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A Sándor grófok olyan épüle-
tet hagytak az utókorra, ami 
két évszázada szorosan együtt 
él a magyarság történelmével.

Megalakult a Magyar Diaszpóra Tanács, amelynek tagjai 
a Kárpát-medencén kívül élő, magyarokat tömörítő szer-
vezetek. 
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Kedves Olvasó!

Lassan le kell zárnunk az MMXI. esztendőt! Schmitt Pál köztársasági elnök 
úr értékelte lapunk számára a mögöttünk álló év sikereit és nehézségeit. Talán 
nem esek túlzásba, ha azt állítom, hogy közszolgálatunk az elmúlt évtizedek 
legintenzívebb és legeredményesebb évadját zárja. A jogalkotás és a deregulá-
ció statisztikái minden korábbi rekordot felülírnak. A változások volumene a 
Széll Kálmánt-terv és a Magyary-program intézkedéseiben nyomon követhető. 
Gyakran hallani: túl nagy a tempó! Mégis. Az állam átalakulásának hogyanja, 
a megújulás célja talán soha nem volt ennyire világos és rendszerezett. Mintha 
valóban egyszerűsödne az állam, és érthetőbbé válna, milyen intézményekkel 
mit és miért tesz a közigazgatás. Nem könnyű mindezt kivitelezni az európai 
gazdasági és pénzügyi viharzónában, a múlt terhes rakományainak egy részét 
még mindig magunkon cipelve. A munkának azonban be kell érnie, termőre 
kell fordulnia. Bíztató, hogy hazánk a Világgazdasági Fórum versenyképes-
ségi rangsorában elkezdett visszakapaszkodni, 2010 óta négy helyet javítva 
megindultunk felfelé.  A jó állam eszménye még távol van, de már látni véljük. 
Bízom abban, hogy olvasóink is ezt teszik, és ehhez lapunk minden segítséget 
igyekezett megadni a 2011. évben. Ez a küldetésünk.
Már megszoktuk, hogy az új évet az óévnél nehezebbnek prognosztizáljuk. 
A makrogazdasági elemzések folytatják a hagyományt. Ugyanakkor nem 
lehetünk borúlátóak, ha a hazai közszolgálat előtt álló lehetőségeket vizsgál-
juk. A Magyary-program akcióterve és mögötte az uniós fejlesztési források 
a tényleges és értelmes változások lehetőségét jelentik. 2012. január 1-jével a 
közigazgatás megújításának egyik alapintézménye, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem is új feltételekkel kezdi meg működését. Az egyetem rektorát, Patyi 
András professzort terveiről faggattuk. 
Az új törvények még az év hátralévő részében is sok feladatot adnak a köz-
igazgatásnak a végrehajtási rendeletek előkészítése és az alkalmazásra való 
felkészülés tekintetében.
Közeledik az Ünnep. Sok barát és kolléga számára ez az évente ismétlődő 
profán és szomorú forgatókönyvet jelenti: vásárlási hajsza, szorító pénzügyek, 
majd evés-ivás, vendégjárás, veszekedés, csömör, menekülés vissza… Azt 
kívánom, sokunknak sikerüljön a teljes fordulat: az év vége a figyelmesség, a 
közösség, az adakozás, a belső hangok, a közös ének, szüleink és gyermekeink 
valódi ünnepe legyen. Keressük a Karácsony misztériumát! A Megváltást. 
Viszontlátásra jövőre!

Kis Norbert főszerkesztő

KÖzszoLgáLAt
KÖzigAzgAtási mAgAziN

2012

janUÁR közEPE

A Nemzeti Közigazgatási Intézet és 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a 

Magyar Közigazgatás című tudományos 

folyóirat szakmai támogatásával tovább-

képző-ismeretmegújító jellegű közigazgatási  

konferenciasorozatot indít. 

A konferenciasorozat célja a közigazgatás-

ban dolgozó tisztviselők számára egy olyan 

fórum megteremtése, melynek keretében az 

egyes törvények kidolgozásában résztvevő 

elméleti és gyakorlati szakemberek az adott 

jogszabályokat a mindennapi munkájuk 

során alkalmazó kollégáikat tájékoztatják a 

jogszabályok változásainak főbb irányairól, 

tartalmáról. 

A konferenciák tartalmi felépítésében a  

hallgatóságot leginkább érdeklő jogszabály-

alkalmazási kérdésekre fókuszál. Lehetőség 

nyílik kérdések felvetésére, egy-egy részté-

makör műhelybeszélgetések keretében való 

feldolgozására, kifejtésére. 

A konferenciák budapesti helyszínen kerül-

nek megrendezésre, a részvétel ingyenes. 

A konferenciák időpontjáról, helyszínéről 

és tematikájáról hírlevelünkben, valamint 

a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján 

folyamatos tájékoztatást nyújtunk.

A konferenciák 2011. november és 2012. 

március között kerülnek megrendezésre.

Bővebb információ: www.nki.gov.hu
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3

  közszolgálat közSzolgÁlaT 

A demokráciának és egy 
nemzet függetlenségének 
nincs alternatívája
interjú schmitt Pál köztársasági elnökkel
szöveg: Csaba réka

Az elmúlt egy év bővelkedett a nemzet és az egyes emberek sorsát meghatározó 

eseményekben. Ünnepi számunkban schmitt Pált többek között arról kérdeztük, 

hogyan értékeli az idei esztendőt, mit tart köztársasági elnökként a legfőbb felada-

tának, és miért tartja fontosnak a sport és a környezettudatosság összekapcsolását.

 « Az év vége mindig a visszatekintés, a 
számvetés időszaka. Az Ön véleménye sze-
rint mi volt az év legnagyobb eredménye 
az ország és a magyar emberek számára? 
Ön hogyan fog emlékezni 2011-re, és mit 
gondol, hogyan marad meg az emberek 
emlékezetében ez az év?
sCHMITT PÁl: Mindenki másképpen 
fog visszaemlékezni, de egy-két eseményt 
közösen kell feldolgoznunk és értékel-
nünk. Az év kétségkívül egyik legnagyobb 
eredménye, hogy fél éven keresztül az 
Európai Unió Tanácsának elnöki tisztjét 
tölthettük be – a visszajelzések alapján 
mondhatjuk: közmegelégedésre. A politi-
kusokat, a megvalósításban közreműködő 
kormánytisztviselőket és minden magyar 
embert jó érzéssel tölthet el, hogy hazánk 
ilyen fontos feladatot látott el. Nekem 
személy szerint sokat jelentett – és remé-
lem, ezzel még sokan vannak így –, hogy 
megszületett az év folyamán az új Alap-
törvény, és 1949-et egyszer és mindenkor- 
ra elfelejthetjük. Egy olyan alkotmány 
született, ami hosszú távon szolgálja a 
következő generációk békéjét, biztonsá-
gát és demokráciáját. Sokan nagy pozití-
vumként élik meg, hogy elkezdődhetett 
a kedvezményes honosítási kérelmek 
beadása. Eddig 200 000 kérelem érke-
zett az illetékes hivatalokba, és 115 000 

határon túli magyar már meg is kapta az 
állampolgárságot. Hivatalba lépésem óta 
kiemelten kezelem a határainkon túl élő 
magyar közösségekkel való kapcsolattar-
tást, Kolozsvártól Clevelandig, Újvidéktől 
Bécsig, számos alkalommal találkoztam 
magyarokkal és köszöntem meg, hogy 
minden nehézség ellenére őrzik nyelvün-
ket, kultúránkat, közös örökségünket. 
Egyszerre megható és felemelő élmény 
hallgatni a magyar állampolgársági 
eskütételt, majd személyesen átadni az 
állampolgársági okmányt. Meggyőződé-
sem, hogy a határozott nemzetpolitikai 
kiállás erősíti a magyarok öntudatát és az 
összetartozás, az egymás iránti felelősség 
érzését.
Természetesen vannak olyanok is, akik 
főként problémákkal teli évre tekintenek 
vissza.  Ez azoknak a devizahiteleseknek 
az esetében kétségkívül érthető is, akik 
önhibájukon kívül kerültek olyan hely-
zetbe, hogy képtelenek fizetni a váratlanul 
megnövekedett törlesztő részleteiket. Úgy 
vélem, a kormány mindent megtesz azért, 
hogy valahogy konszolidálja a helyzetü-
ket. Mindezekkel együtt úgy gondolom, 
az év jóval több pozitívumot hozott, mint 
negatívumot.

 « Köztársasági elnökké való kinevezése 
után egyik legfőbb céljának a magyar 

nyelv védelmét nevezte meg, szó volt a 
„Magyar Nyelvért” díj megalapításáról is. 
Hogyan áll a folyamat? A beiktatása óta 
eltelt másfél év alatt mennyiben sikerült 
megvalósítania az akkor kitűzött további 
céljait (közoktatás jobbítása és az egészsé-
ges életmód népszerűsítése)?
s. P. Változatlanul célkitűzésem, hogy 
ezen a három területen a magam szerény 
eszközeivel – hiszen nem vagyok dön-
téshozó helyzetben – segítsek. Minden 
olyan eseményen, ahol a magyar nyelv a 
főszereplő, igyekszem személyesen részt 
venni vagy védnökséget vállalni, esetleg 
egy levél útján biztosítani a szervezőket 
a támogatásomról. Változatlanul célom, 
hogy a magyar emberek és gyerekek szé-
pen és választékosan beszéljék édes anya-
nyelvünket . Ennek érdekében javasoltam 
a Magyar Nyelv Védelméért díj megala-
pítását, amelynek részletes kidolgozása 
most folyik.
A másik két terület pedig talán még fonto-
sabb: hogy testben és lélekben is gyarapod-
jon a nemzet. Igyekszem népszerűsíteni az 
élethosszig tartó tanulást, ezért rendszere-
sen eljárok oktatási intézményekbe, vendé-
gül látom, adott esetben kitüntetem képvi-
selőiket. Azt pedig valószínűleg mindenki 
tudja rólam, hogy az egészséges életmód és 
a sport mennyire fontos számomra. Öröm-

névjegy
SchmItt Pál

végzettség ||  közgazdász,  
doktori cím a testnevelési egyetemen

Nyelvtudás || angol, német, francia, spanyol, orosz

Könyv ||  németh lászló minden műve

film ||  henri-georges clouzot: A félelem bére

zene ||  liszt, chopin, mahler

Hobbi || zongora, tárogató, sport
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A demokráciának és egy 
nemzet függetlenségének 
nincs alternatívája
interjú schmitt Pál köztársasági elnökkel
szöveg: Csaba réka

Az elmúlt egy év bővelkedett a nemzet és az egyes emberek sorsát meghatározó 

eseményekben. Ünnepi számunkban schmitt Pált többek között arról kérdeztük, 

hogyan értékeli az idei esztendőt, mit tart köztársasági elnökként a legfőbb felada-

tának, és miért tartja fontosnak a sport és a környezettudatosság összekapcsolását.
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rint mi volt az év legnagyobb eredménye 
az ország és a magyar emberek számára? 
Ön hogyan fog emlékezni 2011-re, és mit 
gondol, hogyan marad meg az emberek 
emlékezetében ez az év?
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fog visszaemlékezni, de egy-két eseményt 
közösen kell feldolgoznunk és értékel-
nünk. Az év kétségkívül egyik legnagyobb 
eredménye, hogy fél éven keresztül az 
Európai Unió Tanácsának elnöki tisztjét 
tölthettük be – a visszajelzések alapján 
mondhatjuk: közmegelégedésre. A politi-
kusokat, a megvalósításban közreműködő 
kormánytisztviselőket és minden magyar 
embert jó érzéssel tölthet el, hogy hazánk 
ilyen fontos feladatot látott el. Nekem 
személy szerint sokat jelentett – és remé-
lem, ezzel még sokan vannak így –, hogy 
megszületett az év folyamán az új Alap-
törvény, és 1949-et egyszer és mindenkor- 
ra elfelejthetjük. Egy olyan alkotmány 
született, ami hosszú távon szolgálja a 
következő generációk békéjét, biztonsá-
gát és demokráciáját. Sokan nagy pozití-
vumként élik meg, hogy elkezdődhetett 
a kedvezményes honosítási kérelmek 
beadása. Eddig 200 000 kérelem érke-
zett az illetékes hivatalokba, és 115 000 

határon túli magyar már meg is kapta az 
állampolgárságot. Hivatalba lépésem óta 
kiemelten kezelem a határainkon túl élő 
magyar közösségekkel való kapcsolattar-
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összetartozás, az egymás iránti felelősség 
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Természetesen vannak olyanok is, akik 
főként problémákkal teli évre tekintenek 
vissza.  Ez azoknak a devizahiteleseknek 
az esetében kétségkívül érthető is, akik 
önhibájukon kívül kerültek olyan hely-
zetbe, hogy képtelenek fizetni a váratlanul 
megnövekedett törlesztő részleteiket. Úgy 
vélem, a kormány mindent megtesz azért, 
hogy valahogy konszolidálja a helyzetü-
ket. Mindezekkel együtt úgy gondolom, 
az év jóval több pozitívumot hozott, mint 
negatívumot.

