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Konferencia a külhoni magyar
ifjúság helyzetéről
A magyar állam nem lesz sikeres, ha nem áll mögötte
hatékony nemzeti stratégia, egy átgondolt, végrehajt
ható jövőkép. A jövő pedig a fiataloké, hiszen azt ők
készítik elő – mondta beszédében Prof. Dr. Patyi András,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a Ludovika
Campuson megrendezett, A külhoni magyar ifjúságkutatás – 2014 elnevezésű projektnyitó konferencián,
amelynek fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés
elnöke volt. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet több
szervezet – köztük a Századvég Alapítvány és a Postgraduates’ International Network – bevonásával indította
el a projektet, amelynek a lényege: a külhoni magyar
ifjúság helyzetével kapcsolatban tudományos eszkö
zökkel olyan adatokat, ismereteket gyűjtsenek és dolgozzanak fel, amelyek a politikai döntéshozatalban is
hasznosíthatóak. A konferencián felszólalt Stumpf István
alkotmánybíró, Szász Jenő, a kutatóintézet elnöke és
Andrásfalvy Bertalan egykori kultuszminiszter is.

Épülhet az új KTK-kollégium
Már augusztus közepén elkezdődhet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara kollégiu
mának építése a Ludovika Campus területén. A 600
fős létesítmény tervezéséről és kivitelezéséről az NKE
és a kivitelezést végző konzorcium képviselői június
közepén írtak alá megállapodást.
A kormány tavaly decemberben döntött a Ludovika
Campus állami beruházás kibővítéséről, amely mintegy
6,1 milliárd forintos kormányzati támogatással valósul
meg. A Bonum Publicum megtudta, az engedélyezési
és kivitelezési tervek előreláthatólag augusztus közepére
készülnek el, a munkálatok ezt követően kezdődhetnek
meg, és jövő év szeptember 15-ig kell befejezniük azo
kat a kivitelezőknek.
A kollégium az Orczy park területén belül, az új oktatási
épülettel egy időben épül meg, így a kar a 2015–16-os
tanévét teljes egészében ott kezdheti el.
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Partnerségben a közmédiával

Az etikus tisztviselő a kötelességekre fókuszál

A közszolgálati média szakértő utánpótlásának a meg
teremtése az egyik célja annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet az NKE, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Magyar Távirati
Iroda (MTI) és a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány
vezetői kötöttek május 30-án a Ludovika Campuson.
A megállapodást Patyi András, az egyetem rektora, Szabó
László Zsolt, az MTVA megbízott vezérigazgatója, Gazsó
L. Ferenc, az MTI Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és Sára
Sándor, az alapítvány kuratóriumának elnöke látta el
kézjegyével. A négy évre szóló együttműködés kiterjed
a többi között a közszolgálati média és kommunikáció
működését és kultúráját megismertető egyetemi kur
zusok fejlesztésére, valamint a közszolgálati tisztviselők
oktatására, kommunikációs képességeiknek a fejlesztésére.

Amikor integritásmenedzsmentről beszélünk, tulajdon
képpen egyszerű dolgokról van szó: élethelyzetek modellezésén és ismeretek átadásán keresztül megpróbá
lunk embereket felkészíteni arra, hogyan tartsák be
a közszolgálatra és a mögötte meghúzódó általános
emberi magatartásokra vonatkozó etikai normákat –
ezekkel a szavakkal szólt Prof. Dr. Patyi András, az NKE
rektora május 30-án azokhoz a hallgatókhoz, akik most
végeztek az intézmény integritás-tanácsadó szakirányú
továbbképzésén.
A második évfolyam 73 végzőse közül 64 fő vette át
személyesen oklevelét az egyetem központi épületé-

Magyary Napok 2014
Koszorúzással és a közigazgatás időszerű kérdéseiről
rendezett konferenciákkal emlékeztek meg június elején Magyary Zoltánról, a hazai közigazgatás-tudomány
egyik legnagyobb személyiségéről Tatán és Budapesten.
A 126 éve született iskolateremtő tudós a nemzeti gondolatot sikeresen ötvözve az európai értékrenddel nemzetközivé tette a magyar közigazgatás hírnevét.
A háromnapos rendezvénysorozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Magyary Zoltán Szakkollégium, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, a Magyar Kormány
tisztviselői Kar, Tata Város Önkormányzata és a Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezésében
valósult meg.

Digitalizált belügyi parancsok
Kinevezéseket, fenyítéseket, átszervezéseket, belső
utasításokat és a rendszerváltás előtti időszak számos
más fontos belügyi dokumentumát digitalizálták a
Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) és az NKE munkatársai.
A projekt eddigi eredményeit a Magyar Nemzeti Levéltárban tartott rendezvényen mutatták be az érdeklődőknek. A rendezvényen elhangzott, hogy bár „csak” tizen
három év parancsait dolgozták fel a mostani projekt
keretében, a kutatások szempontjából azonban ez az
egyik legizgalmasabb időszak: a rendvédelmi szervek
nek a második világháború utáni újjászervezése, a Rákosi-rendszer, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc és az azt követő megtorlások is ekkor történtek.
A projekt keretében mintegy harmincezer oldalnyi dokumentum restaurálását követően több, mint negyvenezer felvétel készült az iratanyagról.
A szakemberek az iratok feldolgozását és digitalizálá
sát 1958-ig végezték el, de a tervek szerint a munka
a későbbiekben folytatódhat, így egészen a rendszer
váltásig meglévő dokumentumok is elérhetőek lesznek majd digitális formában. Az eddig elkészült irat
anyagot júliustól a MNL honlapján tekinthetik meg
az érdeklődők.

ben, a Ludovikán. A korrupció egy állam esetében
végzetes következményekkel járhat – mondta az
oklevélátadón dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki
hozzátette: az utóbbi években szakmai és kormányzati
szempontból is sikeres területnek számít a korrupció
elleni küzdelem. Dr. Kis Norbert, az egyetem továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese az elmúlt
időszak eredményei kapcsán beszámolt arról, hogy fél
éve alakult meg az egyetemen az Integritás Tudásköz
pont, és létrejött a Jó Állam Kutatóműhely is, amely
megkísérli az integritást mérhetővé tenni.

Közös magyar–kínai workshop a Ludovikán
A kínai és a magyar közigazgatási reformokat, valamint
azoknak a hatásait elemezték az NKE és a Chinese Academy of Governance (CAG) közös workshopján, amelyet
május 20–25. között tartottak a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Ludovika Főépületében.
Cheni Li, a Kínai Államigazgatási Főiskola rektorhelyettese
(miniszterhelyettes), valamint dr. Kis Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese beszédeikben szóltak a két intézmény korábbi jó kapcsolatáról, valamint hangsúlyozták a jövőbeli együttműködés fontosságát.
Az előadásokon szó volt a közszolgálat-menedzsment,
valamint a közigazgatás innovációjáról. Az elhangzott információk és a tapasztalatok beépülnek a folyamatban
lévő tananyagfejlesztésekbe, de a workshop kiváló lehetőséget nyújtott az NKE oktatóinak és doktoranduszainak

is szakmai munkájuk bemutatására, valamint hosszú
távú szakmai együttműködések kialakítására.

NKE-s diákok, oktatók utazhatnak Kínába
Magyar diákok, hallgatók utazhatnak Kínába, az NKE pedig
kínai egyetemi polgárokat fogadhat annak a megállapodásnak köszönhetően, amelyet az NKE és a Kelet-kínai Politikatudományi és Jogi Egyetem vezetői írtak alá június elején.
A két egyetem a jövőben a következő területeken tervezi
az együttműködést: hallgatói, oktatói és dolgozói csere
program; publikációk, szakmai tapasztalatok megosztása;
közös kutatási projektek, szakmai programok és konferen
ciák. Az intézmények tanévenként négy-négy hallgatót

fogadhatnak egymástól az alap- és a mesterképzésben,
ezenfelül rövidebb időszakra, kutatási céllal a PhD-képzésben részt vevők is elutazhatnak a társintézményhez. A megállapodást aláíró egyetemek nem kérnek tandíjat egymás
hallgatóitól, minden más költséget azonban a hallgató 
vagy a küldő intézmény áll. A két egyetem arra is törekszik,
hogy minden tanévben, maximum négyhetes időtartamra, egy-egy oktatót is fogadjon a másik egyetemről.

Nemzetközi konferencia
a közigazgatásról

Aranyérem az egyetemi
karate vb-n!

Nagy sikerrel zárult a NISPAcee (Közigazgatási Iskolák és
Intézetek Hálózata) éves nemzetközi konferenciája, amelynek május 22–24. között Budapest adott otthont. A huszonkettedik alkalommal megtartott rendezvényre 41
országból több, mint 350 résztvevő érkezett. Az NKE és a
Budapesti Corvinus Egyetem közös rendezvényén a többi
között értékelték a magyar közigazgatás-fejlesztés ered
ményeit. Az NKE kezdeményezésére itt mutatták be az
Erzsébet-programot, a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj,
valamint a Magyary Zoltán egyszerűsítési programot mint
a régióra jellemző, innovatív közigazgatási gyakorlatokat.

Aranyérmes lett Tadissi Martial, az NKE hallgatója a 9.
egyetemi-főiskolai karate vb-n, a montenegrói Barban.
A hazai szövetség tájékoztatása szerint a 67 kilogrammos
súlycsoportban indult magyar versenyző a fináléban
a brazil Rezendét múlta felül 4-1-re. A sportoló, akinek
az édesapja kongói, édesanyja pedig magyar, a tavalyi
egyetemi Eb-n szerzett elsősége után ismét veretlenül
lett győztes.
A kétszeres korosztályos Európa-bajnok, 23 esztendős
Tadissi a májusi felnőtt-kontinenstornán ugyanebben a
súlycsoportban a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
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Az igazi
emlékművek
az emberi
szívekben
vannak.

Emlékoszlopot avattak
a Ludovikánál
A Ludovika Főépület történelmi emlékhellyé nyilvánítását jelző emlékoszlopot
avatott június 24-én Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
rektora és Hende Csaba honvédelmi miniszter. A tárcavezető beszédében
hangsúlyozta: a Ludovika mindig egyet jelentett a minőséggel.
Szöveg: Takács Péter
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– Az épület a magyar állam újjászervezését, az államban
való gondolkodás újjászületését jelképezi. Sem egyetemek, sem katonai akadémiák nem jönnek létre betonból,
téglából és malterból. Egy egyetem több, mint a folyosók, ahol az egyetemi polgárok közlekednek. Az egyetemet az a szellemiség kell, hogy teremtse és fenntartsa,
amely mögött magasztos eszmék és érzelmek állnak –
mondta köszöntőjében Patyi András rektor, és hozzá
tette: – A Nemzeti Közszolgálati Egyetem azoknak az
értékeknek a megújításával is szolgálni kívánja a hazát,
amelyek egykor a Ludovika Akadémiát jelentették.
– A Ludovika fogantatása, születése, bölcsője, serdülő- és
felnőttkora maga Józsefváros – értékelt az ünnepségen
Kocsis Máté, a VIII. kerület polgármestere. Emlékeztetett:
– Az épületet a népnyelv politikai rendszerektől függet
lenül mindig Ludovikának hívta. Ludovika volt, van és
lesz. Józsefváros megújulásának sziklaszilárd alapzata a
Ludovika Akadémia és annak szellemisége. A Ludovika
szó mindenkiben a rend, fegyelem, becsület, hit és er
kölcs fogalmakat idézi fel – tette hozzá a polgármester.
A Ludovika a magyar honvédtisztek alma matere volt
– kezdte ünnepi beszédét Hende Csaba honvédelmi
miniszter. – Azoké, akik a nemzet védelmében járták a
19. és a 20. század csatatereit. Hűek voltak a zászlóhoz,
a szabadság ügyéhez, a mindenkori magyar alkotmány
szelleméhez és betűjéhez. Harcoltak a legnehezebb
háborúkban, amelyeket megvívni valaha magyar kato
nának megadatott. Vezették embereiket, megtették
mindazt, amit a katonaszakma szabályai szerint meg
kellett tenniük – tekintett vissza a miniszter a Ludoviká
ban nevelkedett tisztek életére. – Esküjük szerint becsülettel éltek és haltak, ezzel vívtak ki semmivel sem összemérhető rangot annak a fogalomnak, hogy ludovikás
tiszt. Ez a nemzet nagyon sokkal tartozik nektek – szólt
a miniszter az ünnepi rendezvényen megjelent egykori
ludovikásokhoz. Az egyetem mostani hallgatóiról pedig

Az emlékhelyekről szóló jogszabályok alapján a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság jelöli ki
a nemzeti emlékhelyeket. Ezek olyan, Magyarország
történelmében meghatározó jelentőségű helyszí
nek, amelyek a magyar nép és az ország területén
élő nemzetiségek összetartozását erősítik. Identi
tásképző jellegüknél fogva a nemzet önképében
kiemelkedő fontosságúak, továbbá országos jelen
tőségű állami megemlékezés színhelyei.

azt mondta Hende Csaba: – Célunk, hogy ezek a fiata
lok képesek legyenek megnyerni a jövőt a nemzet és
a közjó számára. A kormány mindent megtesz, hogy
a jövőben is a minőség legyen a közszolgálat legfőbb
ismérve. A miniszter Patyi Andrásnak az egyetem épületéről szóló szavaihoz is kapcsolódva leszögezte:
– Az igazi emlékművek az emberi szívekben vannak.
Annyira él egy emlékmű, amennyire ismerjük mindazt,
aminek elmondására létrehozták, és amennyire igyek
szünk hűségesek lenni ehhez.
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Az emlékoszlopot
a Nemzeti
Emlékhely
és Kegyeleti
Bizottság
állíttatta fel.

épület előtt felállított emlékoszlopot Patyi András rektor
és Hende Csaba honvédelmi miniszter avatta fel.
Az emlékoszlop avatása után a Kápolnában lemezbe
mutató koncertet adott a Magyar Honvédség Légierő
Zenekar Veszprém. A Fegyvernemi dalok és katonadalok
című lemez anyagából Katona János alezredes, zenekarvezető vezénylete mellett kaphattak ízelítőt a rendezvény résztvevői. A rendezvény a Díszteremben adott
fogadással zárult, ahol Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke mondott pohárköszöntőt.

Az emlékoszlopot a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság állíttatja fel. A Ludovika Főépület előtt
álló emlékoszlopon a következő szöveg olvasható:
Történelmi Emlékhely
Ludovika Akadémia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kezdeményezésére,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata
alapján a kormány a 104/2014-es számú rendeletével
nyilvánította történelmi emlékhellyé a Ludovika Akadé
mia egykori épületét, amely ma már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új főépülete. Az ebből az alkalomból az
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Az 1808. évi VII. törvénycikk a katonai Ludovika
Akadémiáról teremtette meg az önálló magyar
tisztképzés lehetőségét. A Pollack Mihály tervei
alapján 1830 és 1836 között elkészült klasszicista
stílusú épület 1872-től szolgált a magyar honvéd
tisztképzés színteréül. 1945 után az épület otthont
adott tisztképző, illetve felsőoktatási intézménynek, múzeumnak.

Élettel telik meg
a Ludovika Főépület
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületének március végi átadását
követően fokozatosan népesítik be az intézmény dolgozói a patinás épület helyi
ségeit. A költözés több szakaszban történik: május 5-én a Rektori Hivatal és a
Gazdasági Hivatal munkatársai, valamint az NKE Szolgáltató Kft. több alkalmazottja már a megújult környezetben kezdhetett el dolgozni. Őket kérdeztük
első benyomásaikról, tapasztalataikról.
Szöveg: Túróczi Zolzán
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Szalontainé Czettisch Barbara – Főtitkárság
Számomra a legfontosabb, hogy az NKE Szolgáltatóval
együttműködésben megvalósuló átköltözés sikeresen
és gyorsan lezajlott, és mára mindenki megtalálta a helyét az épületben. A nyári hónapokban a Nemzetközi
Intézet munkatársai is megérkeznek hozzánk, ezzel a
költözés első, nagyobb köre lezárul. Beszerzés alatt áll
még pár hiányzó bútor, de úgy érzem, minden dolgozói
igényt sikerült kielégítenünk. A korábbiakhoz képest
nagy terű irodák egy másfajta, az eddigitől eltérő munkastílust követelnek meg, de remélem, hogy hamaro
san mindenki megszokja és megszereti ezt a nagyszerű
épületet.
Víg Roland – Igazgatási Iroda
A költözés még a vártál is gyorsabban és zökkenőmen
tesen zajlott le, így ez, valamint az informatikai rendszer
kiépítettsége jelentősen megkönnyítette, hogy minden
munkafolyamat a lehető leggyorsabban folytatódjon.
Az épület impozáns, a parkra nyíló kilátás, a nagyobb
irodák és a kibővült élettér mindenképpen kellemes
környezetet teremt a mindennapi munkánkhoz.

Nagyon jó
érzés itt
dolgozni,
amihez
az épület
környezete is
hozzájárul.

Kovács István – Informatikai Szolgáltató Központ
Az informatikai csapattal már a felújítás alatt beköltöztünk, valamint a tervezés folyamatából is kivettük a részünket. Jelenleg négyen foglalkozunk az informatikai
rendszerekkel, a telefonhálózattal és az egyéb számító
gépes, valamint beléptetési rendszerekkel kapcsolatos
feladatokkal. A költözést követően megkezdődött a belépőkártyák átprogramozása, amely a beköltözőknek a
tervezettnél nagyobb létszáma miatt komoly feladatot
jelentett. Mivel több száz ember munkavégzését akadá-

lyozhatja egy esetleges hiba, ezért fontos az informatikai
rendszerek folyamatos karbantartása is. Egyes irodák
bejárati ajtói kezdetben még nem működtek tökélete
sen, de ezeket menet közben sikerült megjavítanunk.
Hamarosan elindul a KTK-kollégium építése, ebben
nekünk is lesz teendőnk bőven, de a nyár legfontosabb
feladata a hallgatók beléptetésének megszervezése lesz.
Ecker Klaudia – Gazdasági Főigazgatóság
Úgy gondolom, az egész gazdasági részleg nevében
kijelenthetem, hogy jól érezzük magunkat a Ludovika
főépületében. Harminckét fővel a legnagyobb átköltöző
szervezeti egység vagyunk, ami nyilván komoly előkészületet igényelt a székhelyünk megváltozásakor. Emellett
a mi dolgozóink kaptak helyet a nagy légterű, esetenként húsz főnek is helyet adó irodákban, amely nyilván
egy új munkakörnyezetet jelent. Ezt nem feltétlenül fogadta mindenki örömmel, de mára már sikerült ehhez
az egyébként csapatépítő jellegű rendszerhez alkalmazkodni. Szerintem az egyik legnagyobb előnye az új helynek, hogy a Rektori Hivatal és a Gazdasági Hivatal irodái
egy szinten, egy folyosó mentén találhatók, ez hatékony
munkavégzést tesz lehetővé. Az épület egyébként gyönyörű, de a dolgozók még várják, hogy teljesen kész
legyen a felújítás, kiülhessenek kávézni az udvarra, a képek felkerüljenek a falakra, a virágok pedig a folyosókra,
azaz, hogy „élet” költözzön az épület falai közé.
Tóth Hajnalka – Központi Tanulmányi Hivatal
A teljes központi tanulmányi igazgatás közel tíz fővel
költözött át a Ludovikára. Mivel mi hallgatókkal közvet
lenül nem foglalkozunk, ezért nem okoz komolyabb
változást a munkában. A körülmények egyértelműen

kellemesebbek itt, mint korábban. Kezdetben még voltak informatikai hiányosságok, mára azonban ezek is
megoldódtak. Összességében nagyon jó érzés itt dol
gozni, amihez az épület környezete is hozzájárul.
Tózsa Réka – Nemzetközi Kapcsolatok Iroda
Az egyetem nemzetközi területének elégedettségét
jelzi, hogy a főépületet a beköltözés első napján „felavató” pekingi Minzu Egyetem delegációjánál, valamint
az azóta már itt járt több, mint húsz nemzet képviselőjénél is egységesen nagy sikert aratott a Ludovika. Egyes
külföldi csoportoknak különösen tetszik az a koncepció,
miszerint az egyetem pincéjében egy természettudo
mányi múzeum is található. Örömre ad okot, hogy májusban már egy százfős nemzetközi konferenciát is lebo
nyolítottunk, és a vendégek alig érzékelték az épületen
belüli utómunkálatokat. Nagyon várjuk az új kollégiumi
épületet a színvonalas vendégprofesszori szobákkal, és
hogy a többi szervezeti egység is a campusra költöz
zön, így a szimbiózis meg fogja könnyíteni a munka
szervezést is.
Szalontai Tibor – NKE Szolgáltató Kft.
Az NKE Szolgáltató Kft. az épület és a campus üzemel
tetőjeként már az előkészületekben is folyamatosan
részt vett. Az egyik legnagyobb feladatot a központi
szervezeti egységek költöztetése jelentette, amelyet
kizárólag saját erőforrásainak bevonásával oldottunk
meg. Az épület üzemeltetése mellett mindennapi feladataink közé tartozik a park gondozása, a beléptető
és a parkolói rendszer kialakítása, az őrzési feladatok,
a büfé és a jegyzetbolt kialakítása és fejlesztése. A kft.
gazdasági és rendezvényszervezői részlege is áttette
a székhelyét a Ludovikára, s ez nagy segítséget jelent
a különböző események szervezésében és adminiszt
rációjában.
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Mósa Rita – Büfé
A büfé reggel héttől várja az egyetem dolgozóit, akik
egyre nagyobb számban látogatnak meg minket. A
folyamatosan bővülő választékunkban megtalálhatók
szendvicsek, pogácsák, csokoládék és üdítők. A legna
gyobb népszerűségnek a hetven forintért kapható kávé
örvend, ami azt jelzi, hogy a büfé elsődleges célja nem
a profitszerzés, hanem az egyetemi polgárok kiszolgá
lása. Emellett a legtöbb rendezvény cateringjét is mi
biztosítjuk. Úgy gondolom, a jövőben a terasz kialakítása és a hallgatók megérkezése még népszerűbbé fogja
tenni ezt a hangulatos helyiséget.

