014:
feladat teljesítve!
A magyar felsőoktatásban egyedülálló az a közös közszolgálati gyakorlat, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartottak Végvár 2014 elnevezéssel. A négy
helyszínen rendezett kétnapos eseményen szimulált helyzetekben kellett feladatokat
teljesítenie a gyakorlatban részt vevő több mint nyolcszáz hallgatónak, akik
az intézmény mind a három karát képviselték. A rendezvény keddi napján Hende
Csaba honvédelmi miniszter is látogatást tett a Hungária körúti campuson.
Szöveg: Szöőr Ádám
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Prof. Dr. Patyi András rektor, a rendezvény keddi napján
tartott beszédében elmondta, hogy a mostani gyakorlat
a tavalyinál szándékoltan veszélyesebb szituációt fog
lalt magában, részben a civil hallgatók miatt. A Közigazgatás-tudományi Karon igazgatásszervezőként
tanuló hallgatók ugyanis tanulmányaik során megismerik az alaptörvény különleges jogrendre vonatkozó
szabályait, és a Végvár 2014 remek lehetőséget ad arra,
hogy ezen rendelkezéseket a gyakorlatban is összeköthessék a konkrét közigazgatási, katonai, rendészeti,
katasztrófavédelmi intézkedésekkel. Az egyenruhás
hallgatók pedig a saját hivatásrendjük parancsnoki
feladataira készülnek a közös közszolgálati gyakorlattal.

Ez a gyakorlat
a mai magyar
felsőoktatásban teljesen
egyedülálló.

Dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornok, a gyakorlat
vezetője elmondta, hogy hosszas előkészítő munka
előzte meg az eseményt, amelyen külső együttműködő
szervektől érkező megfigyelők is ellenőrizték az elvégzett feladatokat. A gyakorlat megvalósításában részt
vettek a Magyar Honvédség, a Magyar Rendőrség, az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szakemberei. Kovács Gábor szerint
a gyakorlat nagyon jó példa arra, hogy az egyetemen
lévő különböző hívatásrendek hogyan tudnak együttműködni, a közös feladatokat végrehajtani, és az itt megszerzett tudást a gyakorlatban alkalmazni.
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Riport

rendészet

Közös Rendőr- és
Tűzoltónap
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idén is együtt ünnepelt a katasztrófa
védelem és a rendőrség. Már negyedik alkalommal tartotta meg a két szervezet
a közös Rendőr- és Tűzoltónapot a Városligetben. Egész napos családi progra
mokkal tarkított rendezvényen emlékeztek meg védőszentjeikről, Szent Flóriánról
és Szent Györgyről.
Az NKE évek óta hagyományosan részt vesz a majálison,
azonban a korábbi évektől eltérően idén főműsorként
a Napozóréten tartott intézkedéstaktikai és közelharcbemutatót Oláh Attila rendőr hadnagy szervezésében
és konferálásával az RTK Rendőri Közelharc, illetve Ju-Jitsu
Szakosztálya, amelyen a szakosztályvezető oktató, Fonbank Roland rendőr százados is fellépett tanítványaival
együtt. A bemutató során a nézők bepillantást nyerhettek a karon oktatott tananyagba, illetve a klubok sza
badidős edzésein tanult, magas szintű harcművészeti
technikákba is. A későbbiekben az akciófilmekbe illő
mozdulatokat végző Tonfacsoport tagjai tartottak színvonalas bemutatót. Ennek első részeként az alapszintű
intézkedéstaktikai elemeket mutatták be a nézőknek.
Mindezeket showelemekkel fűszerezték, ezzel is látvá
nyosabbá téve a bemutatót. Az intézkedéstaktiaki elemeket a hallgatók órák keretében tanulják, míg a Tonfacsoport szabadidős tevékenység. Természetesen annak
megmarad a szolgálati jellege, viszont külsősök is lehetnek tagjai. A látogatók átlagéletkora hat-nyolc év között
volt, ezért az RTK standjánál gyerekprogrammal is készültek, az első- és másodéves hallgatók arcfestéssel
várták a kicsiket.
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A rendezvényre kilátogatott Pintér Sándor belügyminiszter és a tárca parlamenti államtitkára, Kontrát Károly is.
A majálison természetesen részt vett a két szervezet
vezetője, dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató és Papp Károly rendőr
altábornagy, országos rendőrfőkapitány is. A NKE részéről Janza Frigyes, a Fenntartói Testület tagja, dr. Kovács
Gábor rendőr dandártábornok, oktatási rektorhelyettes,
dr. Ruzsonyi Péter büntetés-végrehajtási dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja, valamint dr.
Boldizsár Gábor ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja tekintette meg a rendezvényt.
A majálison a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tűzoltói műszaki mentési bemutatót tartottak. A Katasztrófavédelmi Intézet bemutatójára több százan voltak
kíváncsiak, hiszen az új katasztrófavédelmi képzés mellett a többi karról, így a Közigazgatás-tudományi és a
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karról is informálódhattak az érdeklődők. A látogatók egyúttal a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny izgalmas döntőjét is nyomon
követhették, amelyben az NKE Katasztrófavédelmi Intézetének hallgatói is közreműködtek.
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A törzsek és
a munkacsoportok
alkalmazták
a Robotzsaru
programot.