 « Köztársasági elnökké való kinevezése 
után egyik legfőbb céljának a magyar 

nyelv védelmét nevezte meg, szó volt a 
„Magyar Nyelvért” díj megalapításáról is. 
Hogyan áll a folyamat? A beiktatása óta 
eltelt másfél év alatt mennyiben sikerült 
megvalósítania az akkor kitűzött további 
céljait (közoktatás jobbítása és az egészsé-
ges életmód népszerűsítése)?
s. P. Változatlanul célkitűzésem, hogy 
ezen a három területen a magam szerény 
eszközeivel – hiszen nem vagyok dön-
téshozó helyzetben – segítsek. Minden 
olyan eseményen, ahol a magyar nyelv a 
főszereplő, igyekszem személyesen részt 
venni vagy védnökséget vállalni, esetleg 
egy levél útján biztosítani a szervezőket 
a támogatásomról. Változatlanul célom, 
hogy a magyar emberek és gyerekek szé-
pen és választékosan beszéljék édes anya-
nyelvünket . Ennek érdekében javasoltam 
a Magyar Nyelv Védelméért díj megala-
pítását, amelynek részletes kidolgozása 
most folyik.
A másik két terület pedig talán még fonto-
sabb: hogy testben és lélekben is gyarapod-
jon a nemzet. Igyekszem népszerűsíteni az 
élethosszig tartó tanulást, ezért rendszere-
sen eljárok oktatási intézményekbe, vendé-
gül látom, adott esetben kitüntetem képvi-
selőiket. Azt pedig valószínűleg mindenki 
tudja rólam, hogy az egészséges életmód és 
a sport mennyire fontos számomra. Öröm-
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mel látom, hogy a sportot a kormány stra-
tégiai fontosságú ágazatnak tekinti, első-
sorban annak elősegítésével, hogy minden 
magyar ember sportoljon, sportolhasson. 

 « A tevékenységét ért kritikákkal kap-
csolatban (pl. hogy hivatalba lépése óta 
egyszer sem élt vétójogával) korábban azt 
nyilatkozta, az együttműködés pártján áll. 
Mi a véleménye a köztársasági elnök politi-
kai szerepvállalásáról? Mi az Ön személyes 
missziója a hivatal betöltésével?
s. P. Tíz évvel ezelőtt a civil szférából érkez-
tem a politika világába, és őszintén szólva 
jó érzés ismét a civil szférában lenni. Nem 
politikusként kell, hogy számon tartsanak, 
hiszen a pártkötődésemet felszámoltam, 
viszont az értékrendemet megtartottam. 
Elköteleztem magam a nemzeti, konzer-
vatív, polgári értékek mellett. Ezeket tar-
tom fontosnak, és így is élem az életemet, 
így neveltem-nevelem a gyermekeimet, 
az unokáimat. Nem hiszem, hogy olyan 
statisztikákon keresztül lehetne mérni a 
köztársasági elnök munkáját, hogy hány-
szor (nem) élt az alkotmányban biztosított 
vétójogával. Az elém terjesztett törvények 
– beleértve az Alaptörvényt is – kiállták 
az alkotmányosság próbáját. Vallom, hogy 
alapvető feladatom a demokrácia műkö-
dése feletti őrködés, és az egész magyar 
nemzet egy személyben való megtestesí-
tése. Ebből nem engedek, hiszen erre esküt 
tettem, de ennek érdekében még nem kel-
lett a vétójogommal élnem.

 « Nemrég emlékeztünk az 1956-os forra-
dalomra és szabadságharcra, az örömteli 
napokra és a szabadságharc leverésére. Mit 
tart az ’56-os forradalom legfőbb üzeneté-
nek a ma embere számára?
s. P. Az ’56-os forradalom egy akkor világ-
szerte elismerést kiváltó esemény volt, 
hiszen a Szovjetunióval, egy hatalmas túl-
erőben lévő, központosított hatalommal, 
és rendkívül erős katonai blokkal szem-
ben esélytelenek voltunk. Nem is kap-
tunk hozzá nemzetközi segítséget, csak 
szimpátiát. De megmutattuk, hogy ez a 
folyamat nem mehet így tovább, hiszen a 
demokráciának, egy nemzet függetlensé-
gének és önállóságának nincs alternatí-
vája. Az alatt a néhány nap alatt az egész 
világ csodálkozva tekintett ránk. Aho-
gyan Albert Camus mondja A magyarok 
vére című írásában: „A legázolt, bilincsbe 
vert Magyarország többet tett a szabad-
ságért és igazságért, mint bármelyik nép 
a világon az elmúlt húsz esztendőben.” Az 
’56-os forradalom ma is aktuális üzenete, 

hogy nincs lehetetlen helyzet. Az alapvető 
értékek egy nemzet számára a független-
ség, az önállóság és a demokrácia. Ha 
elődeink ezért az életüket is készek voltak 
feláldozni, akkor nekünk, békés körülmé-
nyek között is mindent meg kell tennünk 
annak érdekében, hogy ezek az alapérté-
kek valóban érvényre juthassanak. 

 « Tevékenységében meghatározó szerepet 
kap a diplomácia, milyen tervei vannak 
ezzel kapcsolatban a következő évre?
s. P. Elnöki szerepfelfogásom egyik 
meghatározó eleme a magyar külpoli-
tikai célok támogatása. Ezt korábban 
úgy fogalmaztam meg, hogy szeretnék 
az ország első számú nagykövete lenni. 

Hivatalom első évében minden másnapra 
jutott nemzetközi vonatkozású program, 
30 alkalommal tettem külföldi látoga-
tást, csaknem húsz államfőt fogadtam a 
Sándor-palotában, és figyelmet fordítok 
a Budapestre akkreditált nagykövetekkel 
való kapcsolattartásra is.
Úgy gondolom, a magyar külpolitika egy 
aktív szakaszába lépett, a sikeres EU-
elnökségünk során megszerzett presz-
tízsre lehet és kell építeni a jövőben. 
Jövőre folytatni kell a világ dinamikusan 
fejlődő térségeivel való együttműködés 
kiépítését, de legalább ennyire fontos 
Magyarország számára a transzatlanti, 
az európai uniós és a közép-európai kap-
csolatok ápolása, a szomszédságpolitika, 
valamint a gazdaságdiplomácia, a magyar 
vállalatok lehetőségeinek szélesítése.

 « Elnök úr nemrég érkezett haza közép-
ázsiai körútjáról és Törökországból. 
Miért utazott oda, milyenek voltak a 
benyomásai?
s. P. Üzbegisztán, Türkmenisztán és 
Azerbajdzsán az óriási szénhidrogén-
készletek következtében hallatlan ütem-

ben fejlődik, és ezzel párhuzamosan 
növekszik regionális befolyásuk. Európa 
biztonsági és energetikai szempontból is 
számít rájuk, forrásként vagy útvonalként 
részt vehetnek a kontinens gázellátásának 
biztonságosabbá tételében. Elnöktársa-
immal számos kétoldalú megállapodást 
írtunk alá, és sor került üzleti fórumokra 
is, amelyek megalapozzák a gazdasági 
együttműködést. Mindhárom helyen 
tisztában vannak a magyarok ázsiai ere-
detével, rendkívül szívélyesen, mondhatni 
rokonként fogadták a magyar delegációt.
Törökországhoz ezer szállal kötődik a 
magyar történelem, időszerű volt, hogy 

kilenc év után ismét sor kerüljön egy 
elnöki látogatásra. Az államfővel, a kor-
mányfővel és a házelnökkel folytatott 
hivatalos tárgyalások mellett módom volt 
ellátogatni Kütahyába, a Kossuth-emlék-
házba, valamint Isztambulba II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem korábbi sírjához is. 

 « A magyar elnökségi félév végén sor került 
a horvát csatlakozási tárgyalások lezárá-
sára, így 2013. július 1-jén Horvátország 
az EU tagja lehet. Személyesen hogyan 
értékeli Horvátország csatlakozását az 
EU-hoz, amelyről többször nyilatkozta, 
hogy szívügye?
s. P. Még európai parlamenti képviselő-
ként (2004 és 2010 között) az EU–Hor-
vátország Parlamenti Vegyes Bizottságba 
delegált küldöttség elnöke voltam, ezért 5 
éven keresztül jó rálátásom volt arra a sok 
erőfeszítésre, amelyet horvát barátaink 
tettek. Úgy vélem, megérdemelték, hogy 
a késedelmesen elkezdett és sokszor meg-
akadó csatlakozási tárgyalásokat végre 
siker koronázta. Örülök, hogy erre pont 
a magyar elnökség alatt került sor, és 

meggyőződésem, hogy ha Horvátország 
teljes jogú tagja lesz az Európai Uniónak, 
nem teher lesz a többiek vállán, hanem 
hozzá tud járulni az egész közösség 
sikeréhez. Horvátország csatlakozása 
egyrészt példa lehet a balkáni államok 
számára, másrészt az ország fontos stabi-
lizáló szerepet tölthet be így a térségben.

 « Ön – első magyar államfőként – a közel-
múltban beszédet mondott az UNESCO 
Közgyűlésén, amelynek újonnan megvá-
lasztott elnöke Bogyay Katalin. Miben 
látja ezen esemény fontosságát?
s. P. Meg kell becsülnünk, ha egy magas 
poszt betöltésére egy magyar ember kap 
bizalmat. Bár ilyesmi nem történik túl 
gyakran, örömömre szolgál, hogy éppen 
az én szívemhez is közel álló, oktatással, 
tudománnyal és kultúrával foglalkozó 
UNESCO Közgyűlésének 2 éven keresz-
tül egy magyar hölgy lehet a vezetője. 
Amikor a Közgyűlésen felszólaltam, én 

is a tudomány és a kultúra fontosságá-
ról beszéltem, és mint mindig minden 
beszédemben, a fenntartható fejlődésre 
és a természet iránti elkötelezettségre 
igyekeztem felhívni a figyelmet. 

 « Sikerekkel teli, eredményes élete volt, 
sokszor bizonyított és nyújtott kiemel-
kedő teljesítményt a legkülönfélébb terü-
leteken a sporttól a vendéglátáson keresz-
tül, a sportdiplomácián át, a politikáig. 
Életének egy kevésbé emlegetett sikeré-
vel kapcsolatban szeretném kérdezni. 
2001-ben az ENSZ „A föld védelméért” 
környezetvédelmi díjat adományozott a 

NOB-nak, ahol 1995-től Ön volt a Sport 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. A 
díjat is Ön vette át. Mesélne kicsit erről 
az időszakról? 
s. P. Tizenhat évvel ezelőtt jeleztem 
Juan Antonio Samaranchnak, a NOB 
akkori elnökének, hogy az olimpiai 
mozgalom keretében legyen egy-egy 
olyan bizottság, amely a tudomány és 
a sport, valamint a környezetvédelem 
és a sport összekapcsolását szorgal-
mazza. Akkor azt a választ kaptam, 
hogy rendben, de az egyiknek legyek 
én az elnöke. Ekkor választottam a kör-
nyezetvédelmet, mert rájöttem, milyen 
sok a tennivaló ezen a területen. Ha már 
egyszer eljutunk a fiatalokhoz a spor-
ton keresztül, fontos annak eszközeivel 
fejleszteni a természetvédelem iránti 
érzékenységüket, felelősségérzetüket 
és tudatosságukat is. Ahogyan én is 
megtanultam a sporton keresztül, hogy 
a legkisebb cselekedet is fontos, ennek 
a felismerésében őket is segíteni kell. A 

környezetvédelemben ugyanis vannak 
átfogó ügyek, de a „gondolkozz globá-
lisan, cselekedj lokálisan” elve változat-
lanul érvényes. Mondhatom, hogy szép 
eredményeket értünk el. Akcióterveket 
dolgoztunk ki, könyveket jelentettünk 
meg ebben a témában, együttműkö-
dünk a többi nemzetközi szervezettel 
is, és „zöldítjük” az olimpiai játékokat, 
amely – minthogy az egész világ szeme 
előtt zajlik – sokat segíthet a környe-
zetvédelem fontosságáról szóló üzenet 
átadásában. 

 « 2012 a Londoni Olimpia éve, hosszú 

idő óta az első olimpia, amikor nem Ön a 
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Rajta 
tartja-e a szemét a felkészülési folyama-
ton, hogyan látja az esélyeket?
s. P. Mivel továbbra is a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság tagja vagyok, természetesen 
figyelemmel kísérem az eseményeket. 
Ezenkívül a hazai sport támogatási rend-
szerének átalakulásában is volt szerepem, 
amelynek eredményeképp a kormány 
a Magyar Olimpiai Bizottságra  mint 
ernyőszervezetre bízta rá a magyar spor-
tot. Azáltal, hogy a kormány stratégiai 
ágazatként deklarálta a sportot, és adók 
formájában lehetőséget adott például a 
csapatsportok különleges támogatására, 
biztosította a szükséges forrásokat is. 
Reméljük, ezek az erőfeszítések, melyek-
nek köszönhetően több lett a forrás, 
demokratikusabb az irányítás, valamint 
tudatosabbak a célkitűzések – ti. hogy 
többen és eredményesebben sportolhas-
sanak –, a londoni olimpiára meghozzák 
gyümölcsüket.  ■

Az alapvető értékek 

egy nemzet számára 

a függetlenség,  

az önállóság és  

a demokrácia. 
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mel látom, hogy a sportot a kormány stra-
tégiai fontosságú ágazatnak tekinti, első-
sorban annak elősegítésével, hogy minden 
magyar ember sportoljon, sportolhasson. 

 « A tevékenységét ért kritikákkal kap-
csolatban (pl. hogy hivatalba lépése óta 
egyszer sem élt vétójogával) korábban azt 
nyilatkozta, az együttműködés pártján áll. 
Mi a véleménye a köztársasági elnök politi-
kai szerepvállalásáról? Mi az Ön személyes 
missziója a hivatal betöltésével?
s. P. Tíz évvel ezelőtt a civil szférából érkez-
tem a politika világába, és őszintén szólva 
jó érzés ismét a civil szférában lenni. Nem 
politikusként kell, hogy számon tartsanak, 
hiszen a pártkötődésemet felszámoltam, 
viszont az értékrendemet megtartottam. 
Elköteleztem magam a nemzeti, konzer-
vatív, polgári értékek mellett. Ezeket tar-
tom fontosnak, és így is élem az életemet, 
így neveltem-nevelem a gyermekeimet, 
az unokáimat. Nem hiszem, hogy olyan 
statisztikákon keresztül lehetne mérni a 
köztársasági elnök munkáját, hogy hány-
szor (nem) élt az alkotmányban biztosított 
vétójogával. Az elém terjesztett törvények 
– beleértve az Alaptörvényt is – kiállták 
az alkotmányosság próbáját. Vallom, hogy 
alapvető feladatom a demokrácia műkö-
dése feletti őrködés, és az egész magyar 
nemzet egy személyben való megtestesí-
tése. Ebből nem engedek, hiszen erre esküt 
tettem, de ennek érdekében még nem kel-
lett a vétójogommal élnem.