Májusban
már egy
százfős
nemzetközi
konferenciát
is lebonyolítottak a
főépületben.

Az NKE szombat délelőttönként szervezett épületbejá
rást tart a lakosok számára. Az elmúlt egy hónapban
mintegy kétszázan tekintették meg a Főépület helyi
ségeit és nevezetességeit.
Az ingyenes épületvezetéseken való részvétel online
regisztrációhoz kötött.
www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/epuletvezetes
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Nagy siker volt
a Ludovika Fesztivál
Ötödik alkalommal rendezték meg május 17–18-án a Ludovika Fesztivált.
Az MH Ludovika Zászlóalj szervezésében megtartott rendezvénynek
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy parkja és a felújított Ludovika
Főépülete adott otthont.
A tisztavatást száz nappal megelőző, ezért 100 napos
ünnepségnek nevezett rendezvényen elismeréseket
adtak át a legjobb negyedéves honvédtisztjelölteknek.
A kétnapos rendezvényen olyan látványos programokra
is sor került, mint az ejtőernyős ugrások, az intézkedés
taktikai tonfabemutató, valamint a korhű egyenruhákban és fegyverekkel megjelenített első világháborús
csatajelenet.
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A rendezvényen népszerűek voltak a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóautói, de sokan éltek a
lehetőséggel, és megtekintették a Ludovika Főépület
történelmi tereit is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
hallgatói által koordinált épületvezetésen a két nap
során több, mint kétszázan vettek részt.
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Rendőrtiszteket
avattak a Várban
A korábbi évek hagyományainak folytatásaként a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi Kara idén is a Budai Várban tartotta tisztavató
ünnepségét. A 166 végzett hallgató a Szent Korona másolata és a történelmi
zászlók előtt, Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter
és a tábornoki kar jelenlétében tette le a tiszti esküt.
Szöveg: Tóth Nikolett
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„Nehéz, komoly felelősséggel járó, de szép hivatást
választottak. Az egyenruha tiszteletet parancsol, a rendőr
a törvény hangja, minden szavával és tettével a törvényt
kell képviselnie, példát kell mutatnia. Olyan tisztekre van
szükség, akik szeretik a hazájukat, és szolgálatukat elkötelezetten, a legjobb tudásuk szerint látják el. Az ország
nak és a nemzetnek szüksége van önökre” – hangsú
lyozta ünnepi beszédében Orbán Viktor.
A miniszterelnök szólt a 2010 utáni rendvédelmi reformról, amelynek kapcsán megjegyezte: az emberek egyik
fő elvárása az volt, hogy a miszerint a rendőrség vélet
lenül se kelthessen olyan benyomást, hogy nem az áldozatok, hanem az elkövetők oldalán áll, vagy esetleg egyes
tagjai a bűnelkövetők táborához tartoznak. Az is elvárás
volt, hogy az ország legkiesőbb településein is érezhető
legyen a rendőri jelenlét. Ehhez szükség volt háromezerötszáz új rendőrre – fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök felhívta a figyelmet a rendvédelmi
szervek közötti kiváló kapcsolatra, arra, hogy az elmúlt
években bebizonyították: ipari katasztrófa, egész Euró
pát megtépázó váratlan havazás vagy akár árvíz esetén
is lehet rájuk számítani. „Erről a rendről álmodtunk huszonöt évvel ezelőtt” – tette hozzá a kormányfő, aki
kiemelten fontos feladatnak tartja a rendvédelmi életpálya kialakítását, hogy tervezhetőbb, biztonságosabb,
kiszámíthatóbb és stabilabb legyen az ágazatban dol
gozók munkája.

A karról idén százhúsz tiszt kerül a rendőrséghez, akik
bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi
és határrendészeti szakirányokon végeztek. A többi végzős hallgató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Büntetésvégrehajtási Szervezet és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tisztje lesz. 2007 óta idén először
avattak a közrendvédelmi és a közlekedésrendészeti
szakirányon nappali munkarendben diplomát szerzett
rendőrtiszteket.
A tisztavatást megelőző napokban a Rendészettudo
mányi Karon prof. dr. Patyi András rektor, prof. dr. Ruzsonyi
Péter büntetés-végrehajtási dandártábornok, dékán,
valamint a rendvédelmi szervek képviselői adták át az
okleveleket és a kinevezési okiratokat a végzős hallga
tóknak. Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány az ORFK Teve utcai épületének auditóriu
mában ünnepélyes keretek között fogadta a végzős,
rendőri szakos hallgatókat az NKE, az ORFK vezetői,
valamint a megyei és a budapesti rendőrfőkapitányok
jelenlétében.

A karról idén
százhúsz
tiszt kerül a
rendőrséghez.

13

európa

európa

államokat alkotó politikai nemzetek felé, amelyek az unió
létrehozásának értelmét adták, vagy más, az alapítók által
ki nem fejezett értékek lesznek a meghatározóak? Képes
lesz-e az EU az alapításáról és működéséről szóló vala
mennyi rendelkezést tiszteletben tartó működésre, vagy
rövid, illetve középtávú politikai céljaiknak inkább meg
felelő rendelkezéseket részesít előnyben, mások kárára?
Tíz évvel ezelőtt, amikor Magyarország az unió teljes jogú
tagja lett, akkor ezek a kérdések még nem merültek fel,
ezek az unió elmúlt tíz évének a kérdései.”

Tíz éve az Európai Unióban
Magyarország 2004-ben egy nagy politikai-gazdasági közösség, az Európai
Unió tagja lett. Az elmúlt tíz év számos lehetőséget és kihívást hozott hazánknak,
amely összességében jelentős fejlődésen ment keresztül. Mit jelent az intézményés jogrendszer, a gazdaság és a nemzetközi kapcsolatok fejlődésének szempontjából az európai közösséghez való tartozás? Ezekre a kérdésekre keresték a
választ azok a szakemberek, akik a 10 éve az Európai Unióban – tanulságok
és kihívások címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett konferencián
próbáltak egyfajta mérleget vonni az uniós tagságunk első tíz évéről.
Szöveg: Szabó Tibor

A nemzetközi konferenciát Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora nyitotta meg, aki
köszöntőjében elsősorban kérdéseket fogalmazott meg:
„Ezen a konferencián Magyarországnak az Európai Unió
ba való belépésének tizedik évfordulójáról emlékezünk meg.
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Ezzel kapcsolatban több kérdés is felmerül, például az,
hogy képes-e az Európai Unió a hagyományokra támaszkodva végrehajtani azt a megújulást, amely a tagállamok
polgárainak ismét vonzóvá teheti? Képes-e az Európai
Unió azokat az értékeket folyamatosan közvetíteni a tag-

Vitaindító előadásában dr. Navracsics Tibor miniszterel
nök-helyettes elmondta, hogy manapság kétféle elképzelés jelenik meg az Európai Unió jövőjéről: az egyik
az Európai Egyesült Államok képét vetíti elénk, a másik
végpont pedig az, hogy lépjünk ki az EU-ból. A miniszter
elnök-helyettes szerint mindkét elképzelés abból a tévedésből fakad, hogy az Európai Unió alapvetően a nemzeti érdekekkel ellentétes. „Ebből vonja le az egyik fél azt
a következtetést, hogy fel kell áldozni a magyar nemzeti
érdekeket egy magasztos, nemzetek fölött álló, európai
érdeknek. A másik végpont pedig azt a következtetést
vonja le, hogy ki kell lépni az EU-ból, mert a nemzeti érdek
képviselete igazán csak az Európai Unión kívül lehetséges.
Én úgy gondolom, hogy részben az európai integráció története, részben a magyar európai uniós tagság története
azt támasztja alá, hogy az előbb említett, közös tőről
fakadó két tévedéssel szemben a magyar EU-s tagság a
nemzeti érdek érvényesítésének lehetőségére való ráéb
redés története. Meggyőződésem szerint Magyarország
ma az EU-ban afelé halad, hogy saját helyét pontosan
meg tudja határozni az unión belül, beleértve a magyar
nemzeti érdeket is. Az Európai Unió jövője csak a nemzeti
érdekek közös halmazaként képzelhető el, vagyis a közösségi érdek elképzelhetetlen a nemzeti érdekekkel szemben.”
Navracsics Tibor három fő kérdést vetett fel vitaindító
beszédében az Európai Unió működésével kapcsolatban:

„Közös szabályrendszer alkotásáról van-e szó, vagy adap
tációról, amikor az EU joganyagáról beszélünk? A második
kérdéskör, hogy az uniós tagság cél-e, vagy pedig eszköz.
A harmadik kérdés pedig az, hogy a magyar uniós tagság
egyedi, párját ritkító történet-e, vagy csak egy a rajtunk
kívüli huszonhét tagállam történetéből.”
Dr. Gál Kinga európai parlamenti képviselő előadásában
arról beszélt, hogy a lisszaboni szerződés reformjainak
köszönhetően az uniós jogalkotás megújult, ezzel együtt
az Európai Parlament szerepe és a képviselőké is megnőtt. Hozzáfűzte, hogy a reformok ellenére az uniós jogalkotási folyamatot továbbra is megnehezíti az Európai
Parlament, a Bizottság és a tagállamok közötti állandó vita.

Hazánkban
az uniós
források a
nemzeti
jövedelem
4,5 százalékát
teszik ki.

A panelbeszélgetések első részét dr. Varga Attilának,
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi
docensének az előadása zárta, aki Románia uniós tag
ságának eddig eltelt idejét értékelve elmondta, hogy
náluk is jelentős reformokat kellett végrehajtani az uniós
jogharmonizáció miatt.
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EUfória nélkül

Uniós tagságunk első tíz évének kulisszatitkai
Nemrégiben jelent meg a Magyarország első évtizede az Európai Unióban
2004–2014 című könyv a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Külügyi
Intézet közös kiadásában. A kiadványt a 10 éve az Európai Unióban
– tanulságok és kihívások című nemzetközi konferencián mutatták be.
Szöveg: Szabó Tibor

Az uniós
tagsággal más
működési
rendje lett
az országok
közötti kapcsolatoknak.

Tagságunk a gazdasági integráció tükrében
A konferencia második részének témája volt az EU-tag
ságunk tíz éve az európai gazdasági integráció folyama
tainak tükrében. Dr. Hetényi Géza, a Külügyminisztérium
EU Gazdaságpolitikai Főosztályának vezetője a visegrádi
országok makrogazdasági mutatóit hasonlította össze
az elmúlt tíz év eredményeinek tükrében. Az adatok jól
szemléltették, hogy mind a négy ország egyértelműen
nettó haszonélvezője az Európai Uniónak, főként Len
gyelország és Magyarország, ahol az uniós források a
nemzeti jövedelem 3,3, valamint 4,5 százalékát teszik
ki. Viszont a vásárlóerő tekintetében mért GDP-adatok
egyik tagországban sem mutatnak felfelé ívelő pályát
a gazdasági válság miatt.
Dr. Stelbaczky Tibor, az EU Ágazati Politikák Főosztályá
nak vezetője a mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy míg ennek az ágazatnak a
támogatása 240 milliárd forintot vitt el a költségvetés
ből 2004-ben, addig 2013-ban 1,3 milliárd euró támo
gatást kaptunk az uniótól a közös agrárpolitika miatt.
Dr. Stelbaczky Tibor hozzáfűzte, hogy hazánk tíz év alatt
háromszorosára növelte agrárexportját. Az energiapolitikával összefüggésben kiemelte, hogy Magyarország,
mivel képes legfőbb energiaexportőrével, Oroszországgal tárgyalni az energiaárakról, ezzel sokkal előnyösebb
pozícióba került.
Dr. Ludmila Lipková, a Pozsonyi Közgazdasági Egyetem
dékánja előadásában kifejtette, hogy Szlovákia az EUtagságának köszönhetően javított GDP-mutatóin. A csatlakozás óta 3,2 százalékkal csökkent a munkanélküliség,
de ez főként a nyugat-európai országokba kivándorló
szlovákok magas számával indokolható.

Magyarország felismerte a regionális
együttműködésekben rejlő lehetőségeket
A konferencián szó volt arról is, hogy az uniós tagság
hogyan hatott a nemzetközi kapcsolatrendszerre. Prof.
dr. Gazdag Ferenc, az NKE Nemzetközi Intézetének oktatója vitaindító előadásában a többi között arról beszélt,
hogy az uniós tagsággal más működési rendje lett az
országok közötti kapcsolatoknak. Az előadó az elmúlt
négy év magyar külpolitikáját a pragmatikus jelzővel
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illette. Hozzátette, hogy az előző kormányzati ciklus
„keleti nyitás”-politikáját főként a külgazdasági érdekek határozták meg. Gazdag Ferenc kiemelte, hogy
„Magyarország a történelemben a felívelő szakaszokat
a Nyugat keleti peremeként töltött időszakában élte meg,
míg a nehézségeket a Kelet nyugati peremeként”.
A panelbeszélgetésen Jan Pastwa, a lengyelországi
National School of Public Administration igazgatója
elmondta, hogy Lengyelország a csatlakozással az integ
ráció keleti határa lett, ami még speciálisabbá tette az
Oroszországgal való viszonyát. Előadásában emlékeztetett arra, hogy az energiafüggőség kérdése az utóbbi
években még fontosabb lett, ezért is szükséges az észak–
déli energiakorridor megvalósítása. A Keleti Partnerség
Jan Pastwa szerint nagyon lényeges mind az EU, mind
pedig a Visegrádi Csoport számára.
Dr. Toms Rostoks, a Lettországi Egyetem oktatója ki
emelte, hogy Lettországban nagy optimizmus kísérte
az uniós csatlakozást, ugyanis 2007-ig az integráció
legdinamikusabban növekvő gazdasága volt a balti
államé. Hozzáfűzte, hogy a keleti bővítés miatt Lettország kapcsolatai szorosabbá váltak a távol-keleti országokkal, és az Oroszországgal való viszonyuk is megváltozott, hiszen együttműködést kötöttek a két ország határával kapcsolatban. A pozitívumokon kívül a negatívu
mokra is kitért előadásában Rostoks, aki az ukrajnai hely
zetről elmondta, hogy Lettországban nagy az aggodalom Oroszország miatt. A negatívumok között említette
azt is, hogy a csatlakozás óta a lettek tíz százaléka vándorolt ki külföldre dolgozni.
Dr. Hóvári János, Magyarország ankarai nagykövete
hangsúlyozta, hogy hazánk 2004-ben készen állt a csatlakozásra, ideértve a külügyi rendszerünket is, amely
átvette a korábban csatlakozott uniós tagállamok
struktúráját. A nagykövet beszélt a Visegrádi Csoport
különlegességéről, amellyel Magyarország felismerte a
regionális együttműködésekben rejlő lehetőségeket,
és ezzel erősíti pozícióját az EU-ban.
A konferencia záróeseményeként a régió országainak
nagykövetei az Európai Unióban töltött időszakról
fejtették ki gondolataikat, országuk szemszögéből.

A könyv szerkesztője, Marján Attila, az NKE Nemzetközi
Intézete Nemzetközi és Európai Jogi Tanszékének vezetője elmondta: ezzel a kötettel az volt a szándéka, hogy
a magyar EU-tagság első tíz évét az olvasók olyan szer
zők írásaiból ismerjék meg, akik aktív részesei voltak
ennek a fontos történelmi időszaknak. Marján Attila a
könyvbemutatón a következő gondolatokat osztotta
meg az résztvevőkkel:
„Úgy gondolom, hogy a tízéves uniós tagságunk egy érdekes és nagyon fontos évtizede Magyarországnak. Mivel
elég régóta foglalkozom az Európai Unióval, ezért volt
szerencsém olyan szekértőket megismerni, akik ebben a
témában a legjobbak, és ezt a helyzeti előnyt kihasználva
elkezdtem szervezni egy csapatot. Olyan szakemberekről
beszélek, akik az uniós csatlakozás előkészítésében, a kormányzati munkában, az Európai Parlamentben nagyon
aktív tevékenységet végeztek. Ha megnézzük ezt a har
minc főből álló szerzői gárdát, akkor bátran állíthatom,
hogy egy erős csapat jött össze. Ez nem egy politikai könyv,
inkább szakpolitikai áttekintést ad arról, hogy mi történt
az EU-ban az elmúlt tíz évben, és ez Magyarország szá
mára mit jelentett. Arra kértem a szerzőket, hogy a saját
napi munkájuk során felhalmozódott ismereteiket vessék
papírra arról, hogy az Európai Unió az elmúlt tíz év alatt
hogyan fejlődött, illetve magyar szempontból mik voltak
azok a fontosabb ügyek, amelyeket feltétlenül meg kell
említeni. Ezekre az ismeretekre szükség van, hiszen egyetemi oktatóként saját bőrömön is tapasztaltam, hogy
nem túl sokat tudunk az EU-ról. Azt hiszem, ráfér a felsőoktatásban tanulókra, hogy a legjobb szakértőktől kap
janak információkat arról, hogy miről is szól pontosan az
Európai Unió.”
Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU-ügyekért felelős
államtitkára is tagja volt a szerzői csapatnak, aki a bemutatón elmondta, azért tartja nagyon fontosnak azt, hogy
ez a könyv megszületett, mert enélkül elszálltak volna
azok az élmények, amelyeket ebben az időszakban ő is
átélt és megtapasztalt. Hozzáfűzte, hogy egészen más
az, ha újságcikkekből és a nemzetközi szakirodalomból
tájékozódik valaki az EU-ról, vagy részt vesz annak napi
munkájában. Tehát aki benne él, és részese az unióban
folyó munkának, annak kevesebb illúziója van az EU-val
kapcsolatban, mint annak, aki csak messziről látja annak
működését. Győri Enikő szerint tíz év alatt jelentősen
megváltozott az unió, mert szerinte manapság vannak

Győri Enikő államtitkár és Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró, a kiadvány egyik lektora

olyan tendenciák az integráción belül, amelyek aggo
dalomra adnak okot. „Ilyen például az, hogy mennyire
van meg a belső összetartás az unióban, mert ha jobban
megnézzük a tagállamokat, akkor azt kell hogy mond
jam, hogy sajnos létezik egyfajta törésvonal a keleti és
nyugati tagállamok között. Összefoglalva: a koherencia,
az összetartás az EU-n belül elég komoly kihívások elé
néz, jól példázzák ezt a szabad munkaerő-áramlással
kapcsolatban tett kijelentések is.”
A kiadvány olyan témákat érint, mint például a gazdasági
és pénzügyi válság hatásai, a magyar érdekek képvise
lete, az EU kül- és biztonságpolitikája, az energiapolitika
és az Európai Unió jövőjére vonatkozó elképzelések.

Ez nem egy
politikai
könyv, inkább
szakpolitikai
áttekintést ad
az elmúlt
évtizedről.

A könyvhöz Martonyi János volt külügyminiszter írt előszót, amelyben rávilágít: ez a tízéves évforduló segít abban,
hogy újra felfedezzük azokat az eszméket, eszményeket,
amelyek az európai integráció valódi alapját jelentik.
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Az NKE
mint a közszolgálat
tudásbázisa

ÁROP-eredmények az egyetemen

Mintegy kilencvenezer résztvevője volt eddig azoknak a képzéseknek, amelyek
az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében valósultak meg a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen. Mindehhez harmincötezer oldalnyi új, lektorált képzési
és kutatási tartalom is készült. A többi mellett ezek a számok is jelzik annak
a törekvésnek a létjogosultságát, amely az ÁROP projektek révén az egyetemet
a közszolgálat tudásbázisává kívánja fejleszteni. Sorozatunk első részében azt
a témát járjuk körül, hogyan képes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a sokmilliárdos projektek lebonyolítására.
Szöveg: Takács Péter
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Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Államre
form Operatív Program célzottan az állam, ezáltal a közigazgatás fejlesztésére irányul. A közigazgatás hatékonyságának növelését, a gazdaságosság előmozdítását, a
minőségi szakembergárda felállítását, valamint a kormányzás eredményességének javítását szolgálja. A Vezető- és
Továbbképzési Intézetben (VTKI) működő Projektme
nedzsment Központ (PMK) feladata az ÁROP-projektek
menedzselése, a források szabályos felhasználásának
adminisztrálása. Interjúnkban a tavalyi év sikereiről és
az idei év előttünk álló feladatairól kérdeztük Juhász Lilla
Máriát, a PMK vezetőjét.
Hogyan működnek az egyetemen futó ÁROP-projektek, és hányan vesznek részt a fejlesztésekben?
A 2007–2013-as EU-támogatási ciklus során az NKE tíz
országos programban való közreműködésre kapott feladatot a kormánytól. Az egyetem a források felhaszná
lását projektgazdaként (főkedvezményezett) vagy kon
zorciumi partnerként (kedvezményezett) valósítja meg,
a projektek átfogó közigazgatás-fejlesztési szakmai tevékenységet támogatnak. Tekintettel a programok volumenére és a szakmai tartalom kiemelt, országos jelentőségére, közel 4500 kormánytisztviselő és közalkalmazott
végzett-végez szakmai és funkcionális feladatot a projektjeink végrehajtása során. Az adminisztrációhoz kapcsolódó személyi állomány a tavalyi csúcsidőszakban
elérte a hetven főt a PMK-ban.