Törzsvezetési
gyakorlat az RTK-n
A rendészeti vezetői mesterképzési szak teljes végzős állománya részt vett
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának komplex
rendészeti törzsvezetési gyakorlatán, amelyet immár harmadik alkalommal
rendeztek meg a karon, április 5-én.
Szöveg: Szilágyi Dénes

A gyakorlatot
immár
harmadik
alkalommal
rendezték meg
az RTK-n.
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A törzsvezetési gyakorlat levezetését korábban több
tantermi felkészítő foglalkozás előzte meg. A gyakorlat
során a résztvevők a Bács-Kiskun megyei határszaka
szon egy esetlegesen bekövetkező tömeges illegális
migrációs eseményt modelleztek.
A törzsvezetési gyakorlat három fő részből épült fel.
Az első mozzanatban az alacsony intenzitású szórvá
nyos migrációt kellett kezelniük a résztvevőknek. Ennek
során a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság rendkívüli szolgálatát és annak megerősítését modellezték
a hallgatók, akik a gyakorlat második részében a rend-

kívüli szolgálatra való áttérést tervezték meg és hajtották végre. A gyakorlaton azzal a helyzettel számoltak,
hogy nagy tömegű, illegális migráns csoport érkezik
Magyarország területére, amit kezelnie kell a rendőr
ségnek. A harmadik mozzanatban a válsághelyzet kihirdetése utáni feladatokat hajtották végre, ezt köve
tően a megyei operatív törzs az ezzel összefüggő, az
illegális migránsokkal kapcsolatos feladatok végrehaj
tását modellezte. A gyakorlat zárásaként a mozgósított
erők kivonását, az alapszolgálatba való visszatérés
feladatait hajtották végre a gyakorlók.

A gyakorlat végrehajtását döntnökként segítette
dr. Dsupin Ottó rendőr ezredes, főkapitányi biztos,
dr. Tari János rendőr alezredes, az ORFK Határrendé
szeti Főosztálya Idegenrendészeti Osztályának kiemelt
főelőadója, Gulyás Zsolt rendőr alezredes, a Bács-Kis
kun Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti
Szolgálatának vezetője és Éberhardt Gábor rendőr
alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Szeged Határrendészeti Kirendeltségének vezetője.
A gyakorlat levezetésben közreműködtek az egyetem
társkarainak és intézeteinek oktatói és hallgatói is,
hiszen a feladatban foglaltak alapján a társszervek is
jelentős szerepet kaptak a kialakult problémahelyzet
megoldásában. A gyakorlaton megfigyelőként részt
vett dr. Janza Frigyes nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Fenntartói Testületet tagja, valamint prof.
dr. Ruzsonyi Péter büntetés-végrehajtási dandártá
bornok, dékán is.
Az egynapos gyakorlaton a Rendészettudományi Kar
levelező mesterképzésében tanuló teljes másodéves
állomány részt vett. A hallgatók két csoportban, pár
huzamosan hajtották végre a feladatokat.