 « Nemrég emlékeztünk az 1956-os forra-
dalomra és szabadságharcra, az örömteli 
napokra és a szabadságharc leverésére. Mit 
tart az ’56-os forradalom legfőbb üzeneté-
nek a ma embere számára?
s. P. Az ’56-os forradalom egy akkor világ-
szerte elismerést kiváltó esemény volt, 
hiszen a Szovjetunióval, egy hatalmas túl-
erőben lévő, központosított hatalommal, 
és rendkívül erős katonai blokkal szem-
ben esélytelenek voltunk. Nem is kap-
tunk hozzá nemzetközi segítséget, csak 
szimpátiát. De megmutattuk, hogy ez a 
folyamat nem mehet így tovább, hiszen a 
demokráciának, egy nemzet függetlensé-
gének és önállóságának nincs alternatí-
vája. Az alatt a néhány nap alatt az egész 
világ csodálkozva tekintett ránk. Aho-
gyan Albert Camus mondja A magyarok 
vére című írásában: „A legázolt, bilincsbe 
vert Magyarország többet tett a szabad-
ságért és igazságért, mint bármelyik nép 
a világon az elmúlt húsz esztendőben.” Az 
’56-os forradalom ma is aktuális üzenete, 

hogy nincs lehetetlen helyzet. Az alapvető 
értékek egy nemzet számára a független-
ség, az önállóság és a demokrácia. Ha 
elődeink ezért az életüket is készek voltak 
feláldozni, akkor nekünk, békés körülmé-
nyek között is mindent meg kell tennünk 
annak érdekében, hogy ezek az alapérté-
kek valóban érvényre juthassanak. 

 « Tevékenységében meghatározó szerepet 
kap a diplomácia, milyen tervei vannak 
ezzel kapcsolatban a következő évre?
s. P. Elnöki szerepfelfogásom egyik 
meghatározó eleme a magyar külpoli-
tikai célok támogatása. Ezt korábban 
úgy fogalmaztam meg, hogy szeretnék 
az ország első számú nagykövete lenni. 

Hivatalom első évében minden másnapra 
jutott nemzetközi vonatkozású program, 
30 alkalommal tettem külföldi látoga-
tást, csaknem húsz államfőt fogadtam a 
Sándor-palotában, és figyelmet fordítok 
a Budapestre akkreditált nagykövetekkel 
való kapcsolattartásra is.
Úgy gondolom, a magyar külpolitika egy 
aktív szakaszába lépett, a sikeres EU-
elnökségünk során megszerzett presz-
tízsre lehet és kell építeni a jövőben. 
Jövőre folytatni kell a világ dinamikusan 
fejlődő térségeivel való együttműködés 
kiépítését, de legalább ennyire fontos 
Magyarország számára a transzatlanti, 
az európai uniós és a közép-európai kap-
csolatok ápolása, a szomszédságpolitika, 
valamint a gazdaságdiplomácia, a magyar 
vállalatok lehetőségeinek szélesítése.

 « Elnök úr nemrég érkezett haza közép-
ázsiai körútjáról és Törökországból. 
Miért utazott oda, milyenek voltak a 
benyomásai?
s. P. Üzbegisztán, Türkmenisztán és 
Azerbajdzsán az óriási szénhidrogén-
készletek következtében hallatlan ütem-

ben fejlődik, és ezzel párhuzamosan 
növekszik regionális befolyásuk. Európa 
biztonsági és energetikai szempontból is 
számít rájuk, forrásként vagy útvonalként 
részt vehetnek a kontinens gázellátásának 
biztonságosabbá tételében. Elnöktársa-
immal számos kétoldalú megállapodást 
írtunk alá, és sor került üzleti fórumokra 
is, amelyek megalapozzák a gazdasági 
együttműködést. Mindhárom helyen 
tisztában vannak a magyarok ázsiai ere-
detével, rendkívül szívélyesen, mondhatni 
rokonként fogadták a magyar delegációt.
Törökországhoz ezer szállal kötődik a 
magyar történelem, időszerű volt, hogy 

kilenc év után ismét sor kerüljön egy 
elnöki látogatásra. Az államfővel, a kor-
mányfővel és a házelnökkel folytatott 
hivatalos tárgyalások mellett módom volt 
ellátogatni Kütahyába, a Kossuth-emlék-
házba, valamint Isztambulba II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem korábbi sírjához is. 

 « A magyar elnökségi félév végén sor került 
a horvát csatlakozási tárgyalások lezárá-
sára, így 2013. július 1-jén Horvátország 
az EU tagja lehet. Személyesen hogyan 
értékeli Horvátország csatlakozását az 
EU-hoz, amelyről többször nyilatkozta, 
hogy szívügye?
s. P. Még európai parlamenti képviselő-
ként (2004 és 2010 között) az EU–Hor-
vátország Parlamenti Vegyes Bizottságba 
delegált küldöttség elnöke voltam, ezért 5 
éven keresztül jó rálátásom volt arra a sok 
erőfeszítésre, amelyet horvát barátaink 
tettek. Úgy vélem, megérdemelték, hogy 
a késedelmesen elkezdett és sokszor meg-
akadó csatlakozási tárgyalásokat végre 
siker koronázta. Örülök, hogy erre pont 
a magyar elnökség alatt került sor, és 

meggyőződésem, hogy ha Horvátország 
teljes jogú tagja lesz az Európai Uniónak, 
nem teher lesz a többiek vállán, hanem 
hozzá tud járulni az egész közösség 
sikeréhez. Horvátország csatlakozása 
egyrészt példa lehet a balkáni államok 
számára, másrészt az ország fontos stabi-
lizáló szerepet tölthet be így a térségben.

 « Ön – első magyar államfőként – a közel-
múltban beszédet mondott az UNESCO 
Közgyűlésén, amelynek újonnan megvá-
lasztott elnöke Bogyay Katalin. Miben 
látja ezen esemény fontosságát?
s. P. Meg kell becsülnünk, ha egy magas 
poszt betöltésére egy magyar ember kap 
bizalmat. Bár ilyesmi nem történik túl 
gyakran, örömömre szolgál, hogy éppen 
az én szívemhez is közel álló, oktatással, 
tudománnyal és kultúrával foglalkozó 
UNESCO Közgyűlésének 2 éven keresz-
tül egy magyar hölgy lehet a vezetője. 
Amikor a Közgyűlésen felszólaltam, én 

is a tudomány és a kultúra fontosságá-
ról beszéltem, és mint mindig minden 
beszédemben, a fenntartható fejlődésre 
és a természet iránti elkötelezettségre 
igyekeztem felhívni a figyelmet. 

 « Sikerekkel teli, eredményes élete volt, 
sokszor bizonyított és nyújtott kiemel-
kedő teljesítményt a legkülönfélébb terü-
leteken a sporttól a vendéglátáson keresz-
tül, a sportdiplomácián át, a politikáig. 
Életének egy kevésbé emlegetett sikeré-
vel kapcsolatban szeretném kérdezni. 
2001-ben az ENSZ „A föld védelméért” 
környezetvédelmi díjat adományozott a 

NOB-nak, ahol 1995-től Ön volt a Sport 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. A 
díjat is Ön vette át. Mesélne kicsit erről 
az időszakról? 
s. P. Tizenhat évvel ezelőtt jeleztem 
Juan Antonio Samaranchnak, a NOB 
akkori elnökének, hogy az olimpiai 
mozgalom keretében legyen egy-egy 
olyan bizottság, amely a tudomány és 
a sport, valamint a környezetvédelem 
és a sport összekapcsolását szorgal-
mazza. Akkor azt a választ kaptam, 
hogy rendben, de az egyiknek legyek 
én az elnöke. Ekkor választottam a kör-
nyezetvédelmet, mert rájöttem, milyen 
sok a tennivaló ezen a területen. Ha már 
egyszer eljutunk a fiatalokhoz a spor-
ton keresztül, fontos annak eszközeivel 
fejleszteni a természetvédelem iránti 
érzékenységüket, felelősségérzetüket 
és tudatosságukat is. Ahogyan én is 
megtanultam a sporton keresztül, hogy 
a legkisebb cselekedet is fontos, ennek 
a felismerésében őket is segíteni kell. A 

környezetvédelemben ugyanis vannak 
átfogó ügyek, de a „gondolkozz globá-
lisan, cselekedj lokálisan” elve változat-
lanul érvényes. Mondhatom, hogy szép 
eredményeket értünk el. Akcióterveket 
dolgoztunk ki, könyveket jelentettünk 
meg ebben a témában, együttműkö-
dünk a többi nemzetközi szervezettel 
is, és „zöldítjük” az olimpiai játékokat, 
amely – minthogy az egész világ szeme 
előtt zajlik – sokat segíthet a környe-
zetvédelem fontosságáról szóló üzenet 
átadásában. 

 « 2012 a Londoni Olimpia éve, hosszú 

idő óta az első olimpia, amikor nem Ön a 
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Rajta 
tartja-e a szemét a felkészülési folyama-
ton, hogyan látja az esélyeket?
s. P. Mivel továbbra is a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság tagja vagyok, természetesen 
figyelemmel kísérem az eseményeket. 
Ezenkívül a hazai sport támogatási rend-
szerének átalakulásában is volt szerepem, 
amelynek eredményeképp a kormány 
a Magyar Olimpiai Bizottságra  mint 
ernyőszervezetre bízta rá a magyar spor-
tot. Azáltal, hogy a kormány stratégiai 
ágazatként deklarálta a sportot, és adók 
formájában lehetőséget adott például a 
csapatsportok különleges támogatására, 
biztosította a szükséges forrásokat is. 
Reméljük, ezek az erőfeszítések, melyek-
nek köszönhetően több lett a forrás, 
demokratikusabb az irányítás, valamint 
tudatosabbak a célkitűzések – ti. hogy 
többen és eredményesebben sportolhas-
sanak –, a londoni olimpiára meghozzák 
gyümölcsüket.  ■
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PARLAmENt ELőtt A KÖzszoLgáLAti 
tisztvisELőKRőL szóLó jAvAsLAt
következő év tavaszán hatályosul a köztisztviselőkre és a kormánytisztviselőkre 

vonatkozó szabályokat egységes szerkezetbe foglaló új közszolgálati tisztviselői tör-

vény, amely a magyar közszolgálat újjászervezésének fontos állomása. A közszolgálati életpályák összehan-

golásáról a kormányzati személyügyi stratégia rendelkezik összhangban a júniusban kibocsátott magyary-

programmal. ezáltal a kormányzat a személyügyi igazgatás rendszerszerű megközelítéssel történő fejlesz-

téseket indít el. A törvényjavaslat vonatkozik a kormány- és köztisztviselőkre, kormányzati ügykezelőkre, a 

rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem tisztviselőire, csakúgy, mint az államtitkárokra 

és jegyzőkre. fontos tudni, hogy a munka törvénykönyvének alapelveit is tartalmazza a beadvány. hosszú 

távú cél a közigazgatásba vetett bizalom helyreállítása és fenntartása. újdonság a magyar kormánytisztviselői 

kar, amelynek tagsága kötelező. Az állami közszolgálat szakmai kamarája elkötelezett a kormánytisztviselők 

tekintélyének védelme, a megfelelő jogszabályalkotás, az etikai eljárások kifogástalansága, valamint a szakmai 

élet felpezsdítése iránt, továbbá hatáskörébe tartozik a tagok számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes 

szolgáltatások nyújtása és díjak adományozása. A szabályos működést az ügyészség felügyeli. 

NEmzEtKÖzi bÖLCsEK tANáCsA 
Az idei évtől kezdve négyévente két napra megnövekedik budapes-

ten az egy négyzetméterre eső intelligencia mértéke. A tudományos 

világfórumot ezentúl ugyanis évente más országban rendezik meg, 

ám a rendezvény minden negyedik évben visszakanyarodik az első állomáshoz, 

magyarország fővárosához. A magyar tudományos Akadémia és az unesco, a 

nemzetközi tudományos tanács (icsu) és az Amerikai tudományfejlesztő társaság 

(AAAs) társszervezésében november 17–19. között tartott találkozón nobel-díjas 

tudósok, a tudománydiplomácia vezetői és magas rangú döntéshozói, befektetők 

és nagy nemzetközi tudományos lapok képviseltették magukat. A fórum legfőbb 

témái a tudományos térkép átrendeződése és a mai tudományos élet legfőbb kihí-

vásai voltak. orbán viktor nyi-

tóbeszédében kihangsúlyozta, 

hogy szükség van a tudósokra, 

akik úgy gondolják, a világ több 

annál, mint amit látunk belőle, 

mint ahogyan szükség van az 

új kérdésekre és válaszokra is.  

A tudósok keresnek, s válság 

idején, amilyet mostanában 

élünk át, új eszközöket kell 

keresni a továbbélésre, a folyta-

tásra. A tudományos világfórum 

2012. évi állomása a brazil rio de 

janeiro lesz.

ARANyCsAPAt-mozDoNy
fónagy jános, a nemzeti fejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára, gro-

sics gyula, az Aranycsapat kapusa, illetve buzánszky jenő, az Aranycsapat 

hátvédje találkozott budapesten, a nyugati pályaudvaron, ahol bemutatták 

az Aranycsapat-mozdonyt, amellyel a legendás Aranycsapat előtt tiszteleg a 

nemzeti vasúttársaság. A máv csoport a londoni Wembley stadionban aratott történelmi 6:3-as 

siker 58. évfordulójának alkalmából a tizenegy labdarúgót ábrázoló, teljes felületet betöltő grafikát 

helyezett el az egyik mozdonyán. Az Aranycsapat-mozdony 14 óra 23 perckor – 58 évvel és 7 

perccel a londoni találkozó megkezdése után – indult első útjára, a 654-es számú vércse inter-

city vonatot továbbítva. 