Mit jelent a csúcsidőszak? Milyen célokat kellett
teljesítenie az egyetemnek 2013 végéig?
A hatékony, szabályos és gyors forrásfelhasználás érdekében az Irányító Hatóság (akkor még a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) közreműködésével 2013 nyarán határoztuk meg azokat a tervszámokat, amelyek a hazai
uniós forrásfelhasználás (abszorpció) célértékei lehettek 2013-ban. Az NKE év végére 3,8 milliárd forintos
fejlesztést valósított meg, ez a szám felülmúlta a ter
veket. Sikerként könyvelhettük el az Irányító Hatóság
és a szaktárca, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elismerését, nem beszélve arról, hogy a szakmai
fejlesztések országos jelentőségű eredményeket jelentettek, támogatva ezzel a közigazgatás-fejlesztéséhez
kapcsolódó állami célokat.

Tavaly év
végéig mintegy
négy milliárd
forintos
fejlesztés
valósult meg.

Milyen szakmai tartalmú projektek fejeződtek be
2013-ban, és milyen projektek futnak 2014-ben?
2013-ban lezárultak a közigazgatás humánerőforrásfejlesztési, a közigazgatási vezetőképzési és az ügyfélszolgálati eljárások fejlesztését célzó operatív prog
ramok. Megkezdődtek a kormányablak-ügyintézők
képzését, a korrupciómegelőzést, a tudásalapú köz
szolgálati előmenetelt, az e-learning képzési bázis felépítését és az önkormányzatok képzését szolgáló operatív programok. Lehetőség nyílt továbbá a 2011 óta
folytatott közigazgatási előmeneteli vizsgák költség
elszámolására.
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gatási kötelezettségvállalást kellett kezelni, ebből 3,8
milliárd forint 2013-as, további 3,2 milliárd forint 2014-es
elszámolással teljesül. Az önkormányzati projektünk
2015. március végén záródik.

A képzéseknek közel
kilencvenezer
résztvevője
volt.

Milyen számszerű eredmények emelhetőek ki az
eddigi fejlesztéseket tekintve?
Eddig közel nyolcszázezer óra jelenléti és távoktatás szolgálta a tisztviselők, a tisztek és az utánpótlás fejleszté
sét, a képzéseknek közel kilencvenezer résztvevője volt,
ehhez közel harmincötezer oldalnyi új lektorált képzési
és kutatási tartalom készült. Fontos elem, hogy közel
százezer személy kiszolgálására alkalmas távtanulás-technológiai (e-learning) fejlesztés indult el, és megalakult
az E-learning Tudásközpont is egyetemünkön, egyedül
állóan meghonosítva az új típusú tanulási módszertant
hazánkban.
Ekkora volumenű fejlesztések az ÁROP-adminiszt
rációtól, vagyis a PMK-tól is kiemelt munkabírást,
hatékonyságot és a forrásfelhasználás érdekében
gyorsaságot igényelnek…
Az adminisztráció hatékonyságának és gyorsításának
érdekében számos felső vezetői döntés segítette a
munkánkat. Az egyetem fenntartói és vezetői kiemelt
célként tekintenek az ÁROP-projektek megvalósítására,
ennek köszönhető, hogy tartani tudtuk az iramot. Immáron az ellenőrzések is bizonyítják, hogy ennek az összefogásnak köszönhetően a lehető leghatékonyabban és
szabályosan használjuk fel a forrásokat a magyar állam
fejlesztésére. A fenti eredményekhez közel 7,5 ezer szer
ződéskötési eljárás és félszáz közbeszerzés lefolytatása
kötődik. A programok tervezési, pénzügyi, jogi és elszámolási adminisztrációjában közel hétmilliárd forint támo-
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Milyen egyetemi szervezeti egységek segítették
a PMK munkáját a megvalósításban és a szakszerű
dokumentálásban?
Az egyetem és a VTKI jogi, HR-szervezeti egységei, a pénzügyi feladatok ellátásában a Gazdasági Hivatal munka
társai voltak segítségünkre. A PMK számára ezeknek a
szerteágazó folyamatoknak a koordinálása és kézben
tartása jelentette a legnagyobb kihívást, mindeközben
a szaktárca, valamint a közreműködő szervezeti és irányító hatósági feladatokat, kéréseket is teljesítettük.
Eddig tizenkét támogatási szerződés módosítása zajlott
le a projektekben, további három módosítás a Nemzeti
Közigazgatási Intézet által kezelt projektek zárásához volt
szükséges, két kiemelt témában miniszteri jóváhagyásra
készítettünk elő ügyeket. Tekintettel a forrás nagyságára
és a folyamatok szerteágazó voltára, a szerződéskötési
folyamatok és kifizetések lassúsága néhol még mindig
gondot okozhat, de mindennek oka csupán az, hogy
igyekszünk a felmerülő költségeket szabályosan és a
lehető leghatékonyabban elszámolni.
Milyen további feladatok megoldása várat magára
az ÁROP-projektekben ebben az évben?
Jelenleg még a 2013-ban befejeződő projektek zárása
is zajlik, továbbá a futó projektek folyamatos előrehala
dásának adminisztrálása is feladatunk. Célunk ez évben
is, hogy a támogatási szerződésekbe betervezett kifize
téseket és a magyar állam abszorpcióját megvalósítsuk
az elképzelések szerint. Ebben a célkitűzésben véle
ményem szerint a tavalyi tapasztalatok és eredmények
fényében az idén még gyorsabbak, hatékonyabbak
tudunk lenni.
A Bonum Publicum következő számaiban egy-egy
projekttel közelebbről is megismerkedhetnek a magazin
olvasói.
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Az NKE Alumni Közösségének természetesen nemcsak
azok lehetnek tagjai, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztek, beléphetnek az elődintézmények volt
hallgatói is. Az Alumni tehát várja a Ludovika Akadémia,
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, a Zrínyi Miklós Nem
zetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola, az Állam
igazgatási Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatás-tudományi Karának öregdiákjait is.
Az NKE egy olyan közösséget szeretne kialakítani, amelyből a későbbiekben mind a tagok, mind maga a felső
oktatási intézmény profitálhat – mondta a Bonum Publicumnak a még születőben lévő Alumniról Bordás Rita,
aki a szervezet ügyeit viszi az egyetemen. – Az a kapcsolati háló, amelynek a felépítésén dolgozik, szerencsés
esetben segítheti a volt NKE-s diákokat az elhelyezke
désben, de megkönnyítheti az öregdiákoknak egy-egy
rendezvény megszervezését is, hála az élő informális
kapcsolatoknak.

Érdemes az Alumni
Közösséghez csatlakozni
„Öreg diák” – talán máig ez a legelterjedtebb kifejezés mindazokra, akik
valamely oktatási intézménynek voltak egykoron hallgatói. A magyarországi
egyetemek is egyre inkább kezdik felismerni, hogy a jövőépítéshez ápolni kell
a kapcsolatot a volt hallgatókkal, hiszen az intézmény hírnevét elsősorban ők
viszik tovább az élet különböző területein. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
is elkezdte építeni az Alumni Közösségét, amelyhez az intézmény egykori és
jelenlegi polgárai tartoznak, akik belépésükkel különféle szolgáltatásokra is
jogosulttá válnak.
Szöveg: Takács Péter
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Bár az Alumni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-es
indulása óta létezik, a közösségépítő munka most kezd
aktívabb lenni. Fontos tudni, hogy az Alumninak nemcsak az NKE-n vagy elődintézményeinél végzett öregdiákok lehetnek a tagjai, hanem beléphetnek ide azok
is, akiknek van már négy lezárt félévük a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, illetve a közösség várja az egyetem minden jelenlegi és egykori oktatóját és dolgozóját.
Az Alumni Közösségnek már saját aloldala is van, ame
lyet a www.uni-nke.hu egyetemi portálról a szolgáltatá
sok alatt lehet elérni. A regisztrációval kapcsolatos információkon és az Alumni szabályzatán kívül itt folyamatosan frissül azon szolgáltatások listája is, amelyeket az
NKE Alumni-tagjai kedvezményesen vehetnek igénybe.
Jelenleg ilyen például a Janis Pub, ahol tíz százalékkal
olcsóbban ehetnek, ihatnak az Alumni-tagok, de például
ingyenesen vagy jutányos áron használhatják az NKE
sportlétesítményeit is. Sőt, ha mostanában csatlakoznak
az öregdiákok szervezetéhez, 2000 forint értékű aján
dékcsomagot kapnak.
Az Alumniba való belépéshez 2000 forintos regisztrá
ciós díjat kell fizetni, ennyi lesz a későbbiekben az éves
tagdíj összege is. A regisztrációs díj befizetéséhez az
alumni@uni-nke.hu e-mail címen lehet csekket igényelni,
vagy ez személyesen átvehető az Oktatási Irodában.
Az összeget átutalással is lehet teljesíteni, a számlaszám
az Alumni internetes oldalán található meg. A jövőben
várható egy úgynevezett Alumni-kártya bevezetése,
amely a tagsági jogviszony igazolásán felül a kedvezményekre való jogosultság érvényesítésénél is segít
a közösség tagjainak.

zók” rovatban azokról az összejövetelekről számolnak be
az aloldal szerkesztői, amelyeknek a megszervezésében
részt vett és segítséget nyújtott a közösség. A képgalériában a találkozókon készült fotókat tudják megtekin
teni az érdeklődők. A kapcsolattartás és az információ
áramlás megkönnyítésének érdekében hamarosan
internetes fórumot hoznak létre az Alumni tagjainak.
Októberben a közösség nagy Alumni-találkozót tervez
a tagok számára a Ludovika-főépületben, ahol az öregdiákok megismerkedhetnek a Ludovika Campusszal,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztési terveivel,
találkozhatnak az egyetem vezetőivel, híres Alumni-
tagokkal.

Az Alumni alapvető célja, hogy egy élő közösség szülessen a volt NKE-s és a jogelődöknél végzett diákokból.
Éppen ezért igény esetén segítenek egy-egy évfolyam-
találkozó megszervezésében is.
A szervezet internetes oldalán, a Híres Alumni című
rovatban olyan, az NKE-n, vagy az elődintézményeknél
végzett személyekkel lehet megismerkedni egy-egy
interjú formájában, akik kiemelkedő teljesítményükkel
öregbítették alma materük hírnevét. Az „Osztálytalálko

Bagyinka László egykori NKE-s hallgató volt az első, aki
már a mostani feltételekkel lépett be az Alumni Közös
ségbe. A frissen csatlakozott volt diák 2013-ban végzett
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A közösség szer
vezése, a kedvezmények kidolgozása nagy feladat, így
az Alumni Közösség várja az önkéntesek jelentkezését
az alumni@uni-nke.-hu e-mail címen. Ugyanide várják
az Alumni Közösséggel kapcsolatos kéréseket, kérdé
seket, javaslatokat is.

Az Alumni
alapvető célja,
hogy egy élő
közösség
szülessen.
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Új felsőoktatási államtitkár
Palkovics László professzort, a BME tanszékvezetőjét kérte fel felsőoktatási államtitkárnak az emberi erőforrások
minisztere. Balog Zoltán ezt az Mno.hu-nak adott interjúban jelentette be június 19-én. A tárca vezetője arra
a kérdésre, hogy miért rá esett a választás, azt mondta:
a felsőoktatási államtitkártól várt hozzáállásnak része
egy olyan gazdasági szempont is, amellyel az egész

ország érdekét szolgálja. A felsőoktatásból olyan diplomások kerüljenek ki, akik valóban munkát találnak, a
tudásuk színvonalas, ők maguk ezáltal versenyképesek,
emellett pedig azon ágazatokat erősítik, amelyek szükségesek egy sikeres Magyarországhoz – tette hozzá Balog
Zoltán. A miniszter beszélt arról is, hogy Palkovics László
egyrészt egy nagyon sikeres iparpolitikai karrier csúcsán
van, egy nemzetközi nagyvállalat (a Knorr-Bremse) jelentős vezetője, ugyanakkor rektorhelyettes volt a Kecske
méti Főiskolán, tehát belülről ismeri a felsőoktatást is.
„Tekintélye van, miközben olyan szélesebb rálátást és
álláspontot képvisel, amely a felsőoktatás világában
még kevésbé van jelen” – hangsúlyozta Balog Zoltán,
aki kitért arra: a leendő államtitkár volt a kétezres évek
elején az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke,
ebben a bizottságban kapcsolódott össze a gazdaságpolitika és a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és
a felsőoktatás. Palkovics László egyébként Magyar
ország egyik legfiatalabb akadémikusa.

MRK: kockázatot jelent a kettős vezetés a felsőoktatásban
A Magyar Rektori Konferencia (MRK) elnöksége szerint
kockázatot jelent a felsőoktatási intézményekben a ket
tős vezetés – írja az MTI. A rektori testület honlapján a
felsőoktatási törvény tervezetéről közzétett állásfoglalás
szerint a kancellári rendszer nem önmagában jó vagy
rossz, annak működőképességét a rektor és a kancellár
között meghúzott hatásköri viszonyrendszer határozza
meg. Hatékonyságát vagy annak hiányát pedig a kivá
lasztott és kinevezett majdani kancellárok személye,
valamint a fenntartói szervezetirányítás minősége befolyásolja. Az elnökség véleménye szerint a kettős vezetés kockázatot jelent, ezért a végrehajtási rendeletek
kodifikációja során alaposan definiált, átgondolt viszonyrendszert szükséges létrehozni. Balog Zoltán emberi
erőforrás-miniszter egy budapesti sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy a kormány a felsőoktatási törvény
módosítását kezdeményezi; a változtatással lehetővé

válik szeptembertől a kancellári rendszer bevezetése
a felsőoktatási intézményekben. A kancellári rendszer
a felsőoktatási intézmények gazdasági menedzsmentjét és a gazdálkodás irányítását érinti – mondta a tárca
vezetője, aki szerint meg kell teremteni a megfelelő
viszonyt az egyetemi autonómia és a felelős, hatékony
gazdálkodás között. A módosítás értelmében visszaáll
az a rend, hogy a szenátus választja meg a rektorjelöltet,
akit a miniszteren keresztül az államfő hagy jóvá – ismertette Balog Zoltán. A törvénymódosítás értelmében a
Pető Intézet teljes egészében állami fenntartásba kerül,
és a javaslat lehetővé teszi a Testnevelési Egyetem le
válását is a Semmelweis Egyetemről. A javaslat megte
remti a duális képzés megszervezésének lehetőségét
is a felsőoktatásban. A felsőoktatási törvénynek, a kancellári rendszerről is szóló módosítását az Országgyűlés
július elsejei ülésén fogadta el.

Milliárdokat költhetnek az egészségtudományi oktatás fejlesztésére
vidéki egyetemek
Egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően hárommil
liárd forintot költhet a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szegedi Biológiai Kutatóközpontja az élettudományi oktatás korszerűsítésére, képzőhelyeik nemzetközi versenyképességének
erősítésére a következő másfél évben. Az intézmények
közötti együttműködés olyan szervezet- és képzésfejlesztési intézkedéseket jelent, amelyekkel a képzés alkalmazkodik a munkaerő-piaci igényekhez, a társadalmi és
szakmai elvárásokhoz, továbbá elősegíti az orvosképzés
nemzetközi piaci pozíciójának megerősödését.
A száz százalékban európai uniós pályázati támogatásból finanszírozott projekt keretében képzési programot
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és tananyagokat állítanak össze, bővítik a képzési kínálatot, erősítik a kutatóhelyi gyakorlati képzést, megkönynyítik az átjárhatóságot az intézmények között, optima
lizálják a kutatási tevékenységeket, kapacitásokat, és a
leendő munkaadókat is bevonják a hallgatók felkészí
tésébe.
Az érintett felsőoktatási intézmények emellett erősítik
regionális és nemzetközi kapcsolataikat, konferenciákat,
fórumokat szerveznek, népszerűsítik az idegen nyelvű
képzéseket, bővítik a külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat, támogatják a külföldiek képzésébe bekapcsolódó oktatók nyelvtudásának elmélyítését és a hát
rányos helyzetű hallgatókat segítő mentori rendszer
létrehozását is.

Ennél alacsonyabb még soha nem volt a diákhitel kamata
Történelmi mélypontra csökken a diákhitel kamata:
július 1-jétől év végéig a szabad felhasználású Diákhitel1
kamata 6,5 százalékról 5,75; a Diákhitel2-é pedig 7,75
százalékról 7 százalékra csökken.
A kötött felhasználású Diákhitel2-nek az ügyfelekre eső
része továbbra is fix 2 százalék, a különbözetet az állam
kamattámogatás formájában átvállalja. A kedvező kamatfeltételek a következetes finanszírozási politikának,
a csökkenő kamatkörnyezetnek, valamint a törlesztő
ügyfelek fizetési fegyelmének köszönhető – mondta el

egy sajtótájékoztatón Bugár Csaba, a Diákhitel Központ
vezérigazgatója.
A Diákhitel Központ 2001-es indulásától 2013 végéig
közel 350 ezer hallgatónak folyósított hitelt, 267 milliárd
forint keretösszegben. A 2012-ben indult Diákhitel2-t
az első évben ötezren vették fel, tavaly pedig nagyjából
ugyanennyien, de a jogosultak számához viszonyítva
a Diákhitel2-t felvevők aránya 13,4 százalékról 19,9
százalékra emelkedett.

Magyar egyetemek a legjobbak között

Öt magyar egyetem is felkerült a leideni egyetem
2014-es világrangsorára, amelyet a felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók és kutatók publikációinak
száma, valamint idézettsége alapján állítanak össze
évről évre.
A magyar szakegyetemek közül a Semmelweis Egyetem
áll az első helyen a leideni egyetem 2014-es világrangsorában, amely tavaly még nem is szerepelt a listán.
A 750-es listán az Eötvös Loránd Tudományegyetem
az 540., a Semmelweis Egyetem az 541., a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az 561., a
Debreceni Egyetem a 698., míg a Szegedi Tudományegyetem a 707. helyen szerepel.
A rangsort az idén a Rockefeller, a MIT és a Harvard vezeti.
A Centre for Science and Technology Studies 2007 óta
minden évben nyilvánosságra hozza rangsorát: a kutatók eddig ötszáz egyetemet és főiskolát vizsgáltak – ezeknek a fele európai volt –, az idén azonban 750 intézményt
rangsoroltak. Az intézményeket a hallgatók teljesítmé
nye helyett az oktatók kutatói tevékenysége, publiká
cióiknak a száma és idézettsége alapján rangsorolták.
Azt is figyelembe veszik, hogy a publikációk közül melyek tartoznak az adott szakterületen megjelenő tanulmányok legtöbbet idézett tíz százalékához.
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az, hogy egyre ritkábban hallani tűzoltásról, tűzoltói munkáról. A katasztrófavédelem szervezetében szolgálatot
ellátóknak az állományviszonya egyébként ma is tűzoltó.
Nem inflálja el a szó súlyát, ha egy családi ház
pincéjének beázásakor is már katasztrófavéde
lemről beszélnek?
Valóban rosszul hangzik, amikor egy-egy kisebb tűzoltói
feladatnál is a katasztrófavédelmet emlegetik. A helyes
szóhasználat ilyenkor ez: a katasztrófavédelem tűzoltóegységei.