A gyakorlatot dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornok,
az NKE oktatási rektorhelyettese és dr. Varga János nyugalmazott határőr ezredes, a határrendészeti tanszék
vezetője irányította. A törzsek és a munkacsoportok
minden közlést elektronikus úton kaptak, alkalmazták
a Robotzsaru programot, és teljes körű informatikai
támogatást használhattak.
A gyakorlat tervébe a kidolgozók törzstájékoztatókat
is beépítettek, ahol a parancsnokok a valóságot megközelítő helyzetekhez igazodóan különböző vezetési
fórumokat tartottak.
A mesterképzésben tanult ismereteket a hallgatók a
gyakorlatban alkotó módon alkalmazták, és azokból
összességében jól vizsgáztak. A gyakorlat zárásaként
a döntnökök értékelték a résztvevők tevékenységét,
amelyről később részletes és átfogó anyag készül.
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Bajnokok közt a magyar
vívósport felemelkedéséért
Az NKE SE Tiszti Vívóklub
Szöveg: Túróczi Zoltán

A vívásnak
inkább hagyományőrző
szerepe van
a honvédek
életében.

A Tiszti Vívóklub működését 1992 decemberében kezdte
meg a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola üllői úti
objektumának egyik épületében kialakított vívóterem
ben. A klub alapítója és vezetője Horváth Sz. Tibor vívómester volt, aki a mai napig, több mint ötven év szakmai
tapasztalattal a háta mögött, fiatalokat megszégyenítő
lendülettel oktatja a sportág fogásait. 2012-ben a klub
alapításának 20. évfordulóján Németh András százados
vette át a szakosztály vezetését, aki szerint egy katonatiszt hagyományosan akkor lehet maximálisan felkészült,
ha vívásban, lovaglásban és lövészetben is megállja a
helyét. Ezen sportágak a lövészet kivételével ugyan nem
adnak később közvetlenül hasznosítható gyakorlati tudást, és inkább hagyományőrző szerepük van a honvédek életében, de olyan készségek fejlesztésében játszanak fontos szerepet, mint a koncentráció, a taktikai
érzék, az állóképesség, a robbanékonyság, a mozgás
koordináció vagy akár a helyes testtartás.

58

//

2014/4

A vívás a kormányzat által közvetlenül támogatott tizenhat kiemelt sportág közül az egyik legnépszerűbb.
A támogatás célja, hogy az elmúlt évek anyagi problé
máit megszüntetve a magyar vívósport ismét olyan sikeres legyen, mint volt például annak a Kárpáti Rudolf
vezérőrnagynak az idejében, aki hat olimpiai aranyér
mével az egyik legsikeresebb magyar sportoló, a világ
talán legeredményesebb vívója volt.
A sportág sikere jelentős mértékben az anyagi helyzet
és a felszereltség függvénye. A nagy egyesületekkel ellentétben a Tiszti Vívóklub tagdíja csekélynek mondható,
és az edzések, valamint a versenyek hangulata is kifejezetten baráti, a klubtagok egymást biztatva, rivalizálás
nélkül dolgoznak a siker érdekében. Ez gyakran nem is
marad el, hiszen közülük többen világ- és Európa-bajnokkal versenyezhetnek hónapról hónapra az országos versenyeken és válogatókon, a hazai vívás legfelsőbb osztályában. A Magyar Vívó Szövetség kezdeményezésére
az utóbbi időben korosztályonként már amatőröknek
is rendeznek versenyeket, így még több sportoló próbálhatja ki magát éles helyzetben. A klub vezetője és mesteredzője szerint ez kifejezetten fontos, hiszen ebben az
egyéni sportágban a bajnokok ellen elért egy-egy szép
tus is komoly sikerélményt és motivációt jelenthet.
A Zrínyi-campus Szüts János Vívóterme kortól és hiva
tástól függetlenül mindenkit szeretettel vár. Mint azt
Németh százados említette, a hallgatók mellett fiatalok
és idősebbek is egyre többen keresik fel a klubot, hiszen
a vívás nem elsősorban a fizikai erőnlét kérdése, hanem
legalább annyira fontos a gyors észjárás és a koncentráció.
Bizonyítja ezt az is, hogy ősszel Győrben rendezik meg
a veterán-világbajnokság, ahol 70–80 év közötti kate
góriákban is indulnak versenyzők.
Az egyesület képviselői szerint a fő célok közé a tagbő
vítés és az eredményes versenyeztetés tartozik. Előbbi
nél pozitív tendencia látható, hiszen egyre népszerűbb
a klub, amely az utánpótlás-nevelés érdekében sport
orientációs nyári tábort is szervez. Az eredményes versenyzés egyik következménye az anyagi stabilitás megtartása és erősítése lehet, hiszen például a sikeres szereplés okán olyan támogatásokat szerezhet a klub, amelyekből világszínvonalú eszközökkel tudja támogatni tagjai
nak felkészülését.
A klub hosszú távon szeretne a vívósport egyik megha
tározó bázisává válni mind a versenyzők, mind az edzők
kinevelése területén, és a többi sportággal kiegészülve
akár a Ludovikára tervezett öttusaközpont alapító
szakosztálya is lehet.
Elérhetőség: www.vivoklub.hu.