A közel 86 tonnás, mint-

egy húsz méter hosszú 

vonatjármű „felmatricá-

zásához” több mint száz 

négyzetméternyi fóliát 

használtak fel a deko-

ratőrök. A mozdony 

az olimpiai mozgalmat 

hivatott népszerűsíteni, 

ezzel megkezdődött az 

ország lelki felkészü-

lése a jövő évi londoni 

játékokra. 

A NyugDíjuNK 
RENDbEN vAN
orbán viktor miniszter-

elnök levélben üzent 

hazánk nyugdíjasainak, 

amelyben személyesen garantálja nyugdí-

juk értékállóságát. A gáz-, villany-, távfűtés-, 

víz- és csatornadíjak nem nőhetnek nagyobb 

mértékben, mint a nyugdíjak – ez jelenti a 

garanciát. A tavalyi évben megszüntetett 

kasszákba befizetett pénzt teljes egészé-

ben az időskori polgárok nyugdíjára fordít-

ják – tehát senki nem nyerészkedhet rajta, 

nem élhet vissza a tetemes pénzösszeg-

gel. így a nyugdíjtőzsde megszüntetésével 

sikerült kiiktatni minden olyan kockázatot, 

amely veszélybe sodorhatta volna a kassza 

egyensúlyát, tehát a nyugdíjakat. A kormány 

nyugdíjreformjának eredménye a jövő évi 4,2 

százalékos emelés, ez a mérték pedig reálér-

tékben is növekedést jelent, sőt november-

ben egyösszegű, 6 százalékos kiegészítést 

is kapnak a nyugdíjasok.

KézművEs mAgyAR 
ízEK vásáRA
A nagy sikerű februári előzmény után 

novemberben ismét megrendezték 

a magyar kézműves ízek vásárát a 

budapesti millenárison. A vendégek részt vehettek egy 

kóstolóturnén, így a szervezők kihirdethették hazánk ked-

venc ízeit: mircz nárcisz sajtmester készítményei szerez-

ték meg az első helyet, sáfrány lászló füstölt pisztrángja 

a másodikat, gáll erzsébet szörpjei és lekvárjai a harmadi-

kat. A látogatóknak olyan különleges ízeket kínáltak, mint 

a vízi bivaly szalámi, a faszenes, tufapincében érlelt sajt 

vagy a homoki fehérszarvasgombás sárgadinnyelekvár. 

A több mint száz magyar és erdélyi, illetve a második 

vásáron már szlovéniából, felvidékről és a vajdaságból 

is érkező termelők díjmen-

tes helybérlettel fogadták a 

megjelent 15 000 vendéget, 

akik így több tízmillió forinttal 

segítették a családi vállalko-

zásokat. A vásár fővédnöki 

posztját schmittné makray 

katalin vállalta, háziasszo-

nya pedig ismételten borbás 

marcsi volt.

EgyÜttműKÖDés Az imf-fEL
A magyar kormány egy biztonsági védőháló kialakítása érdekében felvette a kapcsolatot a nemzetközi valutaalappal 

(imf) november közepén. A megállapodás megvédi hazánkat az eurózóna mélyülő válsága ellen, miközben nem emel-

kedik az államadósságunk. A piacok megnyugtatására irányuló lépés növeli a kormány gazdasági mozgásterét, emellett 

enyhíti a forintra nehezedő nemzetközi nyomást, ami már látszik az árfolyamokon. matolcsy györgy nemzetgazdasági miniszter 

elmondta, minderre azért volt szükség, hogy a jövő évi növekedési cél, a gazdaság bővülése megvalósuljon. hazánk gazdasági 

mutatószámai kimagaslóak európában: államadósságunk csökken, továbbá jövőre a költségvetési hiány is 3 százalék alá kerül. Az 

európai unió, azon belül is az eurózóna helyzete folyamatosan romlik, az olasz válság hatására már Ausztriában is megemelkedtek a 

tízéves futamidejű államkötvények kamatai. 
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PARLAmENt ELőtt A KÖzszoLgáLAti 
tisztvisELőKRőL szóLó jAvAsLAt
következő év tavaszán hatályosul a köztisztviselőkre és a kormánytisztviselőkre 

vonatkozó szabályokat egységes szerkezetbe foglaló új közszolgálati tisztviselői tör-

vény, amely a magyar közszolgálat újjászervezésének fontos állomása. A közszolgálati életpályák összehan-

golásáról a kormányzati személyügyi stratégia rendelkezik összhangban a júniusban kibocsátott magyary-

programmal. ezáltal a kormányzat a személyügyi igazgatás rendszerszerű megközelítéssel történő fejlesz-

téseket indít el. A törvényjavaslat vonatkozik a kormány- és köztisztviselőkre, kormányzati ügykezelőkre, a 

rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem tisztviselőire, csakúgy, mint az államtitkárokra 

és jegyzőkre. fontos tudni, hogy a munka törvénykönyvének alapelveit is tartalmazza a beadvány. hosszú 

távú cél a közigazgatásba vetett bizalom helyreállítása és fenntartása. újdonság a magyar kormánytisztviselői 

kar, amelynek tagsága kötelező. Az állami közszolgálat szakmai kamarája elkötelezett a kormánytisztviselők 

tekintélyének védelme, a megfelelő jogszabályalkotás, az etikai eljárások kifogástalansága, valamint a szakmai 

élet felpezsdítése iránt, továbbá hatáskörébe tartozik a tagok számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes 

szolgáltatások nyújtása és díjak adományozása. A szabályos működést az ügyészség felügyeli. 

NEmzEtKÖzi bÖLCsEK tANáCsA 
Az idei évtől kezdve négyévente két napra megnövekedik budapes-

ten az egy négyzetméterre eső intelligencia mértéke. A tudományos 

világfórumot ezentúl ugyanis évente más országban rendezik meg, 

ám a rendezvény minden negyedik évben visszakanyarodik az első állomáshoz, 

magyarország fővárosához. A magyar tudományos Akadémia és az unesco, a 

nemzetközi tudományos tanács (icsu) és az Amerikai tudományfejlesztő társaság 

(AAAs) társszervezésében november 17–19. között tartott találkozón nobel-díjas 

tudósok, a tudománydiplomácia vezetői és magas rangú döntéshozói, befektetők 

és nagy nemzetközi tudományos lapok képviseltették magukat. A fórum legfőbb 

témái a tudományos térkép átrendeződése és a mai tudományos élet legfőbb kihí-

vásai voltak. orbán viktor nyi-

tóbeszédében kihangsúlyozta, 

hogy szükség van a tudósokra, 

akik úgy gondolják, a világ több 

annál, mint amit látunk belőle, 

mint ahogyan szükség van az 

új kérdésekre és válaszokra is.  

A tudósok keresnek, s válság 

idején, amilyet mostanában 

élünk át, új eszközöket kell 

keresni a továbbélésre, a folyta-

tásra. A tudományos világfórum 

2012. évi állomása a brazil rio de 

janeiro lesz.

ARANyCsAPAt-mozDoNy
fónagy jános, a nemzeti fejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára, gro-

sics gyula, az Aranycsapat kapusa, illetve buzánszky jenő, az Aranycsapat 

hátvédje találkozott budapesten, a nyugati pályaudvaron, ahol bemutatták 

az Aranycsapat-mozdonyt, amellyel a legendás Aranycsapat előtt tiszteleg a 

nemzeti vasúttársaság. A máv csoport a londoni Wembley stadionban aratott történelmi 6:3-as 

siker 58. évfordulójának alkalmából a tizenegy labdarúgót ábrázoló, teljes felületet betöltő grafikát 

helyezett el az egyik mozdonyán. Az Aranycsapat-mozdony 14 óra 23 perckor – 58 évvel és 7 

perccel a londoni találkozó megkezdése után – indult első útjára, a 654-es számú vércse inter-

city vonatot továbbítva. 

A közel 86 tonnás, mint-

egy húsz méter hosszú 

vonatjármű „felmatricá-

zásához” több mint száz 

négyzetméternyi fóliát 

használtak fel a deko-

ratőrök. A mozdony 

az olimpiai mozgalmat 

hivatott népszerűsíteni, 

ezzel megkezdődött az 

ország lelki felkészü-

lése a jövő évi londoni 

játékokra. 

A NyugDíjuNK 
RENDbEN vAN
orbán viktor miniszter-

elnök levélben üzent 

hazánk nyugdíjasainak, 

amelyben személyesen garantálja nyugdí-

juk értékállóságát. A gáz-, villany-, távfűtés-, 

víz- és csatornadíjak nem nőhetnek nagyobb 

mértékben, mint a nyugdíjak – ez jelenti a 

garanciát. A tavalyi évben megszüntetett 

kasszákba befizetett pénzt teljes egészé-

ben az időskori polgárok nyugdíjára fordít-

ják – tehát senki nem nyerészkedhet rajta, 

nem élhet vissza a tetemes pénzösszeg-

gel. így a nyugdíjtőzsde megszüntetésével 

sikerült kiiktatni minden olyan kockázatot, 

amely veszélybe sodorhatta volna a kassza 

egyensúlyát, tehát a nyugdíjakat. A kormány 

nyugdíjreformjának eredménye a jövő évi 4,2 

százalékos emelés, ez a mérték pedig reálér-

tékben is növekedést jelent, sőt november-

ben egyösszegű, 6 százalékos kiegészítést 

is kapnak a nyugdíjasok.

KézművEs mAgyAR 
ízEK vásáRA
A nagy sikerű februári előzmény után 

novemberben ismét megrendezték 

a magyar kézműves ízek vásárát a 

budapesti millenárison. A vendégek részt vehettek egy 

kóstolóturnén, így a szervezők kihirdethették hazánk ked-

venc ízeit: mircz nárcisz sajtmester készítményei szerez-

ték meg az első helyet, sáfrány lászló füstölt pisztrángja 

a másodikat, gáll erzsébet szörpjei és lekvárjai a harmadi-

kat. A látogatóknak olyan különleges ízeket kínáltak, mint 

a vízi bivaly szalámi, a faszenes, tufapincében érlelt sajt 

vagy a homoki fehérszarvasgombás sárgadinnyelekvár. 

A több mint száz magyar és erdélyi, illetve a második 

vásáron már szlovéniából, felvidékről és a vajdaságból 

is érkező termelők díjmen-

tes helybérlettel fogadták a 

megjelent 15 000 vendéget, 

akik így több tízmillió forinttal 

segítették a családi vállalko-

zásokat. A vásár fővédnöki 

posztját schmittné makray 

katalin vállalta, háziasszo-

nya pedig ismételten borbás 

marcsi volt.
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(imf) november közepén. A megállapodás megvédi hazánkat az eurózóna mélyülő válsága ellen, miközben nem emel-

kedik az államadósságunk. A piacok megnyugtatására irányuló lépés növeli a kormány gazdasági mozgásterét, emellett 

enyhíti a forintra nehezedő nemzetközi nyomást, ami már látszik az árfolyamokon. matolcsy györgy nemzetgazdasági miniszter 

elmondta, minderre azért volt szükség, hogy a jövő évi növekedési cél, a gazdaság bővülése megvalósuljon. hazánk gazdasági 

mutatószámai kimagaslóak európában: államadósságunk csökken, továbbá jövőre a költségvetési hiány is 3 százalék alá kerül. Az 

európai unió, azon belül is az eurózóna helyzete folyamatosan romlik, az olasz válság hatására már Ausztriában is megemelkedtek a 

tízéves futamidejű államkötvények kamatai. 
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tesség tekintetében ellenben viszonylag 
alacsonyabb a pozíciónk. Mára viszont 
már nem az a probléma, hogy nincs elég 
önkéntes, hanem hogy nincs elég felké-
szült szervezet. Tehát irányt kell váltani, 
a szervezeteket kell felkészíteni.

 « Felkészíteni arra, hogy alkalmasak legye-
nek az állammal való együttműködésre?
l. Cs. Nem, hanem felkészíteni az önkén-
tesek fogadására. Ha beállít hozzájuk 
valaki, hogy én itt önkéntes munkával 
szeretnék segíteni nektek, akkor tudják 
koordinálni, értelmes munkával ellátni. 
Erre fel kell tudni készülni, ehhez fel kell 
nőniük a szervezeteknek. Nagyon sok 
esetben, amikor hirtelen erőforrás áram-
lik be, legyen az pénzügyi vagy humán 
erőforrás, nem tudnak vele mit kezdeni. 

 « Hogyan tudja az állam motiválni az 
embereket a civil önkéntességre? Milyen 
eszközök vannak a kezében? 
l. Cs . Nyugat-Európában például 
bizonyos óraszámú önkéntes munkát 
kreditként fogadnak el a felsőoktatás-
ban. Nagyon sok megoldás van, ami-
vel ezt motiválni lehet, de ezek mind 
csak tüneti segítségek. Az emberek, az 
egész társadalom gondolkodását kell 
átformálni. Ha azt mondom egy idő-
sebb generációnak: önkéntes, akkor azt 
mondja: kommunista szombat. Negatív 
felhangja van. Van egy másik generáció, 
aki az önkéntességet ingyenmunka-
ként, balekságként definiálja. Ezt kell 
átformálni, hogy az emberek érezzék, 
az önkéntesség érték. Érezzék, hogy 
fejlődnek általa, olyan kompetenciákat, 
készséget, tapasztalatot, gyakorlatot 
szereznek, amitől többé válnak. Másik 
irányból pedig erősíteni kell a köteles-
ségtudatot, tehát azt, hogy a társada-
lomtól, az államtól, a közösségtől kapott 
sok mindent valamilyen módon illik 
viszonozni. Nagyon érdekes például a 
kompetenciák fejlesztése tekintetében 
az önkéntesek egy új generációjának, a 
felsőoktatásból kikerülő fiataloknak a 
megjelenése. Ők azért mennek el önkén-
tesnek, hogy amit megtanultak az isko-
lapadban, azt utána a gyakorlatban is 
elsajátítsák, és értékesebbé váljanak a 
munkaerőpiacon. Néhány évvel ezelőtt 
volt egy felmérés. Megkérdezték a nagy 
cégek HR-igazgatóit, jelent-e valamilyen 
előnyt önkéntesnek lenni, és erre egy-
értelmű igen volt a válasz. A vezetők az 
önkéntes munkát végzőkről eleve felté-
telezik, hogy nemcsak elméleti, hanem 

gyakorlati ismeretekkel is rendelkeznek. 
Az önkéntesség a személyiség fejlődését 
is szolgálja, amiből akár egzisztenciális 
előny is fakadhat.