Ma már komolyabban veszik
az emberek a tűzvédelmet
A piacgazdaság beköszönte óta az emberek komolyabban veszik a tűzvédelmet,
hiszen tudják, hogy a saját vagyonukról van szó. Tűzoltó altábornagyi kineve
zésének alkalmából beszélgettünk prof. dr. Bleszity Jánossal, a Nemzeti Köz
szolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének igazgatójával. Az interjúból
az is kiderül, hogy az altábornagy a repülőgép első részében szeret ülni:
katasztrófáknál ez a legbiztonságosabb.
Szöveg: Takács Péter

Az ember ahogy olvassa, hallgatja a híreket, a jó
öreg „tűzoltó” szavunk mintha kiveszőben lenne:
ma már szinte csak katasztrófavédelemről beszélnek. Ennyire átalakult volna a világ, vagy csak a
terminológia változott?
A helyzet abban az értelemben tényleg megváltozott,
hogy egyre gyakoribbak az ipari és a természeti katasz-
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trófák. Mindezek szükségessé tették, hogy 2000-ben
létrejöjjön egy új szerv, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság. Ez egy sokkal komplexebb szervezet,
mint maga a tűzoltóság. A főigazgatóság működésének
egy részét a kifejezetten tűzoltói tevékenységek teszik
ki, de ott vannak a polgári védelmi, valamint az iparbiz
tonsággal foglalkozó feladatok is. Szerintem ezért van

Altábornagy úr 1978-ban végzett a szovjetunió
beli Tűzoltómérnöki Műszaki Főiskolán, majd
pedig jelentős szerepet vállalt a tűzvédelmi szakemberek hazai felsőfokú képzésének létrehozá
sában. Merített orosz tapasztalataiból, vagy a
nulláról építették fel a képzést Magyarországon?
Szerencsés dolog volt, hogy 1978-ban, öt év tanulás után
jöttem haza, és 1980-ban indult el hazánkban a felsőfokú tűzvédelmi oktatás. Tűzvédelmi üzemmérnököket
kezdtünk el képezni. Nem az én érdemem ez, az akkori
Tűzoltóság Országos Parancsnoksága már a hetvenes
évek közepétől foglalkozott a kérdéssel. Én is azért tanultam a Szovjetunióban, mert hazánkban nem volt
felsőfokú tűzvédelmi képzés. A Szovjetunión kívül még
a Német Demokratikus Köztársaságban létezett ilyen
abban az időben, de az – a szovjet mérnöki oklevéllel
szemben – csak főiskolai diplomát adott. Természetesen
az itthon induló képzésben felhasználtuk a Szovjetunió
ban szerzett tapasztalataimat is. Hiszen egy tűzoltónak
ugyanazokat kell tanulnia, amiket mi tanultunk kint: a
tűzoltás taktikáját, a műszaki mentés szabályait, a tűz
megelőzéssel kapcsolatos jogszabályokat, és rendelkeznie kell bizonyos alapvető természettudományi ismeretekkel. Ugyanakkor más, többek között nyugat-európai
tapasztalatokból is merítettünk a tanszék létrehozása
kor. Az építészet általában kapcsolatban van a tűzvédelemmel, ezért szerencsés megoldás volt, hogy éppen
az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán sikerült a tűzvédelmi szakot megteremteni.
A civilek képzéséről beszélve: lehet, hogy nekem
sosem volt szerencsém, de akárhány munkahelyi
tűzvédelmi oktatáson voltam, az előadó mindig
unottan darálta le a senki által komolyan nem
vett tananyagot. Még ő is azt sugározta: kipipá
landó, tessék-lássék ismeretátadásról van szó.
Márpedig egy tűzeset nem tréfadolog. Hogyan
lehet a motiváltságot erősíteni egy ilyen helyzetben?
A szocialista rendszerben a dolgozóktól megkövetelt
tűzvédelmi, munkavédelmi képzéseket valóban nem
vették komolyan. Mára ez, elsősorban a magánszféra
tekintetében, nagyon sokat változott. Hiszen ott nem
babra megy a játék. Ezt a kérdést a tulajdonosok, a
vállalatvezetők nem hagyhatják figyelmen kívül. Ahogy
a technológia fejlődik, a tűzvédelem egyre komolyabb
probléma. Ahhoz, hogy a lakosság komolyan vegye ezt
a veszélyt, nagyon sokat kell dolgozni. Éppen ezért is
alakult meg nem régen az Országos Tűzmegelőzési
Tanács, amely sok propagandaanyaggal igyekszik javí-

tani a helyzeten. Nemcsak tantermi oktatásokban kell
gondolkozni: nagyon fontos, hogy az ember mit lát a
televízióban. Az óvodásokra például rajzfilmekkel lehet
hatni. A tűzoltónapok sem csak arra valók, hogy a tűz
oltók ott magukat ünnepeljék. Ezek alkalmat adnak arra
is, hogy a kilátogatók figyelmét felhívják a veszélyekre.
A nálunk végzett hallgatókkal kapcsolatban is az a ta
pasztalatom, hogy a jól felkészült tűzvédelmi szakembereket gyorsan magukhoz csábítják a vállalatok, az
önkormányzatok.

Szakmai
vezetők csak
azokból
lehetnek,
akiket már
rendesen
megcsapott
a füst.

Sikerült mára elérni a közigazgatásban, hogy
ha valaki egy irodában tüzet észlel, tudja, mi a
teendő?
Nagyon sok függ az embertől is, hisz senkit se lehet arra
kötelezni, hogy tanuljon meg valamit, amit nem akar.
Ugyanakkor a tűzoltó készülékekre rá van írva, mire alkalmasak, hogyan kell használni őket, a falakon piktogra
mok mutatják a menekülési útvonalakat, a tűzoltóság
száma pedig ki van írva. Az irodai dolgozóknak nem is
kell ennél sokkal többet tudniuk.

Prof. dr. Bleszity János
Nagyapja önkéntes, édesapja hivatásos tűzoltó.
Gyermekkorát a tűzoltólaktanyák udvarán tölti. A BM
Akadémia tűzoltótagozatán 1972-ben, a moszkvai
Tűzoltómérnöki Műszaki Főiskolán 1978-ban szerez
diplomát, amelyet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetésszervezés szakával egészít
ki 1993-ban. 1995-től öt évig az Országos Tűzoltó
ság parancsnoka, 2000-től a Rendőrtiszti Főiskola
Katasztrófavédelmi Tanszékének megbízott veze
tője. 2003–2010 között a BM Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ igazgatója. 2012-től a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Inté
zetének igazgatója. 2012-ben egyetemi tanárrá
nevezik ki. 1998-ban a Magyar Köztársaság tisztikeresztjével, 2000-ben a Köztársasági Elnök Aranyérmével, 2005-ben a Szent Flórián-érdemjellel
tüntetik ki. 2014-ben a köztársasági elnök nyugalmazott tűzoltó altábornaggyá nevezi ki. Nevéhez
fűződik a hazai felsőfokú tűzvédelmi képzés beindítása és az 1996-os tűzvédelmi törvény előkészítése.
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A jól felkészült
tűzvédelmi
szakembereket
gyorsan
magukhoz
csábítják
a vállalatok,
az önkormányzatok.
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ludovika

Amikor a harckocsizók kiképzéséről beszélgettem
a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársával, azt mondta: akinek csak az az életcélja,
hogy harckocsit vezessen, nem feltétlenül az NKE
a legjobb hely számára. Itt ugyanis magasabb
szintű vezetőket képeznek. Ha az ember fecsken
dővel akar harcba szállni a tűzzel, jelentkezzen a
Katasztrófavédelmi Intézet felsőfokú képzésére?
A beosztott tűzoltói vagy akár szerparancsnoki beosz
táshoz valóban nem kell felsőfokú végzettség. Több
szerkocsi vagy egy szolgálat irányításához azonban már
szükséges a tiszti rendfokozat, azaz a szakmai felsőfokú
végzettség. A Katasztrófavédelmi szakon belül három
szakirány létezik jelenleg: katasztrófavédelmi műveleti,
iparbiztonsági, valamint tűzvédelmi és mentésirányítási.
Itt alapképzés folyik, a mesterképzés akkreditációja most
zajlik. Visszatérve a kérdésére: a tűzvédelmi szakirányú
nappali képzésre csak olyan, hivatásos tűzoltók jelentkezhetnek, akik már legalább három évet szolgáltak
beosztott tűzoltóként, és elvégezték az alap-, valamint
a középfokú tűzvédelmi szakmai iskolákat. Vagyis szak
mai vezetők csak azokból lehetnek, akiket már rendesen
megcsapott a füst. Egyébként az Országos Katasztrófa
védelmi Főigazgatóság jóvoltából három évig teljes fizetésért tanulhatnak nálunk. Arra számítok, hogy a nálunk
végzettek jelentős része megmarad a konkrét tűzoltási,
műszaki mentési feladatok irányításánál. Ugyanakkor
lesznek, akik, akár hatósági jogkörben, a tűzmegelőzés
területén helyezkednek majd el.

hogy a komolyabb tűzeseteknél több megye tűzoltói
működtek együtt. A ’96-os törvény másik nagyon nagy
eredménye, hogy sikerült elérnünk: a biztosítótársasá
goknak különböző bevételeik egy százalékát a tűzoltó
ság technikai fejlesztésére kell befizetniük. Ez ma már
1,5 százalék, évi öt-hatmilliárd forint. A tűzoltóság kor
szerűsítése egyébként a biztosítóknak is érdekük. Ilyen
jellegű hozzájárulást egyetlenegy más rendvédelmi
szervnek sem sikerült azóta sem elérnie. A tűzoltóság
ma már nem önkormányzati alapon működik: 2012.
január 1-jétől egységes rendvédelmi szerv, az Orszá
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látja el ezt a
feladatot.

Az ön nevéhez fűződik az 1996-ban elfogadott
tűzvédelmi törvény előkészítése: miben hozott
ez újat a korábbi szabályozáshoz képest?
A rendszerváltás idején az a politikai döntés született,
hogy a tűzvédelem legyen önkormányzati feladat. A tűzvédelmi törvény ezt alapozta meg. Nem volt egyszerű,
hiszen egy-egy önkormányzati tűzoltóságnak több település tűzvédelmét kellett ellátnia, arról nem is beszélve,

Altábornagy úrnál volt már tűz?
A lakásban még nem. De úgy már jártam, hogy kerti
hulladékot próbáltam égetni, és mivel az istennek nem
tudtam meggyújtani, meglocsoltam benzinnel. Ahogy
ez ilyenkor történni szokott, bumm, be is lobbant rendesen... Beláttam, nem kellett volna ezt a módszert alkalmazni. Olyan időben kellett volna tüzet rakni, amikor az
benzin nélkül is meggyullad.

Az 1978-as szakdolgozatában a repülőgéptüzek
kel foglalkozott: ez a téma azóta parkolópályára
került?
Olyan rendszert dolgoztam ki, amelyben a leszállópálya
mellett száz-kétszáz méterenként habágyúkat helyez
nek el, amelyek egy kényszerleszálláskor kiemelkednek
a földből, és megkezdik az oltást, mielőtt még a gép
megáll. Azóta ennek a továbbfejlesztésével nem foglalkoztam, de azt olvastam, hogy a megoldást több repülőtéren alkalmazták. Amikor a szakdolgozatot írtam, vizsgáltam, melyik a repülőgép legbiztonságosabb része.
A szakirodalom alapján az eleje. Ha van túlélő egy balesetnél, ő általában a gép elejében ül, bár vannak esetek,
amikor a farokrész leszakad, és ott is át lehet vészelni
katasztrófát. Én mindig igyekszem az első részbe ülni.
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amelyek csupán egy-egy helyen voltak ismertek, szövegük esetleges, dallamuk sokszor egyvalakinek a szerzeménye, ezért művészi értékük legtöbbször messze elmarad a néphagyományban keletkezett katonadalokétól.
Ilyen értelemben a katonadal a Nagy Háború idején
jutott utoljára fontosabb szerephez. Később ugyanis a
haditechnika fejlődése a háborús folyamatot felgyorsította, a hagyományokhoz egyre lazábban kötődő katonák személyes részvétele a háborúban egészen más jellegű lett, ezért a katonadal korábbi szerepe és jelentősége megszűnt. Minden korban voltak harcok, háborúk,
tehát katonaénekek, katonadalok is. A legismertebbek
talán az 1848-as dalok, de azoknak a hangvétele, dallamvilága egészen más, mint amelyek az első világháború
ban keletkeztek. A 19. század utolsó harmadában ugyanis
a népzenén belül egy új magyar dallamstílus kezdett
hódítani, amely jellegzetes zenei szerkezete miatt jól elkülöníthető, és Bartók nyomán „új stílus”-nak nevezünk.

A katonadalokban arra is van példa, hogy győzelemként
próbálják az otthon hagyott asszonyok elől elrejteni a
szörnyű valóságot. Zenei szempontból a menetdalok
egyenletes, feszes ritmusa önkéntelenül is férfiasságra
való asszociációt kelt a hallgatóban. A művészek az
eredeti dalokhoz egy kicsit hozzányúltak, és különböző
stílusban játszották fel azokat. Az erdélyi és a székely
mellett kalotaszegi dallamokat is belecsempésztek a
dalokba a zenekar tagjai, akik bizonyos énekeket „nótásabbra” vettek, de volt olyan dal is, amelynél – a népzenei stílus határain belül – egy-két hangot átformáltak,
kijavítottak. A változtatás alkalmanként a szöveget is
érintette: ahol indokolatlanul túl sok volt a szöveg, ott
elhagytak, ahol pedig túl rövid volt, ott hozzáadtak az
eredeti szöveghez. Az alkalmi együttes tagjai a dalokhoz
a zenei alapot Szabó Dániel vezetésével játszották fel,
a hatvankilenc dalból mintegy húszat pedig Navratil

69 katonadalt
énekeltek és
játszottak fel
a művészek
stúdiókörülmények
között.

Milyen alkalmakkor és milyen témákban születtek
a katonadalok?
A katonaélet legfontosabb fázisai között említhetjük a
sorozást, a bevonulást, a kaszárnyaéletet, a menetelést,
a háborút, a sebesülést, a halált, a szabadságolást, illetve a leszerelést. Mindegyikhez különböző mozzanatok,
tematikák tartoztak, ilyen volt például a hajlevágás a bevonuláskor, amely a paraszti életben korábban a büntetés egyik eszköze volt. A háború a legkülönbözőbb
helyszíneken, harctereken zajlott, bár az események és
a látvány minden esetben hasonló volt, tehát egy-egy
háborús dalban elég volt csak a kaszárnya vagy a csata
helyének nevét megváltoztatni, a dal máris a saját,
szűkebb közösségről szólt.

Katonadalok
új köntösben
Esik az eső, Százados úr sejehaj, Sárga a csikó – ezek az ismertebb dalok is
szerepelnek abban a zenei gyűjteményben, amelyből mintegy hetven katonadalt
énekeltek és játszottak fel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) felkérésére
a Honvéd Táncszínház zenekarának művészei. A részben újrahangszerelt dalok
hallgatható és szöveges formában is elérhetőek az NKE honlapján.
Szöveg: Szabó Tibor

A százegy katonadalt tartalmazó gyűjtemény Bartók
Béla és Kodály Zoltán első közös munkája, ebből válasz
tottak ki hatvankilenc dalt a zenészek. A két neves zenetudós katonadal-gyűjteményét tartalmazó kiadványt
néhány éve adták ki Szalay Olga szerkesztésében, aki
a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Inté
zetének főmunkatársa.
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Az első világháborús katonadalok elsősorban
milyen eseményekhez, helyzetekhez kötődnek?
Mi jellemzi őket?
Először is fontos tisztázni, hogy katonadalnak a népzenében a katonaszöveggel énekelt népdalokat nevezzük.
A közhasználatban azonban katonadalnak nevezik azokat
az újabb, békeidőben keletkezett kaszárnyai dalokat is,

A világháború nem pusztán a katonákat érintette,
hanem az egész társadalmat. Ez megjelenik-e a
katonadalokban, születnek-e új szerzemények
ekkor?
A háború senkit sem kímélt, azokat sem, akik bevonul
tak, és azokat sem, akiket a harcba induló katonák elhagytak. Érintette azokat, akikre rámaradt a korábban a
férfiak által végzett munka, hogy a család megélhessen,
azokat, akik családanyaként, szeretőként, menyasszony
ként otthon maradtak a legalább olyan gyötrő bizonytalanságban: vajon viszontlátják-e még a frontra induló
férfiakat. A nyilvánosan énekelt menetdalokat általában
a lányok, asszonyok is éppúgy ismerték és továbbadták,
mint a katonák. Születtek olyan dalok is, amelyek katonadalok ugyan, de csak nők énekelhették, mivel éppen
az elválásról, a besorozott katona hiányáról szóltak.
A katonadalok alaptémája főként a háború és a katona
élet, ugyanakkor az emberi élet alapkérdéseivel is foglalkoznak. Ilyen értelemben a katonadal nemcsak a háború nehézségeinek elviselésében, érzelmi feldolgozá
sában segített, hanem az élet problémáinak feldolgo
zásában is.
A férfiasság, hazafiság hogyan jelenik meg az
első világháborús katonadalokban?
A férfiasság elsősorban magukban a témákban nyilvánul
meg, ilyen többi között a harc, a küzdelem, a szenvedés,
a nehézségek elviselésének kezelése is. Egyik fő jelleg
zetessége ezeknek a daloknak az is, hogy az igazi nehézségeket, szörnyűségeket gyakran humorral fedik el.

Andrea ismert népdalénekes közreműködésével rögzítettek. A zenekar tagjai: Papp István „Gázsa” első hege
dűs, a második hegedűs Takács Ádám volt, a tárogatón,
furulyákon és klarinéton Csávás Attila játszott, míg brácsán D. Tóth Sándor, a bőgőn pedig Liber Róbert zenélt.
Szabó Dániel cimbalmozott, és a katonadalok többsé
gét ő énekelte fel. Az elkészült katonadalok felkerültek
az NKE honlapjára dallamként és énekelt változatban
is. Így lehetőség van mindenki számára, hogy a zenei
alapra ráénekeljen, ehhez a dalok szövege is elérhető
a honlapon. Mivel sok német jövevényszó található a
dalok szövegeiben, amelyek nem közismertek, ezért
a weboldalon szövegmagyarázatokat is lehet találni.
Emellett a dalok születésének körülményeiről is olvas
hatnak érdekes háttér-információkat az érdeklődők.
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talán elsőre fel sem fogható. Egy dologban azonban biztos
vagyok: szerintem ezt egyszer mindenkinek látnia kell!”
(Gál Fanni KTK-hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium)
„Középiskolai történelemtanárom nagy hangsúlyt fekte
tett a zsidóság törtnetére, különösen a holokausztra.
Számomra tehát több okból is nagy megtiszteltetés volt,
hogy az egyetem jóvoltából eljuthattam Auschwitzba.
Sokkoló volt látni a nagy halomban álló gyerekcipőket,
arról nem is beszélve, hogy milyen borzalmakon mehet
tek keresztül az auschwitzi foglyok. Idegenvezetőnk sok
hátborzongató történetet mesélt. Számomra az utazás
egy vissza nem térő lehetőség volt, örülök, hogy részt ve
hettem az Élet Menetén.” (Rétyi Árpád honvédtisztjelölt)

Élmények és vélemények
az Élet Menetéről
A lengyelországi Auschwitzban szerzett élményeiket, benyomásaikat osztották
meg egymással egy kötetlen beszélgetésen azok a hallgatók, akik Nemzetközi
Élet Menetén képviselték a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. Az intézmény idén
először vett részt a rendezvényen egy negyvenfős küldöttséggel, Prof.Dr. Padányi
József, stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes vezetésével. Az Élet
Menete egy nemzetközi oktatási program is, amelynek keretében a holokauszt
emléknapján a világ minden tájáról – idén több mint ötven országból – utaznak
fiatalok Lengyelországba, hogy együtt vonuljanak Auschwitztól Birkenauig,
amely a második világháború legnagyobb haláltábor-komplexuma volt.
A beszélgetésen elhangzott élménybeszámolókból válogattunk.
Szöveg: Szabó Tibor

Megtiszteltetés
volt a 600
fős magyar
küldöttség
tagjának
lenni.
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„Nagy várakozással utaztam Auschwitzba. Tudtam, hogy
nem lesz egyszerű végigcsinálni, hiszen az ilyen élményekre nem lehet felkészülni. A látottak és hallottak ellenére
nekem pozitív élmény marad az Élet Menete, hiszen jó
volt látni, hogy a világ minden tájáról érkeztek Auschwitz
ba, hogy kifejezzék részvétüket az áldozatoknak. Megtisz
teltetés volt a 600 fős magyar küldöttség tagjának lenni,

és képviselni Magyarországot a megemlékezésen.” (Szokó
Zsófia KTK-hallgató, Magyary Zoltán Szakkollégium)
„Számomra az Élet Menete nagyon megrázó élmény volt.
Megdöbbentő volt látni, hogy mekkora embertömeget
képes megmozgatni egy ilyen tragédia – ráadásul a világ
összes tájáról. Egy élő lap volt a történelemkönyvből, ami

„Mindenki a gázkamrákat és a krematóriumot emeli ki,
ha Auschwitzról van szó, de volt egy történet, amely en
gem nagyon meglepett. Amikor a szögesdrót kerítéseket
felállították a táborban, és azokat valaki két méterre megközelítette, szökési kísérletnek minősült, és azonnal agyonlőtték. A másik durva szabály az volt, hogy a foglyoknak
sapkát kellett viselniük, és az őrök ezért rendszeresen eljátszadoztak a foglyokkal úgy, hogy elvették a sapkájukat,
és odadobták a kerítéshez, s amikor a sapkáért mentek
a kerítéshez, lelőtték őket. Az őrök azért űzték ezt a kegyetlen játékot, mert ha szökési kísérletet akadályoztak meg,
akkor három nap szabadságot kaptak. Ami nagyon erőteljesen megmaradt bennem, az a furcsa szag a gázkamrában és a krematóriumban, amely még most is érződik.”
(Szentes István HHK-hallgató, Nemzetbiztonsági Szakkollégium)

dideregve állt a krematórium oldalában, és várta sorsá
nak beteljesülését. Zsuzsa néni szerencsére ma is köztünk
van, kora a kilencven évhez közelít. Köszönöm a lehető
séget, hogy személyesen is ott lehettem, ahol Zsuzsa néni
hetven évvel ezelőtt raboskodott.” (Nánási Tamás, KTK
Magyary Zoltán Szakkollégium)
„Mivel már régóta szerettem volna eljutni ebbe a két táborba, szinte minden részlet lekötötte a figyelmemet. Meg
döbbenve tapasztaltam, hogy mennyire sok hely volt
kialakítva az ide elhurcolt embereknek. A leginkább az
lepett meg, hogy milyen kevés ideig »éltek« ott az emberek:
a nők egy-két hónapig, a férfiak három-négy hónapig.
Azt gondoltam volna, hogy minimum fél évig kibírták.
Áder János államfő beszéde volt számomra nagyon megható, azon belül is ez a mondata: »Ha minden halottról egy
percig emlékeznénk, az minimum három évig tartana.«”
(Marovcsik Dóra, KTK Magyary Zoltán Szakkollégium)

Megdöbbentő
volt látni,
hogy mekkora
embertömeget
képes
megmozgatni
egy ilyen
tragédia.