Bohus Réka párbajtőrözőnk
újra a dobogón
Az idei év Bohus Réka, egyetemünk Közigazgatás-tudományi Karának elsőéves
hallgatója számára igazán jól indult: bronzérem a jeruzsálemi Eb-n, aranyeső
az országos vívóbajnokságon. Legutóbb pedig a plovdivi korosztályos vívóvilágbajnokságon a juniorok között ezüstérmesként állhatott a dobogón.
Szöveg: Brecsok Anna

Hogy kerültél a vívás közelébe? Miért éppen ezt
a sportágat választottad?
Mindkét nővérem korosztályos válogatott vívó volt, a
nyomdokaikba lépve ragadtam pengét. Anyukámmal
sokszor kísértük el őket a versenyekre, aztán a vívás jött
valahogy magától. Olyan nyolc- vagy kilencévesen már
a békéscsabai Alföldi Vívó Akadémián tanultam. Tulajdonképpen belenőttem a vívásba.
Mire kell a leginkább odafigyelni a páston?
A vívás nagyon nagy koncentrációt igényel. Gondolko
dós sport, nemcsak fizikailag mozgat meg, hanem szel
lemileg is. A küzdeni akarás és a koncentráció nagyon
fontos. A mozgást már nagyon sok ideje gyakoroljuk,
az már ösztönszerűen megy. Inkább az nehéz, hogy
nagyon gyorsan kell reagálni mindenre, amit az ellenfél
tesz. Amit én kitalálok, lehet, hogy azt egy tizedmásodpercen belül felül kell írnom, mert az ellenfél nem azt
csinálja, amire számítok. Ha egy kicsit is elenged a figyelmed, máris az ellenfél szerzi a tust.
Szeptembertől a Közigazgatás-tudományi Karon
kezdted meg egyetemi tanulmányaidat. Miért
épp ezt a képzést választottad?
A vívás mellé mindenképpen egy olyan egyetemet
szerettem volna választani, ahol magas színvonalú okta
tás folyik, és egy olyan szakot, ami nem egy „büfészak”.
Ugyanis semmiképp sem szerettem volna a tanulást
elhanyagolni. Érdekel a közigazgatás, ezzel az egyetemi
végzettséggel sok helyen lehet elhelyezkedni, amit kifejezetten fontosnak tartok.
Biztosan nagy változást jelentett, hogy elkezdtél
egyetemre járni, és Pestre költöztél.
Minden sokkal másabb, mint Békéscsabán, meg kellett
szokni ezt a pörgést. Megyek folyamatosan egész nap,
csak este érek haza. Minden napomat az edzőteremben
zárom, vagy a BVSC-ben, vagy a felnőttválogatott-kerettel edzek. Néha délelőtt is van edzés, egy-egy nagyobb
verseny előtt többször is. Napközben próbálok minél
több időt az egyetemen tölteni. Két edző dolgozik velem
most így, hogy Pestre költöztem. Még nem igazoltam
át, amíg lehet, nem is szeretnék, mert nagyon nagy támogatást kapok Békéscsabától és az egyesületemtől is.
Sokat segít, hogy a testvéremmel lakom együtt, akire

Ha egy kicsit
is elenged
a figyelmed,
az ellenfél
szerzi a tust.
mindenben támaszkodhatok. Szerencsére a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem is nagyon jó választás volt. Egyéni
tanrendet kaptam, és a tanárok is nagyon segítőkészek.
Mik a későbbi terveid: élsportoló vagy közigazga
tási szakember leszel?
Még nem tudom. A vívás, illetve úgy általában maga a
sport igazából nem egy életbiztosítás. Akármikor jöhet
egy sérülés, ami megváltoztathat mindent. Fontos több
lábon állni, elsődleges a diploma megszerzése, de amíg
össze tudom egyeztetni a tanulást a sporttal, addig a
vívásba is beleadok mindent.
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