 « Az Önkéntesség Európai Éve kereté-
ben indult itthon az Önkéntes Road-
show. Mi volt ez, milyen tapasztalatokat 
hozott, mennyire érdeklődtek a rendez-
vény iránt? 
l. Cs. A roadshow-val a Budapest falai 
mögül való kitörés volt a legfőbb célunk. 

Mutassuk meg, hogy vidéken is van érték. 
Mi több, az értékek jelentős része a vidéki 
Magyarországról érkezik. Legyen lehető-
sége a vidéki, kisebb, sajtónyilvánossá-
got kevésbé kapó szervezeteknek meg-
mutatni magukat és azt, amit tesznek. 
Megpróbáltuk a közfigyelem felé húzni 
az adott területen működő szervezeteket. 
Nagyon jó tapasztalataink voltak. Több 
ezer szervezetnek volt lehetősége önkén-
tesekhez jutni, önkénteseket toborozni. 
De ha csak megismerték a megyében a 
szervezet működését, hogy kicsodák, 

micsodák, mivel foglalkoznak, már az is 
egy hatalmas előny és eredmény. 

 « Tavaly nyilatkozta Győri Enikő, a 
Külügyminisztérium EU-ügyekért 
felelős államtitkára, hogy pusztán 
gazdasági eszközökkel nem lehet meg-
oldani valamennyi problémát. A pol-
gároknak aktívvá, cselekvőképessé kell 
válniuk. Ez azt jelenti, hogy az ország 
számára ebben van az egyetlen kitö-
rési esély? 

l. Cs. Az Európai Uniónak a két 
hangsúlyozott alapelve a szolidaritás 
és szubszidiaritás. Lehet akármilyen 
rendszert működtetni, az soha nem lesz 
olyan hatékony, annyira jó, akármilyen 
professzionális egészségügyi ellátó-
rendszert is működtetünk a megelőző 
prevenciós ellátás tekintetében, mint 
az, hogy ha odafigyelünk egymásra, 
segítjük egymást. Tudni kell összefogni, 
és ezt a képességet állandó habitussá 
kell tenni. Arra utalt Győri Enikő, hogy 
ha az állam megfeszül, akkor sem tud 

Cél a saját lábra állás
szöveg: Őrfi József, fotó: Hornyák Dániel

A tét a gDP akár hat százalékát is kitevő civil szektor. Az állam segíthet abban, 

hogy összekösse a civil szervezeteket az önkéntesekkel és csökkenni fognak az 

önkéntes munkára jutó bürokratikus terhek is. A civilek segítségével fellendülhet 

a Kárpát-medencei gazdasági együttműködés. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt a civil szerepvállalásról kér-

deztük az Önkéntesség Európai éve kapcsán.

 « Tudnak-e az önkéntesek gazdaságilag 
mérhető erőt megmozdítani?
l. Cs. Egyértelmű igen a válasz. A civil 
szektor hozzáadott értéke GDP arányo-
san mérhető. Azt mondják, a dominán-
san az önkéntességre épülő civil szektor 
állítja elő a GDP hat százalékát, ezért 
kell különösen nagy hangsúlyt fektetni 
a velük való együttműködésre, segíteni 
a munkájukat.

 « Idén volt az Önkéntesség Európai 
Éve. Sikerült előrelépni a civilekkel való 
kapcsolattartásban? Több-e az önkéntes 
most, mint tavaly volt?
l. Cs. Vannak már időarányos méréseink. 
Magyarországon az emberek több mint 
kétharmada ebben az évben már hallott, 
tud az önkéntességről, nagyjából be 
tudja azonosítani, hogy mi az az önkén-
tesség. Mi több, júniusra az önkéntesnek 

jelentkezők, tehát a regisztráltak száma 
több mint tíz százalékkal növekedett az 
előző évhez képest, ami rendkívül dina-
mikus fejlődés. Ez azért is fontos, mert 
Magyarországon nagyon magas a társa-
dalmon belül az informális, azaz a nem 
hivatalos, nem regisztrált önkéntesek 
száma. Ebben a tekintetben az Európai 
Unió élbolyában vagyunk, mondhatni 
a top háromban.  A regisztrált önkén-

Latorcai Csaba
Végzettség || jogász, teológus, levéltáros

nyelvtudás || angol, latin

könyv || mikszáth kálmán: két választás magyarországon

 móricz zsigmond: erdély – regénytrilógia

 hermann hesse: narziss és goldmund

Film || krzysztof kieslowski: három szín

 – trilógia (kék, fehér, Piros)

zene || beethoven: iX. szimfónia

hobbi || utazás (belföld előnyben)
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tesség tekintetében ellenben viszonylag 
alacsonyabb a pozíciónk. Mára viszont 
már nem az a probléma, hogy nincs elég 
önkéntes, hanem hogy nincs elég felké-
szült szervezet. Tehát irányt kell váltani, 
a szervezeteket kell felkészíteni.

 « Felkészíteni arra, hogy alkalmasak legye-
nek az állammal való együttműködésre?
l. Cs. Nem, hanem felkészíteni az önkén-
tesek fogadására. Ha beállít hozzájuk 
valaki, hogy én itt önkéntes munkával 
szeretnék segíteni nektek, akkor tudják 
koordinálni, értelmes munkával ellátni. 
Erre fel kell tudni készülni, ehhez fel kell 
nőniük a szervezeteknek. Nagyon sok 
esetben, amikor hirtelen erőforrás áram-
lik be, legyen az pénzügyi vagy humán 
erőforrás, nem tudnak vele mit kezdeni. 

 « Hogyan tudja az állam motiválni az 
embereket a civil önkéntességre? Milyen 
eszközök vannak a kezében? 
l. Cs . Nyugat-Európában például 
bizonyos óraszámú önkéntes munkát 
kreditként fogadnak el a felsőoktatás-
ban. Nagyon sok megoldás van, ami-
vel ezt motiválni lehet, de ezek mind 
csak tüneti segítségek. Az emberek, az 
egész társadalom gondolkodását kell 
átformálni. Ha azt mondom egy idő-
sebb generációnak: önkéntes, akkor azt 
mondja: kommunista szombat. Negatív 
felhangja van. Van egy másik generáció, 
aki az önkéntességet ingyenmunka-
ként, balekságként definiálja. Ezt kell 
átformálni, hogy az emberek érezzék, 
az önkéntesség érték. Érezzék, hogy 
fejlődnek általa, olyan kompetenciákat, 
készséget, tapasztalatot, gyakorlatot 
szereznek, amitől többé válnak. Másik 
irányból pedig erősíteni kell a köteles-
ségtudatot, tehát azt, hogy a társada-
lomtól, az államtól, a közösségtől kapott 
sok mindent valamilyen módon illik 
viszonozni. Nagyon érdekes például a 
kompetenciák fejlesztése tekintetében 
az önkéntesek egy új generációjának, a 
felsőoktatásból kikerülő fiataloknak a 
megjelenése. Ők azért mennek el önkén-
tesnek, hogy amit megtanultak az isko-
lapadban, azt utána a gyakorlatban is 
elsajátítsák, és értékesebbé váljanak a 
munkaerőpiacon. Néhány évvel ezelőtt 
volt egy felmérés. Megkérdezték a nagy 
cégek HR-igazgatóit, jelent-e valamilyen 
előnyt önkéntesnek lenni, és erre egy-
értelmű igen volt a válasz. A vezetők az 
önkéntes munkát végzőkről eleve felté-
telezik, hogy nemcsak elméleti, hanem 

gyakorlati ismeretekkel is rendelkeznek. 
Az önkéntesség a személyiség fejlődését 
is szolgálja, amiből akár egzisztenciális 
előny is fakadhat.

 « Az Önkéntesség Európai Éve kereté-
ben indult itthon az Önkéntes Road-
show. Mi volt ez, milyen tapasztalatokat 
hozott, mennyire érdeklődtek a rendez-
vény iránt? 
l. Cs. A roadshow-val a Budapest falai 
mögül való kitörés volt a legfőbb célunk. 

Mutassuk meg, hogy vidéken is van érték. 
Mi több, az értékek jelentős része a vidéki 
Magyarországról érkezik. Legyen lehető-
sége a vidéki, kisebb, sajtónyilvánossá-
got kevésbé kapó szervezeteknek meg-
mutatni magukat és azt, amit tesznek. 
Megpróbáltuk a közfigyelem felé húzni 
az adott területen működő szervezeteket. 
Nagyon jó tapasztalataink voltak. Több 
ezer szervezetnek volt lehetősége önkén-
tesekhez jutni, önkénteseket toborozni. 
De ha csak megismerték a megyében a 
szervezet működését, hogy kicsodák, 

micsodák, mivel foglalkoznak, már az is 
egy hatalmas előny és eredmény. 

 « Tavaly nyilatkozta Győri Enikő, a 
Külügyminisztérium EU-ügyekért 
felelős államtitkára, hogy pusztán 
gazdasági eszközökkel nem lehet meg-
oldani valamennyi problémát. A pol-
gároknak aktívvá, cselekvőképessé kell 
válniuk. Ez azt jelenti, hogy az ország 
számára ebben van az egyetlen kitö-
rési esély? 

l. Cs. Az Európai Uniónak a két 
hangsúlyozott alapelve a szolidaritás 
és szubszidiaritás. Lehet akármilyen 
rendszert működtetni, az soha nem lesz 
olyan hatékony, annyira jó, akármilyen 
professzionális egészségügyi ellátó-
rendszert is működtetünk a megelőző 
prevenciós ellátás tekintetében, mint 
az, hogy ha odafigyelünk egymásra, 
segítjük egymást. Tudni kell összefogni, 
és ezt a képességet állandó habitussá 
kell tenni. Arra utalt Győri Enikő, hogy 
ha az állam megfeszül, akkor sem tud 

Cél a saját lábra állás
szöveg: Őrfi József, fotó: Hornyák Dániel

A tét a gDP akár hat százalékát is kitevő civil szektor. Az állam segíthet abban, 

hogy összekösse a civil szervezeteket az önkéntesekkel és csökkenni fognak az 

önkéntes munkára jutó bürokratikus terhek is. A civilek segítségével fellendülhet 

a Kárpát-medencei gazdasági együttműködés. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt a civil szerepvállalásról kér-

deztük az Önkéntesség Európai éve kapcsán.

 « Tudnak-e az önkéntesek gazdaságilag 
mérhető erőt megmozdítani?
l. Cs. Egyértelmű igen a válasz. A civil 
szektor hozzáadott értéke GDP arányo-
san mérhető. Azt mondják, a dominán-
san az önkéntességre épülő civil szektor 
állítja elő a GDP hat százalékát, ezért 
kell különösen nagy hangsúlyt fektetni 
a velük való együttműködésre, segíteni 
a munkájukat.

 « Idén volt az Önkéntesség Európai 
Éve. Sikerült előrelépni a civilekkel való 
kapcsolattartásban? Több-e az önkéntes 
most, mint tavaly volt?
l. Cs. Vannak már időarányos méréseink. 
Magyarországon az emberek több mint 
kétharmada ebben az évben már hallott, 
tud az önkéntességről, nagyjából be 
tudja azonosítani, hogy mi az az önkén-
tesség. Mi több, júniusra az önkéntesnek 

jelentkezők, tehát a regisztráltak száma 
több mint tíz százalékkal növekedett az 
előző évhez képest, ami rendkívül dina-
mikus fejlődés. Ez azért is fontos, mert 
Magyarországon nagyon magas a társa-
dalmon belül az informális, azaz a nem 
hivatalos, nem regisztrált önkéntesek 
száma. Ebben a tekintetben az Európai 
Unió élbolyában vagyunk, mondhatni 
a top háromban.  A regisztrált önkén-

Latorcai Csaba
Végzettség || jogász, teológus, levéltáros

nyelvtudás || angol, latin

könyv || mikszáth kálmán: két választás magyarországon

 móricz zsigmond: erdély – regénytrilógia

 hermann hesse: narziss és goldmund

Film || krzysztof kieslowski: három szín

 – trilógia (kék, fehér, Piros)

zene || beethoven: iX. szimfónia

hobbi || utazás (belföld előnyben)
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olyan hatékonnyá válni, mint az 
emberek önkéntes összefogásá-
val, amikor is saját kis közösségeik 
válnak igazán hatékonnyá. Be kell 
látni, egy szervezet működése nem 
függhet attól, hogy az állam ad-e 
neki pénzt vagy sem. Ennek kell 
megteremteni a hátországát. Nem 
csak az önkéntes, aki az önkéntes 
törvény szerint az, tehát van önkén-
tes megállapodása, fogadó szerve-
zete, regisztrálva van, rögzítve van-
nak a jogai, kötelezettségei. Az én 
fejemben azok is önkéntesek, akik 
valamilyen társadalmi cél érde-
kében a másikért, a közösségért 
tenni akarás jegyében rendszeresen 
ingyen tesznek valamit.