„A sok szögesdrót, rajta egy sárga rózsával, illetve a gázkamrában a kaparásnyomok a falon, ezek azok az élmények, amelyek örökre megmaradnak bennem. Más a
középiskolai történelemóra, és más az, amikor láthatom,
tapinthatom a múlt egy tragikus szegmensét. Ugyanak
kor azt hittem, mélyebben érintenek majd az ott látottak,
de maradtam úgymond külső szemlélő, ha lehet így
mondani.” (Felegyi Júlia, Rendészettudományi Kar)
„Az egykori gázkamrák és a kísérleti helyszínek sokkolóak
voltak. Az Élet Menete üzenetét átéreztük, hiszen az ott
elpusztult emberek egyéni sorsaira is nagy hangsúlyt fektetett a rendezvény úgy, hogy az áldozatok képei ki voltak
függesztve, és az elkobzott tárgyaikat is megnézhettük.
Azt hiszem, az eső még hitelesebben adta vissza a hely
szín hangulatát. A sártócsákban lépkedve eljutottunk az
utolsó barakkig is, amelyben egy magyar kiállítás volt.
A tárlat a magyar áldozatoknak a deportálásukat megelőző életkörülményeit és az auschwitzi létüket mutatta
be. A hangszórókból folyamatos szívdobbanás hallat
szott, ezzel érzékeltetve, hogy minden egyes áldozatnak
külön életútja volt, amelynek Auschwitz volt a végállo
mása.” (Végvári Enikő, Osztrakon Szakkollégium, KTK)
„Ültem Birkenauban, a vasúti rámpa végén, egy kis fahíd
szélén, és a falumbéli Márkus Zsuzsára gondoltam, arra
a tizennyolc éves lányra, aki az egyik közeli barakkban
raboskodott. Néztem a beomlasztott gázkamrák torzóit,
és láttam magam előtt azt az éjszakát, amikor Zsuzsa,
édesanyjával és sok más emberrel együtt, meztelenül és

„Mindenkinek a fejében él egy szörnyű kép arról, hogy
milyen lehetett az auschwitz-birkenaui táborban az élet
a második világháború idején. És miután lehetősége van
testközelből látni ezeket a helyszíneket, megtapasztalva
az emberi bűn sötétségét, az előbb említett szörnyű
kép nyomban gyönyörűvé válik.” (Marovcsik Eszter, KTK
Magyary Zoltán Szakkollégium)
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A szuverén Magyarország erős honvédséget kíván

Fotó: Máthé Zoltán MTI

Az életpályamodell megtervezése és az elektronikus
közigazgatás a fő feladat

A köztisztviselők és a hivatásos állományúak életpálya
modelljének kidolgozása, valamint az elektronikus közigazgatás megtervezése, megszervezése lesz a Belügyminisztérium fő feladata ebben a kormányzati ciklusban
– mondta Pintér Sándor belügyminiszter azon a buda
pesti sajtótájékoztatón, amelyen bemutatta a tárca államtitkárait. Pintér Sándor közölte, hogy a tárcánál kialakult

Fotó: Máthé Zoltán MTI

Az IM az emberek boldogulásáért kíván dolgozni

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) vezetői és munkatársai
éreznek egyfajta társadalmi felelősséget: a minisztérium
a jogalkotásban, a nemzetközi kapcsolatokban az emberek boldogulásáért kíván dolgozni – mondta Trócsányi
László igazságügyi miniszter a tárca államtitkárait bemutató sajtótájékoztatón. A miniszter kifejtette: az IM munkájának az igazságügyi politikán kell alapulnia, amely
„bonyolult és sokrétű fogalom”, magában foglal morális

elveket, eljárási elveket (mint a tisztességes eljáráshoz
való jog érvényre juttatása), az alkotmányos identitás
védelmét, a nemzetközi igazságügyi kapcsolatok ápolását. Ennek kidolgozása az IM vezetőségének feladata,
ezen a kereten belül kell elhelyezni a minisztérium vala
mennyi lépését – idézi a minisztert az MTI. Az IM-nek
érdemben hozzá kell tudnia szólni a tárcák tervezeteihez. Rendkívüli jelentőséget tulajdonít annak, hogy
a kodifikációs bizottságok munkája átlátható legyen
– jelentette ki.
A miniszter jelezte: az IM-nek feladata az Alkotmánybíróság (AB) elé kerülő indítványok vizsgálata is, hogy
kiderüljön, milyen feladatok adódnak belőlük a jogalko
tás területén, és adott esetben a véleményüket is ki kell
fejteniük az AB-n. Elmondta azt is, hogy az igazságügyi
tárca munkáját tanácsadó testület segíti, amelynek elnöke Martonyi János egyetemi tanár, volt külügyminiszter lesz. A minisztérium államtitkárai: Répássy Róbert
parlamenti, Molnár Zoltán közigazgatási, Patyi Gergely
az igazságügyi kapcsolatokért, míg Berke Barna az euró
pai és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Hét államtitkár dolgozik a Miniszterelnökségen
Megnevezte Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszter, hogy államtitkárai közül ki miért felel majd.
L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkáraként tevékenykedik a jövőben. Németh Lászlóné
volt fejlesztési miniszter a Magyar Fejlesztési Bankot (MFB)
érintő kormányzati döntésekért, a Magyar Posta felügyeletéért és a takarékszövetkezetek integrációjáért felel.
Potápi Árpád Jánosnak a hatásköre a nemzetpolitikára
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terjed ki Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter irányítása
alatt. Kovács Zoltánra a területi közigazgatást bízták a
Miniszterelnökségen. Kis Miklós Zsolt felel a vidékfejlesztésért, Sonkodi Balázs a stratégiai ügyekért, Zsigmondné Vitályos Eszter Zsuzsanna pedig az európai uniós fej
lesztésekért. Vidoven Árpád pedig a Miniszterelnökség
közigazgatási államtitkáraként végzi a munkáját.

Fotó: Soós Lajos MTI

az új vezetési rend, amely nem sokban tér el a régitől,
két poszton történt változás. Továbbra is Kontrát Károly
a parlamenti államtitkár, és ő lesz a miniszterhelyettes.
Felkai László közigazgatási államtitkár ugyancsak marad
a posztján. Pogácsás Tibor az önkormányzati területért,
Tasnádi László a rendészeti területért felel majd új államtitkárként.
Az ukrán válság rávilágított, hogy a biztonság nem magától értetődő, a szuverén Magyarország erős honvédséget
kíván – mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter az
MTI-nek adott interjújában, hozzátéve: az új kihívásokra
reagáláshoz pótlólagos forrásokra, a tervezett fejleszté
sek ütemezésének újragondolására lesz szükség. A tárca
feladata lett az állami rendezvények lebonyolítása, amelyet az újonnan felállított Nemzeti Rendezvényszervező
Hivatal végez majd.
Az újabb négyéves ciklusát kezdő miniszter kiemelte:
a honvédség három alapvető feladata az ország fegyveres védelme, az ipari és a természeti katasztrófák elleni
védekezésben való közreműködés és a nemzetközi szerepvállalás. Mindhárom területet érinti, hogy a Magyar
Honvédség „kifutó” technikai eszközei a következő években cserére szorulnak.
Hende Csaba az előző ciklus egyik legnagyobb szakmai
sikerének nevezte, hogy a 2012-ben összeállított tízéves
fejlesztési tervet teljes egészében támogatja a NATO.
Kiemelte, hogy akkor még nem lehetett látni, mi fog
történni az országtól keletre. Készülve a szeptemberi

NATO-csúcstalálkozóra, a szövetség vezető szervei és
tagországai intenzíven dolgoznak azon, milyen konkrét
válaszokat igényel a kialakult helyzet, milyen megerősítő
intézkedéseket, elővigyázatossági rendszabályokat kell
végrehajtani – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy ez
pótlólagos ráfordításokat is követel.
Hende Csaba felidézte, hogy az elmúlt négy évben az
alaptörvénytől a miniszteri szintű utasításokig újraalkották a honvédelmi jogszabályokat, továbbá ésszerűsítet
ték, a NATO előírásaihoz igazították a honvédség szervezetét, ezáltal hatékonyabb és gazdaságosabb működést
értek el.
A tárcánál az új ciklus egyik legfőbb újdonsága, hogy a
hagyományos honvédelmi feladatok mellett a jövőben
az állami, nemzeti ünnepek és emléknapok rendezvé
nyeinek megszervezését és lebonyolítását is a Honvé
delmi Minisztérium látja el. Ennek érdekében a HM-en
belül létrehozták a Nemzeti Rendezvényszervező Hiva
talt, amelyet társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkárként Kun Szabó István, a Budapest Helyőrség
Dandár eddigi parancsnoka irányít.

A felénél tart a közigazgatás átalakítása
Az állam és az állampolgárok viszonyát új bizalmi alapra
kell építeni – mondta el Szabó Erika területi közigazga
tásért felelős államtitkár egy kecskeméti rendezvényen.
Szabó Erika szerint a felénél tart a közigazgatás átalakí
tása, a cél az, hogy a jelenlegi mintegy 260 helyett több
mint 2500 ügyet lehessen majd a kormányablakokban
intézni a jövőben.
Az államtitkár hozzátette, ez biztosítja majd az állampolgárok számára azt, hogy ne kelljen a különböző szakigazgatási szervek ügyfélszolgálataira menni egy-egy ügy
elintézésekor.

Szabó Erika szerint „történelmi léptékű területi államigazgatási szervezetrendszer-átalakítás” történt az elmúlt
négy évben. Emlékeztetett arra, hogy a magyarországihoz hasonló, szervezeti integrációt is magába foglaló
kormányhivatali rendszer nem működik az Európai Unió
más államaiban.
Az integrációra azért volt szükség, mert elmondása szerint 2010-ben a „kormányváltás után hatalmas káoszt”
találtak, túlbürokratizált, kontroll nélkül működő köz
igazgatási rendszert.
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Az információk
85-90 százaléka nyílt
forrásokból
elérhető.

Nemzetbiztonsági
szolgálatok:
főleg agymunka
Ne a Moszaddal kapcsolatban ismertté vált célzott likvidálásokra készüljön
az, aki a nemzetbiztonsági szolgálatoknál szeretne dolgozni. Az itt végzendő
munka jóval prózaibb, az utánpótlás kiképzésénél azonban jól meg kell szűrni
a jelentkezőket. Kis-Benedek József nyugállományú ezredes a nemzetbiztonsági
szolgálatok munkatársainak feladatairól is mesélt.
Szöveg: Takács Péter
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Nem veszélyezteti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzetbiztonsági Intézetében tanulók későbbi munkavégzését az, hogy az évfolyamnévsorokhoz viszonylag
könnyű hozzájutni külső személyeknek is? – csapunk
a közepébe Kis-Benedek József ezredessel. Az NKE cím
zetes egyetemi tanára elmondja: a Nemzetbiztonsági
Intézet egyetemi végzettséget adó képzéseire eleve a
szolgálatoktól érkeznek a hallgatók, bárki nem ülhet be
az iskolapadokba, hogy nemzetbiztonsági szakértővé
képezze magát. A szakmában számos olyan munkakör
van, amely nem igényli, hogy az illető titokban tartsa kilétét. A beérkező információk elemzését, sőt akár a szolgálat igazgatását is olyanok végzik, akikről bárki tudhat.
Kis-Benedek József egyébként úgy véli: az lenne az ideális, ha a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz csak azok
kerülnének, akiknek már van diplomájuk. Az egyetemi
képzés ugyanis szerinte nem ezeknek a szerveknek a feladata. A nemzetbiztonsági szolgálatok némileg eltérnek
a többi közigazgatási szervtől: szóvivőjük például nincsen – jegyzi meg az ezredes. Ezek a szervezetek ugyanis
akkor végzik jól munkájukat, ha nem kerülnek gyakran
a média érdeklődésének előterébe.

Aki a nemzetbiztonsági szolgálatoknál akar dolgozni, a
szervek honlapjain keresztül jelentkezhet. Ha behívják,
és átmegy a fizikai, valamint a pszichológiai teszten, és
a C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen sem bukkan
fel semmi, ami megakadályozná a felvételét, néhány
héten keresztül az alapokkal ismerkedik. Itt többek kö
zött azt is megtanulja, milyen életformát kell mostantól
folytatnia. Ilyenkor sajátítják el a majdani titkosszolgák
azokat a technikákat, amelyeket az egyetem, jellegénél
fogva, nem is tudna oktatni.
A szolgálatokhoz nem lehet úgy jelentkezni, hogy „jó
napot kívánok, Horváth Péter vagyok, fedett munkakörben szeretnék dolgozni” – fogalmaz az ezredes. Hogy ki
kerül majd fedett megbízatásba, azt a szolgálat dönti
el a konkrét személy kvalitásaira figyelemmel. Ez azonban általában is igaz a feladatok kiosztásánál, hisz nem
küldhet egy ország külföldre olyan személyt, akinek komoly nehézségei vannak a nyelvtanulással. A nemzetbiztonsági szolgálatoknál is jellemző, hogy egy-egy
kolléga nem tölti egész karrierjét ugyanabban a beosztásban: vagyis előfordulhat, hogy pályája alatt fedett és
nem fedésben végzendő megbízatásokat is kap.
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A nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársainak rend
szeresen meg kell felelniük fizikai teszteknek is – ezzel
az ezredes nem feltétlenül ért egyet. Úgy véli, egy irodai
munkára való alkalmasságról keveset mond, hogy valaki hány másodperc alatt futja le a három kilométert. A
szolgálatoknál végzett tevékenység egyébként is inkább
agymunka – értékel az ezredes.
Ha az állóképességről van szó, az sem hagyható figyel
men kívül, hogy a titkosszolgálati munka részét képező
személykövetést ma már sokkal kifinomultabb módszerekkel is el lehet végezni, mint hogy valaki a megfigyelt
személy nyomában loholjon. A követett személyen elhelyezhető technikai eszköz, amely tudósít hollétéről,
de segítségül lehet hívni a mobiltelefonját is. A kapcsolati rendszer felderítése is könnyebben megoldható ma
már: a közösségi hálókon tulajdonképpen bárki pillanatok alatt információkat szerezhet ebben a tárgyban.
A titkosszolgálatok munkatársai ezenfelül lehallgathatják
a telefont, elolvashatják a csetelést, levelezést is. Megfigyelhetik a célszemélyt a levegőből, hisz eredetileg

A szolgálatoknál végzett
tevékenység
elsősorban
agymunka.

ezért is vannak a műholdak, amelyekkel ma már az is
megoldható, hogy egy épület belsejébe „belássanak”
a szolgálatok munkatársai.
Maradtak még ennek a munkának azonban olyan
területei – mondja az ezredes –, ahol a hagyományos
módszerek tovább élnek. Ilyen az úgynevezett human
intelligence. Az emberi erőforráson alapuló hírszerzésnél az a cél, hogy egy beszélgetés során minél több
információt tudjon meg a szolgálat munkatársa a cél
személytől.
Felmerül a kérdés, hogy az internetes és a telefonos lehallgatások, a műholdak korában el lehet-e még egyáltalán valamit rejteni a kíváncsi szemek elől. „A szakma
azt mondja, hogy az információk 85-90 százaléka nyílt
forrásokból elérhető – mond egy meglepő tényt KisBenedek József ezredes. – A páncélszekrénybe azért
a műholdról sem lehet belátni” – jellemzi a szakember
a védett információkhoz való hozzájutás nehézségeit.
Az efféle ismereteket a titkosszolgálatok jellemzően
egy ügynök bevetésével szerzik meg, aki hajlandó például az adott dokumentumot lemásolni vagy átadni
a megbízónak. A kémkedésnek azonban ára van: az
esetek többségében az ilyen tevékenység motívuma
a pénz, jellemzően a sok pénz – fogalmaz az Kis-Bene
dek ezredes.
A védett információk birtokosai sem pihennek azonban
– térünk át a biztonsági szolgálatok munkájának egy
másik területére. A védendő adatokat kezelő intézményt,
az információhoz munkájuk során hozzájutó személye
ket a szolgálatoknak ellenőrizniük kell.

Ma ritkaságnak számít, ha valaki első munkahelyéről
megy nyugdíjba – vetődött fel egy a témában május
közepén tartott konferencián a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen. A fedett munkakörben dolgozó titkosszolgák olyan információk birtokába kerülhetnek, amelyek
nek a kiszivárgása veszélyes lehet a nemzetbiztonsági
szolgálatok számára, ha munkatársuk továbbáll tőlük.
Az ezredes ehhez hozzáteszi, volt már olyan kolléga a
praxisában, aki kis híján beleőrült abba, hogy külföldi
munkája során folyamatosan követték, így kénytelen volt
elhagyni a szolgálatot. Ezekben az esetekben a távozók
titoktartási nyilatkozatot írnak alá, amelynek megszegé
sét a törvény szankcionálja. A nemzetbiztonsági szolgálatok nem feltétlenül figyelik a későbbiekben a tőlük
távozókat, ám ha bebizonyosodik, egy volt kollégájuk
szivárogtatott, annak büntetőjogi következményei lehetnek. Edward Snowdent és a Wikileakset említve az
ezredes hozzáteszi: árulók mindig vannak. Kis-Benedek
József úgy látja, Edward Snowden egy ellenoldali titkosszolgálat érdekében gyűjtött tudatosan információkat,
és vált árulóvá.
Ugyanakkor tudomásul kell venni – szögezi le a szakember a közvélemény felháborodásával kapcsolatban –,
ez a tevékenység mindig is folyt és folyni is fog. Snowden
legfeljebb egy kavicsot dobott a vízbe, de a hullámok ki
fognak simulni, minden megy tovább, mint annak előtte.
Más kérdés: az emberek most már végképp megerősödtek abban a feltételezésükben, hogy minden kommuni
káció lehallgatható. Ugyanakkor – teszi hozzá az ezredes
– eddig is nagyon naivnak kellett lenni ahhoz, hogy az
ember azt képzelje, a telefon nem lehallgatható.
Kis-Benedek József, aki négy évig szolgált Izraelben katonai attaséként, és meglehetősen jól ismeri az ottani polgári és katonai titkosszolgálatok munkáját, úgy véli, az
ország rendkívüli fenyegetettsége miatt vált világhírűvé
a Moszad. Az izraelieken kívül ma csak az Egyesült Államok alkalmazza az úgynevezett célzott likvidálás mód
szerét. Ezért aki titkosszolgálati munkáról gondolkodik,
jó, ha nem a szupertitkos akciók során végrehajtott gyilkosságokat képzeli maga elé. A külföldön lebukó titkosszolgáknak viszont vigasz: az csak az ilyen, különleges
alakulatok által végrehajtott akcióknál fordul elő, hogy
a küldő állam „nem tud” a pórul járt ügynökéről, és cserbenhagyja. Bár a szolgálatok leendő munkatársait az
efféle kellemetlen szituációkra is felkészítik. Lebukás
esetén – feltéve, ha az nem az adott titkos ügynöknek
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felróható okból következett be – a küldő ország így vagy
úgy „kihúzza a csávából” alkalmazottját. Az ezredes hozzáteszi: az olyan akciók, amelyeket például Izrael a müncheni olimpián terrorcselekményt elkövető fanatikusok
kal szemben foganatosított, már nem is tartoznak a
klasszikus hírszerzés műfajához. Az ilyen műveleteket
jellemzően a hírszerző szolgálathoz tartozó különleges
erők hajtják végre.

Egy-egy
kolléga nem
tölti egész
karrierjét
ugyanabban
a beosztásban.

Ami a Nemzetbiztonsági Intézetben zajló képzést illeti,
fiatal intézmény lévén, egyelőre nincsenek külföldről
érkező előadók. A nemzetbiztonsági szolgálatok belső
képzésein azonban már előfordul, hogy egy-egy tematikus kurzus erejéig meghívnak valakit akár a Moszadtól
vagy a CIA-tól is – térünk vissza a beszélgetés végén az
utánpótlás-neveléshez.
Egy olyan országban, ahol pár évtizeddel ezelőtt, a
totális elhárítás keretei között a lakosság egy jelentős
része ügynökként a másikat figyelte, óhatatlanul felme
rül a kérdés: vannak-e annak az időszaknak a mai képzésben is felhasználható tanulságai? Az ezredes szerint
igen, bár óriási különbség, hogy ma már az államnak
nem célja a társadalom ilyen volumenű megfigyelése.
Az ügynökként a titkosszolgálatokkal együttműködő
személyek motivációja is alaposan megváltozott, ráadásul a beszervezést módfelett megnehezíti az ügynökkérdés máig tartó lebegtetése. „Ha én önökkel együttműködöm, holnap az újságok címoldalán találom magam?”
– teheti fel méltán a kérdést egy ügynöki munkára
kiszemelt állampolgár.
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A pilóta
nélküli repülőgépekkel már
közel egy
évszázada
folyik a kísérletezgetés.

– Magyarországon a pilóta nélküli repülőgépek haszná
lata jórészt szabályozatlan – mondja Palik Mátyás alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
és Honvédtisztképző Kara katonai repülő tanszékének
tanszékvezető egyetemi docense.