 « Eddig az állam a megyei önkormány-
zatokon keresztül is tartotta a kapcsola-
tot a civilekkel. Érinti az önkormányzati 
átszervezés és az új Civil Törvény az eddigi 
munkát? 
l. Cs. A január elsején hatályba lépő 
Civil Törvényben azt mondjuk ki, hogy 
minden megyében lesz egy civil szerve-
zetek közül pályáztatás útján kiválasz-
tott civil információs centrum, amely 
egyfajta tanácsadó, segítő, inkubátor 
funkciót is el fog látni, beleértve az 
önkéntesség kérdését is. Tehát ezt mi 
partnerségi viszonyban szeretnénk 
kezelni a jövőben. Sokkal hatékonyabb, 
ha a munkát egy olyan szervezet végzi, 
amely maga is szereplője a szektornak, 
mintsem ha államilag felülről irányítva 

kinevezünk egy 
koordinátort. 
2010 júniusában, 
a problématérkép 
összeállítására, 
kitörési pontok 
felvázolására kez-
dett társadalmi 

vitakor már nagyjából 500 szervezet-
től kaptunk visszajelzést. A társadalmi 
vitára bocsátott törvénytervezet tekin-
tetében is nagyjából ugyanennyi visz-
szajelzés érkezett, bár nem volt teljes az 
átfedés. Tehát azt érzem, hogy van egy 
intenzív és jó együttműködés. A Civil 
Törvényben egyszerűsíteni tudjuk az 
egyes eljárásokat. Létrehozunk egy köz-
hiteles nyilvántartást. Ami abban benne 
van, az az állam által hitelt érdemlően 
igazolt, így elektronikus úton elérhető. 
Így nagy mennyiségű felesleges mellék-
lettől tudjuk megszabadítani a támoga-
tásért sorban álló szervezeteket, legyen 
az pályázat vagy más jellegű támogatás, 
és hihetetlen mértékben tudjuk egysze-
rűsíteni az eljárásokat, valamint a civi-

lekre háruló gigantikus méretű 
adminisztrációs terhet.

 « Csak itthoni vagy a határon 
túli szervezetekkel is van együtt-
működés?
l. Cs. Miniszter úr idén novem-
berben írta alá tizenkét szerve-
zettel a stratégiai együttműkö-
dési megállapodást, van köztük 
olyan is, aki motorja tud lenni 

a Kárpát-medencei együttműködésnek. 
A tárca azt tűzte ki célul, hogy létrehoz 
egy Kárpát-medencei Civil Hálót, ezzel 
segítve a magyar-magyar civil együtt-
működés kialakulását és elmélyülését. 
Azonos helyzetben élő civileknek, élje-
nek bár Bács-Kiskun megyében vagy a 
Székelyföldön, vagy Felvidéken, álta-
lánosságban hasonlók, esetleg akár 
ugyanazok a problémáik. Segítsük őket 
közös tapasztalatokat gyűjteni, megosz-
tani egymással. Ráadásul mi úgy látjuk, 
hogy a civilek bizonyos szempontból 
úttörők tudnak lenni akár a gazdasági 
együttműködés tekintetében is. Sok 
civil kapcsolatból nőtt ki gazdaságilag 
mérhető együttműködés. Ezt segítenünk 
kell. Kárpát-medencében gondolkodunk. 
A Kárpát-medencére mint egy gazdasági 
térre tekintünk, hát használjuk ki azt 
a lehetőséget, hogy egymás melletti 
országokban magyarok élnek. Segítsük 
ezen kapcsolatok kialakulását, amelyek 
indulhatnak civil kapcsolatként, utána 
majd átválthatnak gazdasági együttmű-
ködéssé. ■

A civilek bizonyos 

szempontból 

úttörők tudnak lenni 

akár a gazdasági 

együttműködés 

tekintetében is. 

||  közügy   közszolgálat

Ha a gyermek az áldozat
A kormányzat és a szakma is támogatja  
az igazságszolgáltatás gyermekbarátabbá tételét
szöveg: Csaba réka

A gyermekbarát igazságszolgáltatás éve lesz 2012 a Közigazgatási és igazságügyi 

minisztérium (Kim) számára. Az Európai unió és az Európa tanács törekvéseivel 

összhangban már idén elindított kampány és cselekvési terv célja, hogy valamennyi 

érintett szempontjait magában foglaló szakmai és társadalmi párbeszéd kezdődjön 

a téma fontosságáról és a megvalósításhoz szükséges feltételekről.

A KIM november 8-ra szervezte Párbe-
széd a gyermekbarát igazságügyért – Ha a 
gyermek az áldozat című kampányindító 
fórumát. Nagy anna, a KIM kormány-
zati kommunikációért felelős helyettes 
államtitkára a fórum után lapunknak 
elmondta, a statisztikák magukért 
beszélnek: minden évben százezer gyer-
mek kerül az igazságszolgáltatás rend-
szerébe, ebből hatezer bűncselekmé-
nyek áldozataként. Nagy Anna a téma 
kapcsán hangsúlyozta: a gyermekbarát 
igazságszolgáltatásról szóló társadalmi 
párbeszédnek nemcsak azokról a gyere-
kekről kell szólnia, akik bűncselekményt 
követnek el vagy azok áldozataivá vál-
nak, hanem azokról is, akik egyéb jogi 
eljárások (pl. bontóperek, gyámhatósági 
eljárások) érintettjei, mert ők is sérül-

hetnek, ha az eljárás során nem vesszük 
figyelembe a jogaikat és alapvető szük-
ségleteiket. Ezek a gyermekek különböző 
szakértőkkel, ügyvédekkel, ügyészekkel, 
bírókkal találkoznak az igazságszolgálta-
tás labirintusában, amely sokszor még a 
felnőttek számára is bonyolult és ijesztő. 
Ezért tartja fontosnak, hogy az egész 
ország jobban figyeljen a gyerekekre, 
hiszen ők ugyanazokkal a jogokkal ren-
delkeznek, mint a felnőtt állampolgá-
rok, csak még ráadásul olyan speciális 
igényeik is vannak, amelyeket nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. Főleg nem a jogi 
eljárások keretében, amely a gyerekek 
felnőtt társadalomba és igazságosságba 
vetett hitét is alakítják. 
A most kezdődő kampány, és az egész 
jövő év arról fog szólni, hogy az emberek 

megismerkedjenek a gyermekbarát igaz-
ságszolgáltatás fogalmával, és azokkal a 
feltételekkel, amelyek a megvalósításhoz 
szükségesek. Az egyik ilyen feltétel azok-
nak a gyermekbarát meghallgató szobák-
nak a kialakítása, ahol a büntetőeljárás 
céljával összhangban biztosítható, hogy 
a kihallgatás a gyermekkorú lehetőség 
szerinti kíméletével, a gyermek minde-
nek felett álló érdekét szem előtt tartva 
valósuljon meg. A szobák kialakításáról 
szóló rendeletet Navracsics Tibor köz-
igazgatási és igazságügyi miniszter és 
Rogán Antal, V. kerületi polgármester 
mutatta be november 19-én, és egyben 
átadták a rendelet előírásai alapján elké-
szült szobát az V. kerületi rendőrkapi-
tányságon. A miniszter szerint elsődle-
ges fontosságú, hogy „a bűncselekmények «
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olyan hatékonnyá válni, mint az 
emberek önkéntes összefogásá-
val, amikor is saját kis közösségeik 
válnak igazán hatékonnyá. Be kell 
látni, egy szervezet működése nem 
függhet attól, hogy az állam ad-e 
neki pénzt vagy sem. Ennek kell 
megteremteni a hátországát. Nem 
csak az önkéntes, aki az önkéntes 
törvény szerint az, tehát van önkén-
tes megállapodása, fogadó szerve-
zete, regisztrálva van, rögzítve van-
nak a jogai, kötelezettségei. Az én 
fejemben azok is önkéntesek, akik 
valamilyen társadalmi cél érde-
kében a másikért, a közösségért 
tenni akarás jegyében rendszeresen 
ingyen tesznek valamit.

 « Eddig az állam a megyei önkormány-
zatokon keresztül is tartotta a kapcsola-
tot a civilekkel. Érinti az önkormányzati 
átszervezés és az új Civil Törvény az eddigi 
munkát? 
l. Cs. A január elsején hatályba lépő 
Civil Törvényben azt mondjuk ki, hogy 
minden megyében lesz egy civil szerve-
zetek közül pályáztatás útján kiválasz-
tott civil információs centrum, amely 
egyfajta tanácsadó, segítő, inkubátor 
funkciót is el fog látni, beleértve az 
önkéntesség kérdését is. Tehát ezt mi 
partnerségi viszonyban szeretnénk 
kezelni a jövőben. Sokkal hatékonyabb, 
ha a munkát egy olyan szervezet végzi, 
amely maga is szereplője a szektornak, 
mintsem ha államilag felülről irányítva 

kinevezünk egy 
koordinátort. 
2010 júniusában, 
a problématérkép 
összeállítására, 
kitörési pontok 
felvázolására kez-
dett társadalmi 

vitakor már nagyjából 500 szervezet-
től kaptunk visszajelzést. A társadalmi 
vitára bocsátott törvénytervezet tekin-
tetében is nagyjából ugyanennyi visz-
szajelzés érkezett, bár nem volt teljes az 
átfedés. Tehát azt érzem, hogy van egy 
intenzív és jó együttműködés. A Civil 
Törvényben egyszerűsíteni tudjuk az 
egyes eljárásokat. Létrehozunk egy köz-
hiteles nyilvántartást. Ami abban benne 
van, az az állam által hitelt érdemlően 
igazolt, így elektronikus úton elérhető. 
Így nagy mennyiségű felesleges mellék-
lettől tudjuk megszabadítani a támoga-
tásért sorban álló szervezeteket, legyen 
az pályázat vagy más jellegű támogatás, 
és hihetetlen mértékben tudjuk egysze-
rűsíteni az eljárásokat, valamint a civi-

lekre háruló gigantikus méretű 
adminisztrációs terhet.

 « Csak itthoni vagy a határon 
túli szervezetekkel is van együtt-
működés?
l. Cs. Miniszter úr idén novem-
berben írta alá tizenkét szerve-
zettel a stratégiai együttműkö-
dési megállapodást, van köztük 
olyan is, aki motorja tud lenni 

a Kárpát-medencei együttműködésnek. 
A tárca azt tűzte ki célul, hogy létrehoz 
egy Kárpát-medencei Civil Hálót, ezzel 
segítve a magyar-magyar civil együtt-
működés kialakulását és elmélyülését. 
Azonos helyzetben élő civileknek, élje-
nek bár Bács-Kiskun megyében vagy a 
Székelyföldön, vagy Felvidéken, álta-
lánosságban hasonlók, esetleg akár 
ugyanazok a problémáik. Segítsük őket 
közös tapasztalatokat gyűjteni, megosz-
tani egymással. Ráadásul mi úgy látjuk, 
hogy a civilek bizonyos szempontból 
úttörők tudnak lenni akár a gazdasági 
együttműködés tekintetében is. Sok 
civil kapcsolatból nőtt ki gazdaságilag 
mérhető együttműködés. Ezt segítenünk 
kell. Kárpát-medencében gondolkodunk. 
A Kárpát-medencére mint egy gazdasági 
térre tekintünk, hát használjuk ki azt 
a lehetőséget, hogy egymás melletti 
országokban magyarok élnek. Segítsük 
ezen kapcsolatok kialakulását, amelyek 
indulhatnak civil kapcsolatként, utána 
majd átválthatnak gazdasági együttmű-
ködéssé. ■

A civilek bizonyos 

szempontból 

úttörők tudnak lenni 

akár a gazdasági 

együttműködés 

tekintetében is. 
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Ha a gyermek az áldozat
A kormányzat és a szakma is támogatja  
az igazságszolgáltatás gyermekbarátabbá tételét
szöveg: Csaba réka

A gyermekbarát igazságszolgáltatás éve lesz 2012 a Közigazgatási és igazságügyi 

minisztérium (Kim) számára. Az Európai unió és az Európa tanács törekvéseivel 

összhangban már idén elindított kampány és cselekvési terv célja, hogy valamennyi 

érintett szempontjait magában foglaló szakmai és társadalmi párbeszéd kezdődjön 

a téma fontosságáról és a megvalósításhoz szükséges feltételekről.