Drónok: jópofa játékok,
veszélyes üzem vagy
hasznos segítőtársak?
Korábban soha nem ismert távlatokat nyitnak a pilóta nélküli repülőgépek
(Unmanned Aerial Vehicle – UAV) a mentés, a katasztrófaelhárítás, a kutatás
vagy a katonai alkalmazások területén. A nem megfelelő kezekben azonban súlyos
veszélyt is jelenthetnek ezek az eszközök a civil lakosságra. Nagyszerű dolog,
azonban csak ésszel használjuk! – így foglalhatók össze röviden dr. Palik Mátyás
alezredes szavai. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével ezekről az eszközrendszerekről beszélgettünk.
Szöveg: Takács Péter
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Az NKE és az Óbudai Egyetem konzorciumban megva
lósított, Kritikus infrastruktúra-védelmi kutatások című
közös, TÁMOP- finanszírozású pályázat keretei között
a szakemberek egyebek mellett arra a megállapításra
jutottak, hogy az 1995. évi úgynevezett légügyi törvény
bár említést tesz vezető nélküli repülésre alkalmas légi
járművekről, illetve repülőmodellekről, abban az időben még nem számolhattak a törvényhozók a drónok
mai elterjedtségével, fejlettségével.
Bár a pilóta nélküli repülőgépek, ahogyan ma ismerjük
őket, nem tekinthetnek vissza hosszabb múltra, bizonyos
értelemben már közel egy évszázada kísérletezik velük
az emberiség. Az 1900-as évek elején fából épített repülőgépeket, úgynevezett légi torpedókat küldtek a katonák a szemben álló fél ellen. A cél irányába indított – katapulttal a levegőbe segített – eszköz szárnyai előre meg
határozott időben leváltak, a bombát szállító masina
pedig – jó esetben – az ellenségre zuhant. De az osztrák
hadsereg már 1849-ben úgy igyekezett Velence ellen
állását megtörni, hogy bombateherrel megpakolt hőlégballonokat eresztett a város fölé. Közülük néhány sikerrel fejezte be a feladatát, legtöbbjük azonban el sem
érte célját, mivel az időközben megforduló szél vissza
sodorta azokat a szárazföld, azaz a saját csapatok felé.
Az alezredes szerint jelenleg a világ egyetlen országá
ban sem tudott még reagálni a jogalkotás arra a robbanásszerű fejlődésre, amely a pilóta nélküli légi járműveket napjainkban jellemzi. Az egyik legkomolyabb kihívás,
hogy ezeknek az eszközöknek az ember által vezetett
repülőgépekkel egy légtérben kellene közlekedniük.

Jelenleg a felhasználók békeidőben csak úgynevezett
elkülönített légterekben röptetik az UAV-okat. Ez az eljárás biztosítja azt, hogy ne kerüljenek konfliktusba a hagyományos repülőgépekkel. A módszer azonban rugalmatlan, nem veszi figyelembe a légterek kihasználására
vonatkozó elveket, sem azt, hogy az UAV-ok feladatai
nem köthetők minden esetben egy meghatározott
körzethez. A pilótás repülés két fő – látva repülési és
műszeres repülési – szabály szerint zajlik. A pilóta számára mindkét esetben van információ a környező légi
forgalomról, ezzel szemben a pilóta nélküli repülés
esetében, helyesebben az irányító tekintetében nem
biztos, hogy ez a megállapítás igaz.
Az alezredes a napokban elképedve hallotta, amint az
egyik kereskedelmi rádió élő adásában egy kis drónt
repültettek az épülő Fradi-pálya környékén.
– Ahogy mentem a Ludovika-főépület átadására, az
Üllői úton a fejem fölött, kb. 150-200 méter magasan
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nagyrészt
szabályozatlan a drónok
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repült az egy-másfél kilogrammos repülőgép – idézi fel
a történteket dr. Palik Mátyás. – Mi történne, ha annak
a repülőgépnek leállna a hajtóműve, vagy megszakadna
a kapcsolata a földi irányító egységgel? Mi történik akkor,
ha ez a gép egy ott tartózkodó személyre, esetleg egy
gyerekre esik? – teszi fel azokat a kérdéseket az alezredes,
amelyek a műsor készítőinek nem feltétlenül jutottak
eszébe. – Nem is beszélve arról, hogy az a légtér, amelyet
az eszköz használt, csak néhány méterre van a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér irányítói körzetének határához,
ahol csak a légiforgalmi irányítás által engedélyezett
repülőeszközök tartózkodhatnak. Kérdés: tudott-e erről
a repülésről a légiforgalmi irányítás? Ismerte-e a vonatkozó légiközlekedési repülési szabályokat a műsorban
szereplő járművet irányító személy? Városok, települések
sűrűn lakott területei és szabadban tartózkodó ember
csoportok felett, illetve a légi járműtől számított hatszáz
méter sugarú körön belül található legmagasabb akadály
felett háromszáz méternél alacsonyabban a mai jogszabályok alapján tilos repülni – mondja az alezredes.

A szakember szerint az is kérdés, vajon a drón repültetőinek volt-e felelősségbiztosításuk az eszköz használatához.
– Ilyen biztosítás megléte nélkül ma egyetlen személy
gépkocsi sem használható a közúti közlekedésben – mutat rá dr. Palik Mátyás. Az alezredes leszögezte: – A pilóta
nélküli repülést nem szabad tiltani, hanem szabályozni
kell. A biztonság szempontjain kívül ott vannak például
a személyiséghez fűződő jogok is: egy effajta eszközről
nemhogy fényképeket lehet készíteni, de akár valós idejű
videofolyamot is mód van közvetíteni. Vajon minderről
mi azoknak a véleménye, akiket így örökítenek meg?
Ugyanakkor tény, hogy az UAV-ok alkalmazása korábban
soha nem látott lehetőségekhez juttatja a filmeseket,
a katasztrófavédőket, a felhasználási lehetőségek szinte
kifogyhatatlanok. Közelről fotózhatóak a Mátyás-temp
lom kődíszei, erdőtüzekről lehet olyan információkat
begyűjteni, amelyek korábban megszerezhetetlenek
voltak. Ezeknek a drónoknak a „testvérei” ott voltak a
dunai árvíznél, a vörösiszap-katasztrófánál – példálózik
a szakember –, de a fukusimai atomerőmű-balesetnél
szintén jó hasznukat vették a mentésben részt vevő
szakemberek. A légi közlekedés veszélyes üzem – szögezi le az alezredes. – A jogszabályi környezet fejleszté
sének egyik lehetséges fő iránya az lenne, ha el lehetne
különíteni az alapvetően hobbi- vagy sportcélokat szolgáló, kisebb teljesítményű modellrepülőket és profeszszionális alkalmazásra szánt, nagyobb teljesítményű
társaikat.
Palik Mátyás szerint érthetetlen, hogy míg a dohányter
mékek csomagolásán rajta áll, hogy károsítják az egészséget, a boltban akár már pár tízezer forintért kapható
repülőgépek használatának veszélyességére a gyártók
nem hívják fel a vásárlók figyelmét. Mintha az emberek
elfelejtenék azt a néhány évvel ezelőtti, Őcsényben
történt tragédiát, amikor két halálos áldozatot követelt
egy repülőgépmodell balesete.
Szerencsére Magyarországon már megkezdődött a terület korszerű szabályozásának előkészítése, amihez felhasználják a fentebb említett projektben részt vevő szakértők kutatási eredményeit is. Dr. Palik Mátyás alezredes
azt várja, hogy a légügyi törvény módosításában, amelyre
remélhetőleg még az idén sor kerül, külön fejezet foglalkozik majd az UAV-okkal: definiálja azokat, meghatá
rozza az alkalmazási módokat, területeket. A szabályozás
végső célja a pilóta nélküli légi járművek integrálása a
légi közlekedésbe.
– Az alapelveknek meg kell egyezniük, akár ember vezette repülőgépről, akár drónról van szó – vallja az alezredes. – Kiváltképp akkor, ha a kétfajta eszköz egyazon
légteret használja.
Arra a kérdésre, hogy hol húzódik a határ a gyermekjá
ték és a már külön szabályzást igénylő repülőeszközök
között, a szakember több választ el tud képzelni. Az egyik
a fizikai paraméterekkel való megkülönböztetésen, a másik a használat céljára fókuszáló kritériumokon alapul.
Az alezredes figyelmeztet: a légi közlekedés szabályai
mindenkire vonatkoznak, akik valamilyen céllal igénybe
veszik Magyarország légterét.

42

//

2014/4

43

tudomány

tudomány

A poligráfos vizsgálatnak mi az általános menete?
A vizsgálat egy előzetes interjúval kezdődik, majd felcsatolják az érzékelőket, amit az ún. „általános kérdéssor”
követ. Az általános kérdéssor azt a célt szolgálja, hogy a
szaktanácsadó következtetéseket vonjon le abból, hogy
a vizsgált személy válaszai megtévesztőek-e, amikor tagadja, hogy ő követte volna el a bűncselekményt, vagy
azt, hogy ismerné az elkövetőt. Feltesznek a kérdéssor
ban semleges kérdéseket (például: „Ma kedd van?”„Az ön
neve József?”), valamint ellenőrző kérdéseket, másképpen kontrollkérdéseket, amelyeknél aki nem bűnös, az
jobban fél attól, hogy lelepleződik a kontrollkérdésre
adott megtévesztő válasza miatt, mint a bűncselekmény
elkövetésének letagadása miatt, amelyet valójában el
sem követett. Amennyiben a kontrollkérdés letagadása
(például egy recepciós esetében rákérdeznek, hogy előfordult-e már, hogy saját zsebre adott ki egy hotelszobát)
nagyobb fiziológiai reakcióváltozással jár, mint a kritikus
kérdés (arra kérdeznek rá, hogy ő követte-e el a rablást,
illetve ismeri-e az elkövetőt), ebből az a következtetés
vonható le, hogy valószínűleg nem a vizsgált személy
követte el a bűncselekményt. A vizsgálatnak még része
például a kártyateszt, illetve a feszültségcsúcstesztes
kérdéssor, amikor azt vizsgálják, hogy az alany birtokában van-e olyan információnak, amelyről feltételezhe
tően csak az elkövető tudhat. Ilyen lehet, hogy milyen
eszközzel követték el a bűncselekményt. Ebben az esetben több eszközt felsorolnak, a szaktanácsadó megkérdezi például az alanytól, hogy tudja-e azt, mivel ölték
meg a sértettet, és felsorol több olyan eszközt, amelyek
alkalmasak lehetnek emberölésre. Az alany ilyenkor minden egyes kérdésnél nemmel válaszol, vagyis tagad, a
szaktanácsadó pedig azt figyeli, hogy melyik tagadása
megtévesztő.

A Poligráf

Műszer, amely lerántja a leplet a hazugságról?
Az utóbbi években Magyarországon is egyre elterjedtebbé vált a bűnügyek
felderítésében a poligráf használata, amely a közhiedelemmel ellentétben nem
egy hazugságvizsgáló gép. A témáról dr. Budaházi Árpád rendőr századossal,
az NKE Rendészettudományi Kar Büntetőeljárásjogi Tanszékének adjunktusával
beszélgettünk, akinek nemrég jelent meg a Poligráf – Műszeres vallomásellenőrzés
a bűnügyekben című könyve.
Szöveg: Túróczi Zoltán

Mi adta az ötletet a könyv megírásához?
Hét éve, amikor felvételiztem a Pécsi Tudományegyetem
jogi karának doktori iskolájába, kutatási témát kellett választanom. A konzulensemmel, dr. Fenyvesi Csaba habilitált docens úrral arra jutottunk, hogy a poligráf testhezálló téma
lesz számomra, hiszen egyrészt izgalmas a terület, másrészt
komplex jellegű feldolgozásával adós a jogtudomány.
Mennyire elterjedt ez a módszer Magyarországon?
A hetvenes években került Magyarországra a módszer,
kezdetben a titkosszolgálat alkalmazta, majd a nyolc-
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vanas évektől már a büntetőeljárásokban is jelen volt
a poligráfos vizsgálat. Eleinte csak elvétve alkalmazták
– a kilencvenes évek elejéig évente legfeljebb harmincnegyven vizsgálatot végeztek –, majd a kétezres évek
elejére a poligráfos vizsgálatok száma elérte a négyszázötven-ötszázat, az elmúlt években pedig nyolcszáz
körüli az évi vizsgálatszám. Jelentős a növekedés, de a
nagyobb országokban ennél jóval többször alkalmazzák
a poligráfot: az Egyesült Államokban például körülbelül
egymillió vizsgálatot végeznek évente, de Oroszországban is igen magas a vizsgálati szám.

Megéri használni ezt a fajta vizsgálati módszert?
Mennyire megbízható?
A kutatás során számos megbízhatósági adattal találkoztam. Összességében elmondható, hogy az általános
kérdések tesztjénél a megbízhatóság 83 és 89 százalék
közé tehető, amennyiben elkövetőt vizsgálnak, és 53 és
78 százalék közötti a validitás, amennyiben olyan személyt vizsgálnak, aki nem követte el a bűncselekményt.
A feszültségcsúcstesztnél az elkövetőknél 76–88,2 százalékos a validitás, a nem bűnösöknél 83–96,7 százalék.
A számok önmagukban csak tájékoztató jellegűek, hiszen a poligráfos vizsgálat megbízhatósága számos feltételtől függ. Ha ezek a feltételek ideálisak, a megbíz
hatóság közelíthet a száz százalékhoz, ha nem, akkor
csökkenhet ez az érték. A hazai szaktanácsadók a gyakorlatban akkor mondják csak ki egy válaszról, hogy
megtévesztő, ha teljesen biztosak benne. Amennyiben
kételkednek, inkább a „nem dönthető el a válasz őszintesége” szófordulattal élnek, ezzel növekedhet a módszer
megbízhatósága. Úgy gondolom, érdemes használni,
viszont tisztában kell lenni a módszer korlátaival.
A vizsgálónak és a helyiségnek is meg kell felel
nie különböző kritériumoknak. Ez mit jelent
pontosan?
Minél tapasztaltabb a poligráfos vizsgáló, annál bizto
sabb, hogy megfelelő lesz a vizsgálati eredmény. Fontos,

hogy képzett szakember vizsgáljon. Hazánkban a Bűn
ügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) szaktanácsadói
végzik a poligráfos vizsgálatok legnagyobb részét. A vizsgálati helynek ingerszegénynek kell lennie, hogy külső
körülmények ne befolyásolják az eredményt. Hangszi
getelt, fehér falú, kevés bútorral berendezett helyiség
az ideális.
Milyen tényezők befolyásolják még a vizsgálatot?
A szaktanácsadó felméri, hogy az alany testileg és szellemileg egyaránt alkalmas-e a vizsgálatra. A probléma
leginkább a pszichopatáknál merül fel, mivel előfordulhat, hogy nem ítélik el saját tettüket, vagy az is meges
het, hogy hamisan ismerik be a bűncselekmény elköve
tését, viszont olyan mértékben beleélik magukat egy
szerepbe, hogy könnyen megtéveszthetik a poligráfos
vizsgálót. Persze ez utóbbi eset előfordulására kicsi az
esély, de azért számolni érdemes vele. Ezenkívül idős
embereket például nem vizsgálnak, mert nem biztos,
hogy az életfunkcióik úgy reagálnak, ahogyan kellene.
De igaz ez a tizennyolc év alattiakra is (ezt a büntetőeljárási törvény is tiltja), mivel ők sem alkalmasak a vizsgálatra. Korábban, amikor a törvény még nem tiltotta
a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanú vizsgála
tát, a tapasztalat azt mutatta, hogy nem vették komo
lyan a vizsgálatot, vagy épp ellenkezőleg, túl komolyan
vették, és ijedtükben sírva fakadtak, vagy idegességükben elkezdtek nevetni.

Érdemes
használni,
viszont
tisztában
kell lenni
a módszer
korlátaival.

Mi a véleménye, érdemes szélesebb körben is
megismertetni a poligráfot?
Amikor megírtam a PhD-értekezésemet, sokan mondták
a környezetemben, hogy érdemes lenne kiadni könyvben is. Elég sok munkát és időt vett igénybe, hogy könyvvé formáljam. A könyv megírása során az vezérelt, hogy
minél szélesebb körrel megismertessem a poligráfos
vizsgálatot. Igyekeztem úgy feldolgozni a témát, hogy
a tudományosság megtartása mellett egy mindenki
számára könnyen olvasható könyv szülessen. Bízom
benne, hogy az egyetem hallgatóinak a tetszését is el
fogja nyerni, és tankönyvként is használják majd, amenynyiben felveszik a Rendészettudományi Karon meghirdetett szabadon választható tantárgyamat.
Hol lehet megtalálni a Poligráf című könyvét?
Mind a három egyetemi jegyzetellátóban megtalálható
a könyv, illetve az NKE Szolgáltató Kft. webshopján
keresztül is meg lehet rendelni.
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A közös modul tankönyvei

A könyv végére így eljutunk a fogalmak megismerésén
és értelmezésén keresztül a hadtudomány e területé
nek egészéhez, logikus működésének felismeréséhez,
viszonyrendszerének megértéséhez.
Az elmúlt évtizedekben a hetvenes-nyolcvanas évek óta
nem született ilyen tárgyban írásmű, annak ellenére, hogy
új társadalmi viszonyok állnak fenn, Magyarország szűkebb és tágabb környezetének helyzete szignifikánsan
megváltozott. A hadtudomány-elmélet túllépett a 20. századon, ahogy tette ezt a szerző is, amikor a megváltozott
körülményekhez igazodva egészen új rendszerelméleti
megközelítésben tárgyalja e tudományterületet. Ezért bár
a Hadelmélet és katonai műveletek című tankönyv elsősorban oktatási céllal, a közszolgálati hivatásrendre készülő hallgatók számára készült, ajánljuk minden olyan oktató,
közszolgálati szakember vagy más érdeklődő számára, aki
elmélyülni kíván a hadelmélet kevéssé ismert világában.

	V. rész: Állam, közigazgatás, hadászat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási programjában szereplő közös modul
célja, hogy olyan alapvető és átfogó ismeretekhez juttassa a leendő közszolgálati
szakembereket, amelyek valamennyi életpályára készülő számára elengedhetet
lenek. Egy olyan bázistudást biztosít, amelyre az egyes szakok elméleti és
gyakorlati oktatása épül. A hallgatókat a tananyag elsajátításában a közös
modul tizenöt tankönyvből álló sorozata segíti, amelyek közül cikksorozatunk
ötödik részében az Államtan és a magyar állam szervezete, A közigazgatás
funkciói és működése, valamint a Hadelmélet és katonai műveletek című
művekkel ismerkedhetnek meg.
Szerző: Brecsok Anna

Államtan és a magyar állam szervezete
Az állam legalapvetőbb fogalmi ismereteit, továbbá az
egyes állami szervek rendszerének alapos, leíró jellegű
ismeretanyagát tartalmazza a Nemzeti Közszolgálati
és Tankönyv Kiadó gondozásában kiadott az Államtan
és a magyar állam szervezete című kötet. A könyv az
államtani alapok lefektetésével kezd: az állam, a kormányforma, az államforma, a szuverenitás és az állampolgárság fogalmaival, az államhatalom gyakorlásával
kapcsolatos elméletekkel ismerkedhetünk meg. A fogalmi alapozást követően a fejezetek rendező elve a különböző állami szervek bemutatása, úgymint a köztársasági
elnök, a magyar Országgyűlés, az Alkotmánybíróság,
az ügyészség vagy a Magyar Nemzeti Bank, hogy csak
néhányat említsünk. A fejezetekből átfogó képet alkot
hatunk az állami szervezetrendszer leglényegesebb
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tulajdonságairól: melyek az államszervezet felépíté
sének legfontosabb alkotmányos elvei; milyen állami
szervtípusokat különböztethetünk meg; továbbá e
struktúrán belül az intézmények egymással milyen
viszonyban állnak. Az egyes szervek bemutatása során
nemcsak az intézmények fő feladatairól, funkciójukról,
működésük mikéntjéről olvashatunk, hanem a kötet
szerzői ügyeltek arra, hogy a jelenlegi állapotok ismer
tetésén túl a történeti áttekintés segítségével az olvasó
folyamatában lássa a történéseket.
Az elmúlt években szignifikáns reformfolyamatok indultak meg, több jelentős igazgatási és egyéb program látott
napvilágot, továbbá számottevő jogszabályváltozás
történt. Mindezekből magunk is kikövetkeztethetjük,
hogy a magyar állam szervezete, szerveinek működési
módja átalakult. A kötet az elsők között foglalja össze
a jelenlegi magyar állam megváltozott szervezetrend
szerét, így bár e tankönyv alapvetően Az állam szerve
zete című tantárgyi közös modul hallgatói számára készült, célszerű a hivatásukat már gyakorló közszolgálati
szakemberek és más, az állam működésével megismer
kedni kívánók számára is kézbe venni.

A tankönyv kifejezetten a közös modul hallgatói számára előírt kötelező tananyag, de olyan fontos, alapvető
elméleti ismeretanyagot tartalmaz, amelynek köszönhetően a szakemberek is haszonnal és eredménnyel
forgathatják.

Hadelmélet és katonai műveletek
E könyv arra vállalkozik, hogy a közszolgálati hivatásrendekben feladatot vállalók elsajátítsák a hivatásukhoz
szükséges alapvető, a hadelmélet és a katonai műveletek körébe tartozó ismereteket. A kötet egyaránt bemutatja a katonai műveletek elméletét és gyakorlatát:
alapjaitól jellegén és színterein át a katonai műveletek
szintjeiig. A könyv harmadik fejezete részletezi a katonai
erő haditevékenységének menetét és kimenetelét meghatározó törvényszerűségeket. Utolsó fejezete pedig
segít eligazodni a hadviselés és a hadművészet terén.

A közigazgatás funkciói és működése
A közigazgatás funkciói és működése című tankönyv
célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az átlagember
számára oly megfoghatatlan fogalmat, a közigazgatást.
A kötetben a közigazgatás eszméjétől és fogalmától
kezdve fokozatosan jutunk el az egyes elemek bemuta
tásán keresztül a közigazgatás egészének megértéséig.
A tankönyv külön fejezetben ismerteti a közigazgatás
feladatait, funkciót és működését, ez utóbbi fejezetében olyan alapfogalmakat tisztáz, mint a jogi norma, a
szankció, a jogviszony. Ezt követően tér ki valamennyi
olyan tevékenységfajtára, amely a közigazgatás hatás
körébe tartozik. Emellett a kötet kiemelten foglalkozik
a hatósági eljárásokkal és a közigazgatás adatkezelő
tevékenységével.

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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Egy (majdnem) elfeledett politikus

Szemere Bertalan
Szemere Bertalan rendkívül intelligens, kiváló retorikai adottságokkal
megáldott politikus volt, aki már a reformkorban a közélet élvonalába tartozott.
Kiemelkedő szerepet játszott a reformellenzék egységesülésében, az Ellenzéki
Párt létrehozásában. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt volt
belügyminiszter, teljhatalmú országos biztos és korlátozott jogkörökkel rendelkező
miniszterelnök. Az emigrációban élesen szembefordult a magyar történelem
egyik legnagyobb alakjával, Kossuth Lajossal. Ez döntő hatásúnak bizonyult
úgy élete utolsó szakaszára, mint utóéletére nézve.
Szöveg: Kóti Gergő

Családfáját a honfoglaló Hubáig visszavezető Szemere
Bertalan az Európa régi rendjét felforgató napóleoni
háborúk idején, 1812. augusztus 27-én született a Borsod vármegyében található Vattán. A református vallású,
elszegényedett köznemes, Szemere László és Karove
Erzsébet harmadik fiúgyermeke volt. Gimnáziumi tanulmányait Miskolcon, Késmárkon és Sárospatakon folytatta.
1832-ben pedig jogi diplomát szerzett. Az ifjú Szemerére
óriási hatással volt a 19. század két kiemelkedő személyisége, Kölcsey Ferenc és Kazinczy Ferenc. Tulajdonképpen
korának pezsgő politikai élete ragadta el az általa hőn
szeretett irodalomtól.
Tanulmányainak befejezését követően Borsod várme
gyében a liberális ellenzékhez tartozó Pálóczy László
főszolgabíró mellé került gyakornoknak. Pálóczy 1832
végén Szemerét jurátusként magával vitte a pozsonyi
országgyűlésre. A politikára fogékony ifjú itt döbbent
rá arra, hogy a magyar nemesség nem lehet közömbös
a haza dolgaival szemben. A diétán megismerte az
Országgyűlési Tudósításokat megjelentető Kossuth
Lajost, de politikai nézeteinek formálódására igazán
komoly hatással Szatmár vármegye liberális követe,
Kölcsey Ferenc volt.

„Van szabadság,
de kell lenni rendnek is.
A rendetlenség sírja
a szabadságnak.”
(Szemere Bertalan, 1848. május 13-án)
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1834-ben sikeres ügyvédi vizsgát tett a Királyi Táblán,
majd Borsod vármegyében hamarosan aljegyzőnek
választották. 1835-ben a megyei közgyűlésben felszó
lalt a perbe fogott Wesselényi Miklós báró ügyében.
A jelentős visszhangot kiváltott expozé már megcsillan
tott valamit a később oly sokszor megcsodált retorikai
képességeiből. 1836–37-ben – sok kortársához hason
lóan – Szemere nyugat-európai körútra ment. Járt Németországban, Franciaországban, Angliába, Írországban,
Hollandiában, Belgiumban és Svájcban.

Híres útikönyve
Nyugat-európai élményeiről Utazás külföldön címmel
útikönyvet írt, amely a cenzúra beavatkozása miatt végül
csak 1840-ben jelenhetett meg. A kiváló stílusban megírt,
értekezésekkel teli kötetben, amely nagy visszhangot
váltott ki a magyar írástudók körében, a szerző – külföldi
tapasztalataiból kiindulva – egy, a hazájában is megvalósítandó modern polgári világ vízióját tárta az olvasók elé.
Szemerét a Magyar Tudományos Akadémia XI. közgyű
lése még a kötet megjelenésének évében levelező tagjává választotta. Innentől fogva politikai pályája töret
lenül ívelt felfelé. 1842-ben megyéjének alispánja lett.
Az 1843–1844-es pozsonyi diétán Pálóczy László mellett
immár ő volt Borsod vármegye másik követe. Az országgyűlésen több mint hetvenszer emelkedett szólásra.
Országgyűlési jegyzőként részt vett a törvényjavaslatok,
feliratok, válaszok megalkotásában is. Az európai mér
cével mérve is színvonalas új büntető törvénykönyv
javaslatának kidolgozásában szintén fontos szerepet
vállalt. Más kérdés, hogy a javaslat a hatalom ellenállása
miatt végül zátonyra futott.
Az országgyűlés után megtartott követjelentési beszé
dében a kormányzat éles bírálata mellett kijelentette:
a rendi országgyűlés nem alkalmas az ország polgári
átalakításához szükséges törvények meghozatalára.
Ebben a beszédében szorgalmazta (a politikusok közül
elsőként) az egységes ellenzéki reformpárt létrehozását.
Sajnálattal vette tudomásul azonban, hogy az első lépést
a „fontolva haladó” konzervatívok tették meg, létrehozva
országos pártjukat. A Konzervatív Párt megalapítása
azonban végül döntő mértékben hozzájárult a reformellenzék pártjának létrehozásához. Az Ellenzéki Párt
1847. március 15-i megalapítása előtt három program
tervezet is napvilágot látott. Az egyiket – Kossuth Lajosé,
valamint Eötvös Józsefé mellett – Szemere jegyezte.
Az 1847. március 14-én sorra került ellenzéki értekezlet
úgy döntött: Kossuth és Szemere programját kell ötvözni.
Az így megalkotott tervezet lett végül a Deák Ferenc
által a későbbiekben még jelentősen átírt és 1847. június
7-én elfogadott Ellenzéki Nyilatkozat alapja.
Időközben Szemere Bertalan a magánéletében is társra
lelt. 1846-ban vette feleségül Jurkovich Lipoldát, Jurko
vich Mátyás udvari ügyvivő lányát. 1847 őszén Borsod
vármegye képviselőjeként Szemerével újra a pozsonyi
diétán találkozhatunk. A Kossuth vezette reformellenzékhez csatlakozott, ám Magyarország akkor legnagyobb
hatású politikusának tevékenységével nem minden esetben értett egyet. Zavarta, hogy Kossuth mindig magának követelte a vezető szerepet, még akkor is, ha elképzeléseit a többség nem támogatta. Ugyanakkor Kossuth
sem szívelte nagyon Szemerét, aminek többször is hangot adott. Kettejük viszálya felkeltette a titkosrendőrség
figyelmét is. Egy jelentésben az olvasható, hogy Szemere
az ellenzék vezetője szeretne lenni.

V. Ferdinánd levele István nádorhoz a Batthyánykormány kinevezéséről

A Batthyány-kormány

Belügyminiszter a Batthyány-kormányban
Amikor azonban Kossuth 1848. március 3-án a párizsi
forradalom hírére előterjesztette híres felirati javaslatát,
Szemere egyértelműen támogatta azt. Tagja volt a felirati indítványt Bécsbe vivő országgyűlési követségnek.
Jelentős szerepet játszott az „április törvények” megfo
galmazásában is. Ezzel párhuzamosan a kormányalakí
tással megbízott Batthyány Lajos miniszterelnök a bel-

Szemere
népszerűségét
a sajtótörvény
körüli
huzavona
tépázta meg.
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Történelmi arcképcsarnok

Az 1848-as Országgyűlés megnyitása

1849. május
másodikától
lett Magyar
ország minisz
terelnöke.

ügyi tárca vezetésével bízta meg. Tette ezt annak ellenére, hogy Kossuth inkább Nyáry Pált látta volna szívesebben e poszton. A kormányzati munka megindulása
után azonban Kossuth és Szemere kapcsolata normali
zálódott, sőt, az utolsó napokat leszámítva ebben az
időben zavartalan volt kettejük együttműködése.

Történelmi arcképcsarnok

Nagy közigazgatási tapasztalatával és megfelelő elmé
leti készségeivel Szemerének belügyminiszterként a
legfontosabb feladata az „április törvények” gyakorlati
megvalósítása volt. Az ő minisztériuma rendelte el a
megyei és a városi tisztújításokat. Fontos szerepet ját
szott a forradalom vívmányainak védelmére létrehozott
nemzetőrség megszervezésében is. Tevékenységének
legneuralgikusabb pontja 1848 tavaszán a sajtótörvény
életbeléptetése volt. A belügyminiszter ugyanis a törvény első változatában túl magasan szabta meg az induló lapok kaucióját (ez a napilapok esetében húszezer,
az időszaki sajtótermékek esetében tízezer forint volt).
A Pest-Budán összpontosuló forradalmi ifjúság óriási
felháborodással fogadta az általuk egyik legjobban várt
törvényt. A csalódás olyan nagy volt, hogy még a törvény
szövegének nyilvános égetésére is sor került. A belügy
miniszter végül a felére csökkentette a kauciót, ám
népszerűségét a törvény körüli huzavona megtépázta.

Száműzetésben élő poltikusok portréi a Vasárnapi
Újság 1867. június 2-ai számában

Szemere Bertalan kétnyelvű hirdetménye
az I. komáromi csatáról (1849. július 2.)

A Szemere-kormány
Amikor 1848 késő nyarán kiéleződött az ellentét a magyar politikai vezetés és az udvar között, a Batthyány-
kormány bejelentette lemondását. A miniszterek közül
Szemere Bertalan maradt legtovább a posztján, hogy
az új kormány kinevezését ellenjegyezze. Az új kormány
névsorát azonban V. Ferdinánd nem fogadta el, ugyan
akkor már folyt a horvátok elleni háború a Dunántúlon.
A miniszteri posztjáról lemondott Szemere október 1-jén
a Kossuth vezette Országos Honvédelmi Bizottmány
tagja lett. December közepén Felső-Magyarország teljhatalmú országos biztosának nevezték ki. Fontos szere
pet játszott a felső-tiszai hadtest megszervezésében.

Meghívó az 1848-as Országgyűlésre
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1849 áprilisában a Habsburg-ház trónfosztása és a
függetlenség kimondása után Szemere politikai súlya
jelentősen megnőtt. Kossuth először belügyminiszter

Bár Szemerének Kossuth kapcsán több kérdésben igazat lehetett adni, ez nem változtatott azon a tényen,
hogy Magyarország második kormányfője fokozatosan
elszigetelődött. Amikor 1854-ben utolsó politikai szövetségese, Batthyány Kázmér meghalt, Szemere teljesen
magára maradt. A külföld mindig is Kossuthban látta
a magyar ügy megszemélyesítőjét, Magyarországon
pedig az egykori kormányzónak olyan kultusza alakult
ki, hogy Szemere Bertalan csak magának ártott a bírá
latokkal.
Az 1860-as évek elején érzékeny idegrendszere már
nem bírta a megpróbáltatásokat; családi problémái és
az emigráción belüli totális elszigetelődése felemész
tették energiáit. Egyre gyakrabban mutatkoztak nála
az elmebaj jelei. 1864-ben családjára támadt, a család
tagok az utcára menekültek előle. 1865-ben Ferenc
Józseftől amnesztiát kapott, és hazatért. Ám ez sem
hozott javulást állapotában. Ötvenhárom évesen emberi roncsként lépte át a magyar határt.
„Élt még három évet; ha élet az!” – emlékezett vissza
lánya, Szemere Mária. Magyarország második miniszterelnöke, elborult elmével, 1869. január 18-án hunyt
el Pest-Budán.

A szabadságharc bukása
után Szemere
Bertalan
emigrációba
kényszerült.

ként számított rá, majd május 2-án ő lett Magyarország
új miniszterelnöke. Igaz, a miniszterelnöki hatáskörök
egy részét a nádori jogköröket is birtokló Kossuth kormányzó szerezte meg. A Szemere-kormány a polgári
állam létrehozásán óhajtott munkálkodni, ám a honvé
delmi kérdések mindennél fontosabbakká váltak. Az
osztrák–orosz támadás elől menekülő kabinet a szabadságharc utolsó napjaiban Szegeden- az 1849. július 14-én
megkötött magyar-román egyezményre építve - július
28-án a képviselőházzal nemzetiségi törvényt fogadta
tott el. Ugyanezen az ülésen közfelkiáltással törvény
született a szabadságharc idején a honvédsereg felszerelésében és a hírszerzésben fontos szerepet játszott
zsidóság emancipációjáról is. Szemerének mindkét
jogszabály megteremtésében kulcsszerepe volt.

Az emigráció idején
A szabadságharc bukása után Szemere Bertalan emigrációba kényszerült. Ám nem a Kossuth vezette törökor
szági csoporthoz csatlakozott, hanem miután a birtokában levő koronázási ékszereket Orsovánál elásatta,
az Oszmán Birodalomból Franciaországba távozott, családjával itt telepedett le. Politikai pamfletek sorozatában
támadta Kossuthot. Főleg azt rótta fel neki, hogy Kossuth
magát tartja a magyar emigráció vezetőjének, pedig a
szabadságharc utolsó napjaiban lemondott kormányzói
tisztségéről, míg ő (Szemere) a posztján maradt. Kétségtelen tény, hogy augusztus 10-én Szemere és Batthyány
Kázmér azelőtt távozott Aradról, hogy Kossuth és a kormány nagyobb része lemondott hivataláról, és Kossuth
Lajos diktátori ranggal ruházta volna fel Görgey Artúrt.

Szemere Bertalan sírja Miskolcon
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Egyszerűen
balfácán az,
aki muzeális
korú fegyverekkel próbál
bűncselek
ményeket
elkövetni.

Régi idők fegyverei
Tartani szabad, de a használat már engedélyköteles
Nem irreálisan költséges hobbi akár több száz éves kézi fegyvereket gyűjteni.
Ugyanakkor, míg tartásuk nincs engedélyhez kötve, lőni velük már csak megfelelő jogosítvány birtokában szabad. A Zrínyi Miklós Laktanya udvarán álló
harci eszközöket bemutató sorozatunk rendhagyó epizódjában a március 15.-iki
egyetemi ünnepség keretében megrendezett, korhű fegyvereket bemutató kiállítás
rendezőjének, Németh Balázsnak a segítségével ismerkedünk meg a letűnt korok
fegyvereit gyűjtők világával.
Szöveg: Takács Péter

A sorozatlövés
lehetőségét az
1880-as évek
hozták el.
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– Szó sincs másolatokról, eredeti 1848-as fegyvereket
mutatott be a Zrínyi-terem előterében rendezett kiál
lításon március 15-én Németh Balázs. Talán meglepő
lehet, de lőfegyverek fennmaradtak gyakorlatilag azóta,
hogy Európában megjelent a lőpor használata, vagyis a
13–14. századtól. Sőt, egy-egy 1848-as példány birtok-

lása nem is elérhetetlen: a fegyverek nem kerülnek többe, mint egy korszerű, új, középkategóriás vadászpuska
– mondja Németh Balázs, aki ősztől tervez visszatérni
az iskolapadba, a Hadtudományi és Honvédtisztképző
Kar Hadtudományi Doktori Iskolájában. – A tömeggyártásban készült fegyverek tehát könnyebben elérhetőek,

az egyedi, míves darabok ára azonban már a csillagos
égig érhet. A korabeli fegyverek működtetése jóval több
szakértelmet igényelt, mint a maiaké – folytatja a történelmi korok fegyvereit és tartozékait árusító Bokor utcai
üzlet egyik tulajdonosaként Németh Balázs. – Ennek
főleg az az oka, hogy akkoriban a töltényeket nem csupán be kellett helyezni a tárba, az elöltöltő fegyvereknél
a lőpor adagolását, a szükség szerint használt fojtás és
a lövedék behelyezését egyenként, kézzel kellett elvé
gezni. A legelső időkben ráadásul a lőporhoz tartott kanóccal vagy izzó vassal sütötték el a fegyvereket, vagyis
nem lehetett egyszerű célozni. A 15. század végétől a
lőfegyvereket már úgynevezett lakatszerkezettel látták
el, azaz az izzó kanóc lőporhoz érintését lényegében
automatizálták. Innentől a célzás is pontosabbá válhatott, hiszen két kézzel lehetett fogni a fegyvert. Ezeken
a fegyvereken már megtalálhatóak mai társaik főegységei: cső, elsütő szerkezet és ágyazás. A fegyvereket
a 19. század közepéig elölről, a torkolat felől kellett
tölteni, működésük csak a gyújtási mechanizmusban
különbözött egymástól. Fejlődésükben az egyik legfontosabb áttörés a hátultöltős fegyverek elterjedése volt.
A Monarchia hadserege 1867-ben cserélte le végleg
az elöltöltős fegyvereket. Az 1830-as évektől jelentek
meg az egybeszerelt lőszerek is. A maihoz már egészen
hasonló, fémhüvelyes, központi gyújtású lőszerek pedig a 19. század hatvanas éveitől vannak használatban.
A sorozatlövés lehetőségét az 1880-as évek hozták el.
Újabb egy évtized múlva pedig a hadseregek fokozatosan megváltak az úgynevezett feketelőportól is, amely
nek a lövés után 50 százaléka salakanyagként megma
radt. A füst nélküli lőpor növelte a lövedék gyorsaságát,
lecsökkentette a kalibert, meghosszabbította a fegyve
rek élettartamát.
Németh Balázs kollégáival nem csupán árulja a fegyvereket, de különféle sportlövészeti versenyeket is rendeznek a gyűjtőknek. Számukra a fegyverek iránti érdeklő

dés 1945-tel lezárul, ezt megelőzően viszont minden
korból rendelkezésükre állnak vagy beszerezhetőek
puskák, pisztolyok.
Kínálatuk egy része eredeti, a többi másolat. Díszfegy
verekkel, tehát ténylegesen nem működő puskákkal,
pisztolyokkal Németh Balázsék nem foglalkoznak. A március 15-i rendhagyó történelemórán bemutatott fegyvereket alighanem használták is vagy a császári, vagy
a felkelők oldalán az 1848-as harcokban. Az egyik példány egy 1798-as gyártású, kovás gyújtású osztrák
muskéta volt.
– A kovaköves technológia – mondja a szakember – meglehetősen érzékeny az időjárásra. Száz lövésből huszonöt
biztos, hogy „elcsettent„, vagyis nem sült el a fegyver.
A ma nagyjából 800-1000 eurót érő, Napóleon korabeli
fegyver már csak azért is szolgálhatott 1848-ban, mert
a katonák 1630 és 1830 között kizárólag az ilyen gyújtószerkezetű, sima csövű fegyvereket használták a csatákban. Bár a szabadságharc idején már letűnőben voltak,
a magyar katonák nagyjából fele még ilyet használt.
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„Mindig is a közigazgatásban
terveztem a karrieremet”
Interjú Szánti Gáborral, az EHÖK korábbi elnökével
Több mint egy évig vezette az NKE Hallgatói Önkormányzatát Szánti Gábor.
Az intézmény alapításában is közreműködő hallgatói vezető úgy érezte, már nem
képes megújulni, így jobb, ha egy friss erő veszi át az EHÖK vezetését. Bár Szánti
Gábor ezentúl a Nemzetgazdasági Minisztérium csapatát erősíti, nem hagyja el
alma materét, hiszen tanulmányait továbbra is egyetemünkön szeretné folytatni.
Szöveg: Kovács Zsolt

A korabeli
fegyverek
működtetése
jóval több
szakértelmet
igényelt, mint
a maiaké.

Egy másik, márciusban kiállított fegyver egy rövid, huzagolt csövű vadászkarabély volt, amelyet egykor a könnyűgyalogság használt. A huzagolás, vagyis a cső belső
felületének a kilőtt golyót pörgésre kényszerítő spirális
vájattal való ellátása növelte a pontosságot, ám a torkolati sebességet csökkenteniük kellett a fegyvergyár
tóknak.
A huzagolás megjelenésével százról mintegy három
száz méterre nőtt az a távolság, ahová még célzott lövéseket adhattak le a katonák. A szóban forgó vadászkarabély már kémiai gyújtású volt, higany-fulminát segítsé
gével robbantották be a lövedéket a cső elhagyására
kényszerítő lőport. Fontos tudni az egykori tűzfegyve
rekről, hogy szinte mindig szuronnyal voltak felszerelve.
Viszonylag nehézkes és lassú elsütésük miatt a lövéshez
hasonlóan nagy jelentőségű volt az is, hogy szükség esetén szúróeszközként is hasznukat vehessék a katonák.
Németh Balázs elmondta: általában minél rövidebb volt
a cső, annál hosszabbra nyúlt a szurony.
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– Az elmúlt századok fegyvereinek szerelmesei valójá
ban nemcsak elérhető áron, de 18. betöltött életévüket
követően mindenféle külön engedély nélkül is hozzájuthatnak kedvenceikhez – tudtuk meg.
– Igaz, ha lőni is szeretnének puskáikkal, pisztolyaikkal,
ehhez már vizsgát kell tenniük. Ahhoz is engedély kell,
hogy a lőport, töltényt, csappantyút, vagyis az elsütés
hez szükséges eszközöket megvásárolhassák. További
korlátozás, hogy lövöldözni nem lehet akárhol: a fegyverek elsütésére leginkább különféle egyesületek által
szervezett sportlövőversenyeken, illetve gyakorlólőte
reken kerülhet sor.
A szigor oka az, hogy a lőpor használata nem veszélytelen mulatság. Az alapvizsgáig vezető tanulás pedig manapság azért nem egyszerű, mert a kortársaknak újra
kellett teremteniük egy szakmát: ami az elmúlt évszázadok katonájának evidencia volt, ezért le sem írták, azt
ma új ismeretként el kell sajátítaniuk azoknak is, akik
esetleg a korszerű fegyverek használatában már jártasak.
Magyarországon mintegy ötszáz embernek van meg
az elöltöltős fegyverek használatához szükséges alapvizsgája. A szakember információi szerint velük az utóbbi két
évtizedben nem történt baleset fegyvertöltés közben.
Németh Balázs szerint egyszerűen balfácán az, aki muzeális korú fegyverekkel próbál bűncselekményeket
elkövetni: a fegyvermatuzsálemek jellegzetes formája
miatt a rendőrség rendszerint pillanatok alatt elkapja a
meggondolatlan gonosztevőket. Ráadásul a felsülés is
valószínű, hiszen az ilyen fegyverek működési bizton
sága nem mérhető mai társaikéhoz.