A KIM november 8-ra szervezte Párbe-
széd a gyermekbarát igazságügyért – Ha a 
gyermek az áldozat című kampányindító 
fórumát. Nagy anna, a KIM kormány-
zati kommunikációért felelős helyettes 
államtitkára a fórum után lapunknak 
elmondta, a statisztikák magukért 
beszélnek: minden évben százezer gyer-
mek kerül az igazságszolgáltatás rend-
szerébe, ebből hatezer bűncselekmé-
nyek áldozataként. Nagy Anna a téma 
kapcsán hangsúlyozta: a gyermekbarát 
igazságszolgáltatásról szóló társadalmi 
párbeszédnek nemcsak azokról a gyere-
kekről kell szólnia, akik bűncselekményt 
követnek el vagy azok áldozataivá vál-
nak, hanem azokról is, akik egyéb jogi 
eljárások (pl. bontóperek, gyámhatósági 
eljárások) érintettjei, mert ők is sérül-

hetnek, ha az eljárás során nem vesszük 
figyelembe a jogaikat és alapvető szük-
ségleteiket. Ezek a gyermekek különböző 
szakértőkkel, ügyvédekkel, ügyészekkel, 
bírókkal találkoznak az igazságszolgálta-
tás labirintusában, amely sokszor még a 
felnőttek számára is bonyolult és ijesztő. 
Ezért tartja fontosnak, hogy az egész 
ország jobban figyeljen a gyerekekre, 
hiszen ők ugyanazokkal a jogokkal ren-
delkeznek, mint a felnőtt állampolgá-
rok, csak még ráadásul olyan speciális 
igényeik is vannak, amelyeket nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. Főleg nem a jogi 
eljárások keretében, amely a gyerekek 
felnőtt társadalomba és igazságosságba 
vetett hitét is alakítják. 
A most kezdődő kampány, és az egész 
jövő év arról fog szólni, hogy az emberek 

megismerkedjenek a gyermekbarát igaz-
ságszolgáltatás fogalmával, és azokkal a 
feltételekkel, amelyek a megvalósításhoz 
szükségesek. Az egyik ilyen feltétel azok-
nak a gyermekbarát meghallgató szobák-
nak a kialakítása, ahol a büntetőeljárás 
céljával összhangban biztosítható, hogy 
a kihallgatás a gyermekkorú lehetőség 
szerinti kíméletével, a gyermek minde-
nek felett álló érdekét szem előtt tartva 
valósuljon meg. A szobák kialakításáról 
szóló rendeletet Navracsics Tibor köz-
igazgatási és igazságügyi miniszter és 
Rogán Antal, V. kerületi polgármester 
mutatta be november 19-én, és egyben 
átadták a rendelet előírásai alapján elké-
szült szobát az V. kerületi rendőrkapi-
tányságon. A miniszter szerint elsődle-
ges fontosságú, hogy „a bűncselekmények «
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az alapvetően kielégítő jogszabályi kör-
nyezet előírásai, valamint a gyermekek 
szükségleteinek és jogainak figyelem-
bevétele sem érvényesül kellőképpen. 
Elsősorban az akadályozza az előírások 
megvalósítását, hogy a gyermekbarát iga-
zságszolgáltatás nem része sem a közbe-
szédnek, sem a jogi kultúrának, így gyak-
ran már az igény megfogalmazásáig sem 
jutnak el az érintettek. Fontos probléma 
még, hogy a jogi oktatás nem tartalmazza 
(kötelezően) a gyermeki jogok katalógu-
sának vagy a gyermekvédelmi rendszer-
rel összefüggő ismereteknek az átadását 
és számonkérését. Emellett a gyakorló 
szakemberek számára nem érhető el 
gyermeki jogokkal és gyermekbarát iga-
zságszolgáltatással foglalkozó szakmai 
program a továbbképző intézményekben. 

Kiemelte, hogy hiányoznak azok a szak-
mai protokollok és standardok, amelyek 
megkönnyítenék a jogszabályi rendelke-
zések megértését és alkalmazását. Erre 
példaként említi a szexuális bántalma-
záson átesett gyerekekkel való kommu-
nikációhoz szükséges speciális kérdezési 
technikákat és a szokásos, jogilag kor-
rekt megfogalmazás helyetti speciális, 
de nem infantilis szókincset. „Ha nem jól 
kérdezünk, nem kapunk megfelelő válaszo-
kat, ez pedig a bizonyítékok összegyűjté-
sét és az igazság felderítését akadályozza” 
– hívja fel a figyelmet a szakmailag fel-
készült és gyermekbarát meghallgatás 
fontosságára . Fontos hiányosságként 
említi, hogy nem állnak rendelkezésre 
releváns kutatási eredmények sem. Így 
a szakemberek is keveset tudnak arról, 
hogy maguk a gyerekek hogyan látják 
saját helyzetüket az igazságszolgálta-
táson belül, hogyan élik meg az eljárá-
sokat, hogy a velük kapcsolatba kerülő 
egyéb szakembereknek milyen kihívást 
jelent mindez. (Az Európa Tanács 2010 
októberében nyilvánosságra hozta annak 
a 25 országot érintő kutatásnak az ered-
ményeit, amelyben pont ezekre a kér-
désekre vártak választ az érintettekről, 
ám ebből a kutatásból hazánk sajnálatos 
módon kimaradt. Az eredmények alapján 
elmondható: egész Európában komoly 
gondot okoz, hogy a gyerekek nem értik 
az eljárást, amelynek részesei, nincsenek 
tisztában teljes mértékben a jogaikkal, és 
jogaik érvényesítéséhez szélesebb körű 
tájékoztatásra lenne szükségük.)
A kormányzati álláspontot és a szakértők 
véleményét összefoglalva a gyermekba-
rát igazságszolgáltatást megvalósítani 
kívánó cselekvési tervnek a következő 
lépésekből kell állnia: egy olyan kutatás 
elkészítésével kell kezdődnie, amely-
nek eredményei összehasonlíthatók az 
Európa Tanácséival. Ezzel párhuzamo-
san át kell világítani a jelenlegi jogszabá-

lyi környezetet a szükséges változtatások 
felderítése érdekében. Ezután minden 
érintett szakma (rendőrség, ügyészség, 
bírói testület, gyermekvédelmi intézmé-
nyek és az áldozatokká vált gyerekeknek 
lélektani, pszichológiai segítséget nyújtó 
szervezetek) részvételével ki kell dolgozni 
az eljárások során alkalmazandó proto-
kollokat, módszertani útmutatókat, szak-
mai standardokat, és a gyermekeknek 
szóló tájékoztató anyagokat, valamint 
meg kell találni a módját, hogy a szüksé-
ges változtatásokat az egyes szakmákon 
belülről kezdjék el megvalósítani, hiszen 
– Gyurkó Szilvia szavaival élve – „nehéz a 
pálya széléről bekiabálni.” 
Abban mindenki egyetért, hogy a téma 
megfelelő kommunikációja szükséges, 
de nem elégséges feltétele a célok eléré-

sének. A kommunikációs kampá-
nyok – ahogyan Radoszáv Miklós 
fogalmaz – „egy-ügyű” tényezők, 

hiszen kizárólagos céljuk, hogy 
mondjanak valamit: felkeltsék valamire 

a közvélemény figyelmét. Ahhoz azon-
ban, hogy ezen a magyar társadalmat 
mélyen és érzékenyen érintő területen 
valódi változások legyenek, azt is el kell 
fogadnunk, hogy az egész igazságszolgál-
tatásra vonatkozó erőfeszítések sikerei a 
kommunikációs kampányokénál jóval 

lassabban érnek be. A gyermekbarát 
igazságszolgáltatás üzenete ugyanis 

legfőképp a gyerekeknek szól és több 
néhány fogalom közbeszédben való meg-
honosításnál. Azt jelenti, hogy meghall-
gatjuk, és ismerve speciális igényeiket 
tudatosan és felelősséggel kezeljük őket 
azokban a helyzetekben, amikor a leg-
kiszolgáltatottabbak, elmondjuk nekik, 
mi és miért történik egy eljárás során, 
valamint igyekszünk mindent megtenni, 
hogy az igazságba vetett hitük ne rendül-
jön meg, és bizalommal forduljanak az 
igazságszolgáltatás és annak szereplői 
felé.  ■

gyermekáldozatai az eljárás során ne vál-
hassanak még egyszer áldozatokká”. Mint 
elmondta, elkötelezett a gyermeki jogok 
széles körű érvényesítése és megerősítése 
mellett, valamint kiemelt feladatának 
tartja, hogy a gyermekek mindenekfelett 
álló érdekének elvét az igazságszolgálta-
tás területén is érvényesítse. 
Radoszáv Miklós, a fővárosi Módszertani 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai 
tanácsadója szerint az a legfontosabb, 
hogy mindenki megértse, „az igazság-
szolgáltatás rendszerébe bekerülő gyerekek 
sohasem »egy-ügyűek«, akkor sem, ha lát-
szólag csak egy konkrét eljárás érinti őket.” 
Ugyanis abban a pillanatban, amikor akár 
áldozatként, akár tanúként, de rendsze-
resen meg kell jelenniük a rendőrségen 
vagy a bíróságon, komplexen kell kezelni 
az esetüket. Gondolni kell arra is, hogy 
emiatt például nem tudnak eleget tenni 
iskolai kötelezettségeiknek, csökkenhet 
a teljesítményük, esetleg a környezetük 
megbélyegzi őket, függetlenül attól, hogy 
elkövetői vagy elszenvedői bizonyos 
cselekményeknek. Ezeket a problémá-

kat a velük foglalkozó szakembereknek 
fel kell tudni ismerni, és kezelniük kell, 
szem előtt tartva, hogy „a gyerekeknek – a 
látszat ellenére – egyáltalán nincs idejük”. 
A gyermekkor ugyanis egy később nem 
pótolható, intenzív tanulási és fejlődési 
szakasz, és már néhány hét vagy hónap 
kiesés, vagy társaik általi kirekesztettség 
is rengeteget árthat a gyermek pszicholó-
giai fejlődésének. A statisztikák viszont 
azt mutatják, hogy jelenleg akár 2-3 évig 
is eltarthat, mire egy jogerős ítélet meg-
születik. A jelenlegi helyzetben tehát esély 
sincs rá, hogy a gyerekek azonnali vissza-
jelzést kapjanak saját vagy mások tetteinek 
következményeiről. Egy bűncselekmény 

elkövetése után 3 évvel megszülető ítélet 
hogyan is érhetné el náluk azt a felelősség-
érzetre nevelő hatást, ami a legfőbb célja 
lenne? Vagy ami még rosszabb, áldozat-
ként hogyan dolgozható fel, hogy az őket 
ért sérelmekért a bűnösök hosszú évek 
után kapnak – sokszor csak felfüggesz-
tett – büntetést, ráadásul egy olyan eljárás 
végén, ahol a védelem gyakran az ő sza-
vahihetőségük megkérdőjelezésére épít? 
A 30 éve gyermekvédelemmel foglalkozó 
szakember is elismeri, nem ritkán kerül 
abba a helyzetbe, hogy a jelenlegi gyakor-
lat ismeretében mérlegelnie kell: az adott 
esetben az elkövető elleni – és az áldozat 
számára további lelki sérülésekkel járó – 
büntetőper lefolytatása vagy az áldozattá 
vált gyermek traumájának feldolgozása 
és az ártalomcsökkentés mihamarabbi 
elkezdése a fontosabb. Ha megszületnének 
a megfelelő jogi és technikai megoldások, 
akkor minden, a témában érintett szakem-
ber már az elejétől fogva a kellő komplexi-
tással kezelhetné a kérdést, és nem kerülne 
szembe ilyen dilemmákkal. Úgy véli, hogy 
a jelenlegi kormányzati támogatással 
elindulhat egy minden érintett szakmát 
magában foglaló együttműködés. A hosz-
szú távú sikerek eléréséhez véleménye sze-
rint arra is szükség van, hogy a médiában 
kialakuljon egy tudatos, bizonyos esetekre 
folyton visszatérő, számon kérő hozzáál-
lás, amely sokat segíthet a téma széles 
társadalmi rétegek felé történő komplex 
interpretálásában is.
Gyurkó szilvia, az Országos Krimi-
nológiai Intézet (OKRI) és az ESZTER 
Alapítvány munkatársa a gyermekbarát 
meghallgató szobák kapcsán elmondta: 
csak akkor használható megfelelően 
egy egyébként jó eszköz, ha a rendszer-
ben mindenki érti, miért van szüksége 
a gyerekeknek speciális bánásmódra az 
igazságszolgáltatási eljárásokban, és arra, 
hogy megfelelően képzett szakemberek 
vegyenek részt a kihallgatásokon, vala-
mint a további szakaszokban is. Szakmai 
koncepciója szerint több oka is van, hogy 

a közIgazgatáSI ÉS IgazSágÜgYI 
renDelet FŐBB elŐÍráSaI

• a gyermekmeghallgató szobák használata 

kötelező minden 14. életévét be nem töltött 

gyermek esetében. a szobákban ezentúl 

rejtett kép- és hangfelvétel rögzítésére alkal-

mas eszközöket kell beszerelni. (a felvétel 

készítéséről minden esetben tájékoztatni kell 

a gyermeket, az eszközök elrejtésére azért 

van szükség, hogy látványuk ne váltson ki 

plusz stresszt a gyermekből.)

• a gyermekmeghallgató szobát a gyermek-

korú életkori sajátosságainak megfelelően 

kell kialakítani, berendezni, felszerelni. a 

gyermekmeghallgató szoba kialakításának és 

felszereltségének a gyermek szükségleteihez 

kell igazodnia annak érdekében, hogy bizto-

sítsa a gyermek lelki és fizikai biztonságát.

• Ha a büntetőeljárás során megalapozottan 

feltehető, hogy a gyermekkorú tárgyaláson 

történő kihallgatása fejlődését károsan befo-

lyásolná, a nyomozó hatóság – gyermekmeg-

hallgató szoba egyidejű rendelkezésre bocsá-

tásával – a gyermekkorú nyomozási bíró általi 

kihallgatását kezdeményezi az ügyésznél. (Ha 

ugyanis nyomozási bíró jelenlétében történik 

a gyermek első kihallgatása, az az eljárás 

során a későbbiekben felhasználható, és nem 

kell újra és újra az élmények felelevenítésé-

re kényszeríteni az adott esetben súlyosan 

traumatizált áldozatot.)

• 2014-ig minden megyeszékhelyen kötelező 

létrehozni gyermekbarát meghallgató szobá-

kat. (jelenleg 22 gyermekmeghallgató szoba 

van az országban, azonban ezek közül csak 

kettő felel meg a rögzített kritériumoknak.)

az V. kerÜletI gYermekBarát kIhallgató 
SzoBa átaDáSa után kÉrDeztÜk naVracSIcS 
tIBort a tÉmáról:

Számos alkalommal bizonyította, hogy szívügye a gyermekek jo-

gainak védelme. Miért érzi ezt politikusként és magánemberként 

is fontosnak?

n. T. Ebben a kérdéskörben nehéz szétválasztanom a kettőt, hiszen 

szülőként és politikusként egyaránt felelősséget kell vállalnunk 

gyermekeink jövőjéért. Magyarországon a társadalom gyermekba-

rátnak tűnik, de ez nagyon gyakran csak szavakban nyilvánul meg, 

tettek nem követik. közigazgatási és igazságügyi miniszterként azt 

tartom szem előtt, hogy a jó állam feladata a gyermekeknek lehe-

tőséget teremteni tehetségük kibontakoztatásához, céljaik eléréséhez és egyben biztonságos 

hátteret nyújtani számukra. Ehhez elengedhetetlen a gyermekjogok fokozottabb érvényesítése. 

a kIM igazságügyi államtitkárságán a vonatkozó jogszabályok áttekintésével már megkezdődött 

az a munka, amelynek várhatóan ez lesz az eredménye.