Több mint egy év után távozik az EHÖK éléről.
Miért mondott le az elnöki tisztségről?
Az elmúlt öt évben a tanulmányaim mellett folyamato
san szerepet vállaltam a hallgatóik érdekképviseletében.
2009-ben kari képviselőként kezdtem, majd folyamato
san léptem előre a képzeletbeli szamárlétrán. Referens,
kari elnök, EHÖK-alelnök voltam, majd 2013 márciusától
lemondásomig a Hallgatói Önkormányzat legmagasabb
tisztségét tölthettem be.
Az egyik legnehezebb vezetői döntés egy szervezet irá
nyításának önkéntes átadása, amikor már nem vagyunk
képesek megújulni, nem találunk megfelelő motivációt
feladataink, küldetésünk megvalósítására. Most láttam
elérkezettnek az időt, hogy a következő generáció képviselőinek megadjuk a lehetőséget rátermettségük bizonyítására. A szervezetből való távozásommal egy hosszú,
élményekben, tapasztalatokban és kihívásokban gazdag,
munkával teli út végéhez értem. Nagy megtiszteltetés
volt részt venni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapítási, integrációs folyamatában. Egy új egyetem létrehozása komoly teljesítmény. Azok a dolgozók, oktatók
és hallgatók, akik részesei lehettek ennek a történelmi
jelentőségű munkának, csak évek múlva tudják valóban
megérteni ennek a jelentőségét.
Milyen eredményeket sikerült elérni az elmúlt
időszakban?
Úgy érzem, sikerült stabilizálni a Hallgatói Önkormányzat kari és egyetemi szervezetének működését. Értem
ezalatt a szabályzatok egységesítését, rendezését, a testületek működésének rendjét, a választások összehan
golását, az adminisztráció kialakítását. Mindezen felada
tokat a karok egyedi szocializációjához igazítva sikerült
végrehajtanunk. Ennek eredménye az, hogy a szabályoknak megfelelően, átláthatóan működik a hallgatói érdekképviselet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A szerve
zet stabilitásának kialakítását követően sok egyeztetéssel
sikerült az érdekképviseleti szervezetet az egyetem adminisztrációs ügyviteli rendszerébe integrálnunk. Ez nagyban megkönnyíti mind a Hallgatói Önkormányzat, mind
pedig az egyetemi igazgatási egységek munkáját.
Legalább ennyire fontosnak tartom azt a folyamatot,

amelynek révén sikerült az egyetemi identitást erősíteni.
Büszke vagyok, hogy elnökségem alatt indult útjára Gyűrűavató Bálunk, amely az első igazi, az egyetem szelleméhez méltó összhallgatói esemény. Fontos szerepet
játszik az identitástudat erősítésében az ország egyik
legszínvonalasabb egyetemi újságja, a Forum Publicum,
és nem szabad elfelejteni az EHÖK által alapított hallgatói ösztöndíjakat sem. A Hallgatói Önkormányzat a
lehetőségek tárháza, remélem, a következő elnökség
is élni tud vele.

Nagy
megtiszteltetés
volt részt
venni
az NKE
alapítási,
integrációs
folyamatában.

Hamarosan új kihívás elé néz…
Mindig is a közigazgatásban terveztem a karrieremet.
Örömmel mondhatom, hogy július közepétől a Nem
zetgazdasági Minisztériumban folytatom a munkát.
Ennek ellenére nem hagyom el az alma materemet.
A következő félévben befejezem a szakdolgozatomat,
és sikeres felvételi esetén ezzel párhuzamosan megkez
dem a tanulmányaimat a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszakon. Az elmúlt öt évből szép emlékeket, életre szóló tapasztalatokat, barátokat, társat viszek
magammal. A munka terén pedig erős elkötelezettsé
get és hivatástudatot a haza szolgálatában.
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sében a diákjóléti bizottság munkájában vettem részt,
majd gazdasági alelnökként a szervezet költségvetését
és a hallgatói ösztöndíjak kiosztását felügyeltem, koordináltam. A pénzügyi vonalat erősíti az is, hogy tavaly
elkezdetem tanulmányaimat a Budapesti Gazdasági
Főiskolán, pénzügy–számvitel szakirányon. A hallgatói
érdekképviseleti pályafutásomban a tavalyi év jelentett
fordulópontot, amikor Szánti Gábor elnök felkért az EHÖK
titkárának. Ez jó lehetőség volt arra, hogy belülről lássam
a hallgatói érdekképviselet munkáját, és megismerjem
egy felsőoktatási intézmény működését. Az érdekképviseleti munka, valamint a tanulmányok mellett a sport
is fontos szerepet játszik az életemben. Az integráció
eredményeként ismerhettem meg a vívást, amely azóta
életem részévé vált.

egyetemi létbe. Az a célunk, hogy a Ludovika szó és
ennek tartalma szimbolizálja a három hivatásrend, az
állam szolgálatát, a társadalom felé pedig egy védjegyet,
amely garancia a szolgáltató, jó államra.
Ha egy mondatban kellene meghatározni, hogy mi
fogja jellemezni az elnökségét, akkor mi lenne az?
Assisi Szent Ferenctől idéznék: „Előbb csináld azt, ami
szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod
csinálni, ami lehetetlen.”

Mi motiválta arra, hogy megpályázza az EHÖK-
elnöki posztot?
A közösségért való tenni akarás mindig is fontos volt
számomra. A tavalyi év munkája megerősített abban,
hogy a tanulmányi éveim alatt a hallgatói élet szerve
zésében továbbra is aktívan részt kívánok venni. A rang
létrát végigjárva úgy éreztem, megfelelő tapasztalattal
és rálátással rendelkezem, hogy az elnöki tisztességet
elássam, és ezzel vezetőként is képviselhessem az NKE
hallgatóinak érdekeit. Azt éreztem, hogy ebben az elha
tározásban számíthatok az EHÖk tagjainak személyes
támogatására is.

„Nagy feladatok várnak ránk
a következő időszakban”
	Interjú az EHÖK új elnökével

Szánti Gábort Simon Balázs, a Közigazgatás-tudományi Kar harmadéves
hallgatója váltotta az egyetemi Hallgatói Önkormányzat élén. Az új vezetőt
a szervezet június 12-i küldöttgyűlésén egyhangú szavazással választották
meg elnöknek. Simon Balázst eddigi pályafutásáról, az egyetemről és elnöki
terveiről kérdeztük.
Szöveg. Kovács Zsolt és Szilágyi Dénes

A választást megelőzően milyen szerepet töltöttél
be a hallgatói közéletben?
2011-ben nyertem felvételt az akkor induló nemzetközi
igazgatás szakra, amely az országos felvételi eljárásban
a kilencedik legerősebb képzés volt. A tanulmányaimra
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mindig nagy figyelmet fordítottam, 2012-ben ennek
elismeréseként kiemelt kari ösztöndíjban részesültem.
A hallgatói érdekképviselethez az első tanulmányi félévben csatlakoztam, miután a HÖK-választásokon bizalmat
kaptam hallgatótársaimtól. A kari képviselet működé

Egy új vezető mindig változást is hoz egy szerve
zet életében. Önnek melyek a legfontosabb
célkitűzései?
Talán az első és legfontosabb feladat az eddig megkez
dett, a karok között meglévő, kompromisszumokon alapuló közös munka folytatása, hiszen erre építve tudunk
sikereket, eredményeket elérni. Fiatal egyetemünkön
stratégiai feladat az identitástudat erősítése mind a hallgatókban, mind a dolgozókban. A következő időszakban a Gyűrűavató rendezvényünkhöz hasonló progra
mokkal szeretnénk bővíteni a hallgatói események sorát.
Az egyetem a megalakulása óta erőn felül teljesít, egy
több funkciót ellátó felsőoktatási intézményként működik. Az oktatás és a kutatás mellett az integrációs folyamatok, a képzések összehangolása, az új campus megépítése is kiemelt feladat, ráadásul ezek mellett még
tizenegy európai uniós pályázatot is kezel az intézmény.
A következő tanévben a hallgatói önkormányzatnak is
több feladata lesz, hiszen a Ludovika Campus-beruházás
további szakaszaiban is képviselnünk kell a hallgatói
érdekeket. A Közigazgatás-tudományi Kar, valamint a
Rendészettudományi Kar átköltözésének előkészítésében nekünk is fontos feladataink lesznek. A főépület
felújítása szimbolikus jelentőségű volt, a további beruházások rólunk, hallgatókról kell hogy szóljanak, hiszen
ennek a történelmi beruházásnak a haszonélvezői a
mindenkori egyetemi polgárok, hallgatók lesznek.
Egy mondattal összefoglalva: Ludovika, jövünk!
Mit jelent az ön számára a Ludovika szellemisége?
Hagyományt, egységet, megújulást, valamint az új és
a régi találkozását. A Ludovika névhez kapcsolódó értékek, hagyományok tiszteletben tartása, átültetése a mai
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Bár nyertek már magyar dzsúdósok érmeket
olimpiákon, nem érzed úgy, hogy hátrányban
vagy a távol-keleti versenyzőkhöz képest?
Az igaz, hogy náluk fejlettebb ennek a kultúrája, többen
űzik a sportágat, nagyobb a merítési lehetőség. Nehéz
velük felvenni a versenyt. Mi más körülmények között
edzünk, nem könnyű jó edzőpartnereket találni, akikkel
a küzdelmet gyakorolhatjuk. Ezért is járunk sűrűn nem
zetközi edzőtáborokba.
Mindennap azzal kelsz föl, hogy olimpiai éremért
küzdesz. Ha lehetek egy kicsit rosszmájú: nem
lesz nagyon rossz, ha mégsem sikerül? Csak egyvalaki nyerhet, de a többiek is ugyanannyit küz
denek az elsőségért.
Csak úgy lehet nekiindulni ennek az egésznek, hogy
hinni kell benne, sikerülni fog. Ha csak a szikrája is bennünk van, hogy nem, az elindíthat egy rossz folyamatot.
Persze ha van egy nagyobb kudarc, az eléggé megviseli
az embert, hisz mindent egy lapra tesz fel. Sokakat ismerek, akik mindent feláldoztak a sportért, aztán, amikor
nem sikerült, kicsit meg is törtek a kudarctól. De én
nem ilyen vagyok. Tudni kell méltósággal veszíteni.

Krizsán Szabolcs Bozó Tibor dandártábornokkal

Célkeresztben az olimpia
Beszélgetés Krizsán Szabolccsal, a HHK dzsúdó-Eb-ezüstérmes hallgatójával
Szöveg: Túróczi Zoltán

Tizenhat éve
nem állt
magyar
versenyző
dobogón
ebben a súlycsoportban.
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A hétköznapi életben nem agresszív, a küzdelemben is
igyekszik hideg fejjel helytállni Krizsán Szabolcs, az NKE
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának hallgatója,
aki a 81 kilogrammos súlycsoportban áprilisban szerzett
dzsúdó-Európa-bajnoki bronzérmet. A magyar dzsúdós
gyűjteményében szerepel már két utánpótlás-Európa-
bajnoki ezüst, több világkupán szerzett érem és egy
Grand Prix-győzelem. Pályáját a hadseregben képzeli el,
közelharcot szeretne oktatni katonatársainak.

Mi lesz a következő megmérettetés?
Ahhoz, hogy kijussak a 2016-os riói olimpiára, több kvalifikációs versenyen kell pontot gyűjtenem. A világrang
lista első huszonkét helyezettje kerül ki a megszerzett
pontok alapján, plusz nagyjából tízen indulhatnak szabadkártyával. Én a világranglistán, saját súlycsoportomban, jelenleg a nyilvántartott nagyjából 450 versenyző
közül a tizenkettedik vagyok.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar mesterképzésén tanulsz: ezek szerint nem vagy főállású
sportoló?
Így, az olimpiára készülve kijelenthetem, hogy most a
sport a fő profilom. A Magyar Honvédség teljes mellszélességgel támogat abban, hogy csak a felkészülésre tudjak koncentrálni. Konkrétan a védelmi igazgatás mesterképzésben veszek részt katasztrófavédelem szakirányon,
de be kell hogy valljam, az idei félévem nagyon foghíjas
lesz, ami a krediteket illeti.

Mikor kezdted el a dzsúdózást?
Elég korán, már ötéves koromban. Egy kicsit agresszív,
pufi kisgyerek voltam, édesapám vitt le az edzőterembe.
Nagyon megszerettem, ott ragadtam. Édesapám egyébként nem volt sportoló, egyszerűen ez volt a legközelebb
a lakóhelyünkhöz. Talán az is közrejátszott a kitartásomban, hogy elég makacs kis ember voltam. Mindig jöttek
erősebbek, nagyobbak az edzéseken, az volt a célom,
hogy megverjem őket. A küzdősportokon belül azért is
szeretem a dzsúdót, mert itt van test-test elleni küzde
lem. Ezért is áll kicsit közel hozzám még a birkózás.

Az áprilisi Eb-ezüstérmet te is eddigi pályafutásod
csúcsának tekinted?
Igen, tizenhat éve nem volt arra példa, hogy magyar versenyző ebben a súlycsoportban a dobogóra állhasson.
A 81 kilogramm mondhatni a legnépesebb kategória.

Milyen esélyeid vannak a dobogós helyezésre a
következő olimpián?
Mindennap ezért kelek fel, ezért edzek hetente tízszer,
reggel és este. Ez a gyerekkori álmom, a sportban az
olimpiai győzelem jelenti a csúcsot.

Mennyit készülsz egy nap?
Naponta két részletben három és fél órát.
Azt írják rólad, hogy az utóbbi években voltak
sérüléseid.
A 2012-es olimpia előtt volt egy súlyos csuklósérülésem.
A jobb csuklómat háromszor, a balt pedig egyszer mű
tötték, ez meg is gátolt abban, hogy kijussak Londonba.
Volt egy technikám, ami nagyon igénybe vette a csuklómat, egy idő után elkezdett fájni. Amikor már a fogásom
is elgyengült, kiderült, hogy több szalagom elszakadt,
az egyik csontomból pedig letört egy darab. Még ma
sem tökéletes. Tavaly, amikor már helyrejöttek a kezeim,
eltört a lábközép- és a lábtőcsontom egy meccsen.

A drónok, a cyberhadviselés világában szükség
van még közelharcra?
Egy katonának mégiscsak rendelkeznie kell közelharc
ismeretekkel. Bár manapság egy háború esetén tényleg
kevésbé jellemző ezeknek a használata.
A katonák milyen közelharcot tanulnak?
A katonai közelharc több küzdősport ötvözete: ütések,
rúgások, földre vitel, késes támadó leszerelése. Ez egy
komplex harcművészet.
A dzsúdó egy sport. Nem cél, hogy megöld vagy
harcképtelenné tedd az ellenséget. Ellentétben,
gondolom, a katonai küzdősporttal...
Megmondom őszintén, ezen még nem nagyon gondolkodtam. Elsősorban a harcképtelenné tétel a cél, de
nyilván adódhat olyan helyzet, amikor meg kell ölni az
ellenfelet.
Ahogy beszélgetünk, nem tűnsz agresszív ember
nek, szangvinikus alkatnak. Nem hátrány ez a
dzsúdóban?
Régebben jellemző volt rám, hogy forró fejjel nekimen
tem az ellenfélnek. Most, huszonöt évesen, elég nagy
versenyrutinnal rendelkezve már úgy gondolom, nemcsak az a lényeg, hogy rákényszerítsük az akaratunkat a
másikra. A küzdelemben ugyanolyan jó, ha az ellenfél
hibáit használom ki. Összességében defenzívebb lettem.

Dzsúdóban gyakoriak a sérülések: nem félsz,
amikor felmész a pályára?
Persze, megfordul ilyesmi az ember fejében, amikor
feláll a küzdelemhez. Úgy kezeljük, mint a sport természetes velejáróját. Egyáltalán nem félek, amikor fellépek
a szőnyegre.
Említsük meg az edződet is, róla nem sok mindent
olvasni a veled foglalkozó cikkekben.
A Budapest Honvéd Sportegylet dzsúdószakosztályának
vagyok a sportolója, az edzőmet Tolcs Péternek hívják.
Az edzőpartnerem Urbancsok Tamás, vele nagyon sokat
gyakorolunk közösen, ő is az NKE hallgatója.
Úgy látom, hogy a dzsúdóról szól az életed reggel
és este: a kettő között mivel foglalkozol?
Mostanában egy glutén- és laktózmentes süteményeket
előállító vállalkozást próbálunk beindítani a barátnőm
mel. Sajnos én is ezzel a problémával küzdök: gluténér
zékeny vagyok. Természetesen igyekszem az egyetemi
tanulmányaimat is mielőbb befejezni. Alapvetően
katona szeretnék lenni. Arra készülök, hogy a Magyar
Honvédségben közelharcot oktassak majd.

De a civil életben sem vagyok agresszív. Bár elég könnyű
felidegesíteni. Sokan fitogtatják nekem az erejüket, főleg a fiatalabbak. Viszont én mindennap tudok küzdeni
a teremben, úgyhogy nincs szükségem arra, hogy felvegyem a kesztyűt.
Tudtad már használni a küzdősporttudásodat
edzésen vagy versenyen kívül?
Igen, volt már, hogy megtámadtak. De ilyenkor is hideg
fejjel kell válaszolnom, hiszen vannak olyan technikák,
amelyekkel ha eldobom a támadómat, a kemény betonon eltörik keze-lába. Ilyen helyzetben csak annyit
teszek, amennyit nagyon muszáj.

Az EB-ezüstérmes sportoló
közelharcot
szeretne
oktatni
katonatársainak.
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Bemutatkozik az NKE SE túraszakosztálya
Folytatva az NKE Sportegyesület szakosztályainak bemutatását, ezúttal
a túrázókkal ismerkedhetnek meg a Bonum Publicum olvasói. A téma aktuális,
hiszen késő tavasztól kora őszig az aktív időtöltés egyik egyre kedveltebb
formája a hegyek bebarangolása és a természetjárás.
Szöveg: Túróczi Zoltán

Tavaly ősszel
Szlovéniában
jártak a túraszakosztály
tagjai.
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A túraszakosztály egy évvel ezelőtt kezdte meg műkö
dését azzal a céllal, hogy az egyetem diákjai, tanárai és
dolgozói számára hétvégi elfoglaltságként közös túrákat
szervezzen. A szakosztály vezetője, prof. dr. Sallai János
személyes érdeklődése miatt vállalta a feladatot, hiszen
az NKE SE mellett kétheti rendszerességgel húsz-harminc
fős csoportokat is vezet a magyar hegyekben és külföl
dön egyaránt. A Rendészettudományi Kar tudományos
és nemzetközi dékánhelyettese elmondta: a megelőző
időszakban a túrákat elsősorban a Budapest környéki
hegyekbe szervezték, így a szakosztály tagjai többek
közt a Pilisbe és a Börzsönybe is ellátogattak az egynapos kirándulás keretében, de emellett a hegyi sétasorozat egyik állomása volt a Bakonyban található Ördög-árok
is. A túrákat megelőzően a szakosztály vezetői részletes
tájékoztatást adnak a szükséges információkról, a pon
tos útvonalról, valamint a szintkülönbségekről is, így a
résztvevők fel tudnak készülni a „megmérettetésre”. Ez

különösen fontos olyan külföldi utak esetében, mint a
tavaly őszre tervezett Triglav-túra, amelyet tavaly szep
temberben tartottak meg. Szlovénia és a Júliai-Alpok
legmagasabb, 2864 méteres pontjának meghódítása
komoly fizikai felkészültséget igényel, amelynek felmé
rése feltétlenül szükséges az út előtt.
A szakosztály vezetői – Sallai János és Besenyei Mónika
főkoordinátor – a következő tanévre már kétnapos túrákat is szerveznek, elsősorban a Bükk, a Mátra és a Bakony
erdeibe. A sportág népszerűsítésére szalonnasütéssel
és bográcsozással egybekötött kirándulásokat terveznek, elsősorban a hallgatók számára, de úti élményekről
is tartanak majd előadásokat az Alpokat vagy épp a
Kaukázust megjárt idősebb túratársak.
A túraszakosztály programjairól, felhívásairól az NKE
Sportegyesület Facebook-oldalán lehet bővebb infor
mációkat olvasni.