Lengyelország jó példa lehet ebben a folyamatban, hiszen egy nagyon sikeres, gyermekbarát 

igazságszolgáltatást népszerűsítő kampányt csináltak és számos kelet-európai ország átvette 

az anyagukat. Történt esetleg ezzel kapcsolatban egyeztetés a lengyel igazságügyi minisztéri-

ummal, amellyel a KIM széles körű együttműködést folytat más területeken is?

n. T. a kIM gyermekjogokkal foglalkozó szakértői ismerik a vonatkozó lengyel jogszabályokat és 

gyakorlatot, amit igyekeznek is hasznosítani, természetesen a magyar jogszabályi környezet és 

intézményi struktúra kereteinek figyelembevétele mellett. amint említette, kiváló kapcsolato-

kat ápolunk a lengyel igazságügyi minisztériummal és együttműködési programunk keretében 

tervezzük, hogy a jövő évben a gyermekjogok kérdéskörében is legyenek közös programok, 

állásfoglalások, hiszen ez a terület mindkét ország számára kiemelkedő jelentőségű.

A kim tematikus honlapja, ahol a témával kapcsolatos legfrissebb híreket és legfon-
tosabb információkat teszik közzé: http://gyerekjog.kormany.hu.
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az alapvetően kielégítő jogszabályi kör-
nyezet előírásai, valamint a gyermekek 
szükségleteinek és jogainak figyelem-
bevétele sem érvényesül kellőképpen. 
Elsősorban az akadályozza az előírások 
megvalósítását, hogy a gyermekbarát iga-
zságszolgáltatás nem része sem a közbe-
szédnek, sem a jogi kultúrának, így gyak-
ran már az igény megfogalmazásáig sem 
jutnak el az érintettek. Fontos probléma 
még, hogy a jogi oktatás nem tartalmazza 
(kötelezően) a gyermeki jogok katalógu-
sának vagy a gyermekvédelmi rendszer-
rel összefüggő ismereteknek az átadását 
és számonkérését. Emellett a gyakorló 
szakemberek számára nem érhető el 
gyermeki jogokkal és gyermekbarát iga-
zságszolgáltatással foglalkozó szakmai 
program a továbbképző intézményekben. 

Kiemelte, hogy hiányoznak azok a szak-
mai protokollok és standardok, amelyek 
megkönnyítenék a jogszabályi rendelke-
zések megértését és alkalmazását. Erre 
példaként említi a szexuális bántalma-
záson átesett gyerekekkel való kommu-
nikációhoz szükséges speciális kérdezési 
technikákat és a szokásos, jogilag kor-
rekt megfogalmazás helyetti speciális, 
de nem infantilis szókincset. „Ha nem jól 
kérdezünk, nem kapunk megfelelő válaszo-
kat, ez pedig a bizonyítékok összegyűjté-
sét és az igazság felderítését akadályozza” 
– hívja fel a figyelmet a szakmailag fel-
készült és gyermekbarát meghallgatás 
fontosságára . Fontos hiányosságként 
említi, hogy nem állnak rendelkezésre 
releváns kutatási eredmények sem. Így 
a szakemberek is keveset tudnak arról, 
hogy maguk a gyerekek hogyan látják 
saját helyzetüket az igazságszolgálta-
táson belül, hogyan élik meg az eljárá-
sokat, hogy a velük kapcsolatba kerülő 
egyéb szakembereknek milyen kihívást 
jelent mindez. (Az Európa Tanács 2010 
októberében nyilvánosságra hozta annak 
a 25 országot érintő kutatásnak az ered-
ményeit, amelyben pont ezekre a kér-
désekre vártak választ az érintettekről, 
ám ebből a kutatásból hazánk sajnálatos 
módon kimaradt. Az eredmények alapján 
elmondható: egész Európában komoly 
gondot okoz, hogy a gyerekek nem értik 
az eljárást, amelynek részesei, nincsenek 
tisztában teljes mértékben a jogaikkal, és 
jogaik érvényesítéséhez szélesebb körű 
tájékoztatásra lenne szükségük.)
A kormányzati álláspontot és a szakértők 
véleményét összefoglalva a gyermekba-
rát igazságszolgáltatást megvalósítani 
kívánó cselekvési tervnek a következő 
lépésekből kell állnia: egy olyan kutatás 
elkészítésével kell kezdődnie, amely-
nek eredményei összehasonlíthatók az 
Európa Tanácséival. Ezzel párhuzamo-
san át kell világítani a jelenlegi jogszabá-

lyi környezetet a szükséges változtatások 
felderítése érdekében. Ezután minden 
érintett szakma (rendőrség, ügyészség, 
bírói testület, gyermekvédelmi intézmé-
nyek és az áldozatokká vált gyerekeknek 
lélektani, pszichológiai segítséget nyújtó 
szervezetek) részvételével ki kell dolgozni 
az eljárások során alkalmazandó proto-
kollokat, módszertani útmutatókat, szak-
mai standardokat, és a gyermekeknek 
szóló tájékoztató anyagokat, valamint 
meg kell találni a módját, hogy a szüksé-
ges változtatásokat az egyes szakmákon 
belülről kezdjék el megvalósítani, hiszen 
– Gyurkó Szilvia szavaival élve – „nehéz a 
pálya széléről bekiabálni.” 
Abban mindenki egyetért, hogy a téma 
megfelelő kommunikációja szükséges, 
de nem elégséges feltétele a célok eléré-

sének. A kommunikációs kampá-
nyok – ahogyan Radoszáv Miklós 
fogalmaz – „egy-ügyű” tényezők, 

hiszen kizárólagos céljuk, hogy 
mondjanak valamit: felkeltsék valamire 

a közvélemény figyelmét. Ahhoz azon-
ban, hogy ezen a magyar társadalmat 
mélyen és érzékenyen érintő területen 
valódi változások legyenek, azt is el kell 
fogadnunk, hogy az egész igazságszolgál-
tatásra vonatkozó erőfeszítések sikerei a 
kommunikációs kampányokénál jóval 

lassabban érnek be. A gyermekbarát 
igazságszolgáltatás üzenete ugyanis 

legfőképp a gyerekeknek szól és több 
néhány fogalom közbeszédben való meg-
honosításnál. Azt jelenti, hogy meghall-
gatjuk, és ismerve speciális igényeiket 
tudatosan és felelősséggel kezeljük őket 
azokban a helyzetekben, amikor a leg-
kiszolgáltatottabbak, elmondjuk nekik, 
mi és miért történik egy eljárás során, 
valamint igyekszünk mindent megtenni, 
hogy az igazságba vetett hitük ne rendül-
jön meg, és bizalommal forduljanak az 
igazságszolgáltatás és annak szereplői 
felé.  ■

gyermekáldozatai az eljárás során ne vál-
hassanak még egyszer áldozatokká”. Mint 
elmondta, elkötelezett a gyermeki jogok 
széles körű érvényesítése és megerősítése 
mellett, valamint kiemelt feladatának 
tartja, hogy a gyermekek mindenekfelett 
álló érdekének elvét az igazságszolgálta-
tás területén is érvényesítse. 
Radoszáv Miklós, a fővárosi Módszertani 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai 
tanácsadója szerint az a legfontosabb, 
hogy mindenki megértse, „az igazság-
szolgáltatás rendszerébe bekerülő gyerekek 
sohasem »egy-ügyűek«, akkor sem, ha lát-
szólag csak egy konkrét eljárás érinti őket.” 
Ugyanis abban a pillanatban, amikor akár 
áldozatként, akár tanúként, de rendsze-
resen meg kell jelenniük a rendőrségen 
vagy a bíróságon, komplexen kell kezelni 
az esetüket. Gondolni kell arra is, hogy 
emiatt például nem tudnak eleget tenni 
iskolai kötelezettségeiknek, csökkenhet 
a teljesítményük, esetleg a környezetük 
megbélyegzi őket, függetlenül attól, hogy 
elkövetői vagy elszenvedői bizonyos 
cselekményeknek. Ezeket a problémá-

kat a velük foglalkozó szakembereknek 
fel kell tudni ismerni, és kezelniük kell, 
szem előtt tartva, hogy „a gyerekeknek – a 
látszat ellenére – egyáltalán nincs idejük”. 
A gyermekkor ugyanis egy később nem 
pótolható, intenzív tanulási és fejlődési 
szakasz, és már néhány hét vagy hónap 
kiesés, vagy társaik általi kirekesztettség 
is rengeteget árthat a gyermek pszicholó-
giai fejlődésének. A statisztikák viszont 
azt mutatják, hogy jelenleg akár 2-3 évig 
is eltarthat, mire egy jogerős ítélet meg-
születik. A jelenlegi helyzetben tehát esély 
sincs rá, hogy a gyerekek azonnali vissza-
jelzést kapjanak saját vagy mások tetteinek 
következményeiről. Egy bűncselekmény 

elkövetése után 3 évvel megszülető ítélet 
hogyan is érhetné el náluk azt a felelősség-
érzetre nevelő hatást, ami a legfőbb célja 
lenne? Vagy ami még rosszabb, áldozat-
ként hogyan dolgozható fel, hogy az őket 
ért sérelmekért a bűnösök hosszú évek 
után kapnak – sokszor csak felfüggesz-
tett – büntetést, ráadásul egy olyan eljárás 
végén, ahol a védelem gyakran az ő sza-
vahihetőségük megkérdőjelezésére épít? 
A 30 éve gyermekvédelemmel foglalkozó 
szakember is elismeri, nem ritkán kerül 
abba a helyzetbe, hogy a jelenlegi gyakor-
lat ismeretében mérlegelnie kell: az adott 
esetben az elkövető elleni – és az áldozat 
számára további lelki sérülésekkel járó – 
büntetőper lefolytatása vagy az áldozattá 
vált gyermek traumájának feldolgozása 
és az ártalomcsökkentés mihamarabbi 
elkezdése a fontosabb. Ha megszületnének 
a megfelelő jogi és technikai megoldások, 
akkor minden, a témában érintett szakem-
ber már az elejétől fogva a kellő komplexi-
tással kezelhetné a kérdést, és nem kerülne 
szembe ilyen dilemmákkal. Úgy véli, hogy 
a jelenlegi kormányzati támogatással 
elindulhat egy minden érintett szakmát 
magában foglaló együttműködés. A hosz-
szú távú sikerek eléréséhez véleménye sze-
rint arra is szükség van, hogy a médiában 
kialakuljon egy tudatos, bizonyos esetekre 
folyton visszatérő, számon kérő hozzáál-
lás, amely sokat segíthet a téma széles 
társadalmi rétegek felé történő komplex 
interpretálásában is.
Gyurkó szilvia, az Országos Krimi-
nológiai Intézet (OKRI) és az ESZTER 
Alapítvány munkatársa a gyermekbarát 
meghallgató szobák kapcsán elmondta: 
csak akkor használható megfelelően 
egy egyébként jó eszköz, ha a rendszer-
ben mindenki érti, miért van szüksége 
a gyerekeknek speciális bánásmódra az 
igazságszolgáltatási eljárásokban, és arra, 
hogy megfelelően képzett szakemberek 
vegyenek részt a kihallgatásokon, vala-
mint a további szakaszokban is. Szakmai 
koncepciója szerint több oka is van, hogy 

a közIgazgatáSI ÉS IgazSágÜgYI 
renDelet FŐBB elŐÍráSaI

• a gyermekmeghallgató szobák használata 

kötelező minden 14. életévét be nem töltött 

gyermek esetében. a szobákban ezentúl 

rejtett kép- és hangfelvétel rögzítésére alkal-

mas eszközöket kell beszerelni. (a felvétel 

készítéséről minden esetben tájékoztatni kell 

a gyermeket, az eszközök elrejtésére azért 

van szükség, hogy látványuk ne váltson ki 

plusz stresszt a gyermekből.)

• a gyermekmeghallgató szobát a gyermek-

korú életkori sajátosságainak megfelelően 

kell kialakítani, berendezni, felszerelni. a 

gyermekmeghallgató szoba kialakításának és 

felszereltségének a gyermek szükségleteihez 

kell igazodnia annak érdekében, hogy bizto-

sítsa a gyermek lelki és fizikai biztonságát.

• Ha a büntetőeljárás során megalapozottan 

feltehető, hogy a gyermekkorú tárgyaláson 

történő kihallgatása fejlődését károsan befo-

lyásolná, a nyomozó hatóság – gyermekmeg-

hallgató szoba egyidejű rendelkezésre bocsá-

tásával – a gyermekkorú nyomozási bíró általi 

kihallgatását kezdeményezi az ügyésznél. (Ha 

ugyanis nyomozási bíró jelenlétében történik 

a gyermek első kihallgatása, az az eljárás 

során a későbbiekben felhasználható, és nem 

kell újra és újra az élmények felelevenítésé-

re kényszeríteni az adott esetben súlyosan 

traumatizált áldozatot.)

• 2014-ig minden megyeszékhelyen kötelező 

létrehozni gyermekbarát meghallgató szobá-

kat. (jelenleg 22 gyermekmeghallgató szoba 

van az országban, azonban ezek közül csak 

kettő felel meg a rögzített kritériumoknak.)

az V. kerÜletI gYermekBarát kIhallgató 
SzoBa átaDáSa után kÉrDeztÜk naVracSIcS 
tIBort a tÉmáról:

Számos alkalommal bizonyította, hogy szívügye a gyermekek jo-

gainak védelme. Miért érzi ezt politikusként és magánemberként 

is fontosnak?

n. T. Ebben a kérdéskörben nehéz szétválasztanom a kettőt, hiszen 

szülőként és politikusként egyaránt felelősséget kell vállalnunk 

gyermekeink jövőjéért. Magyarországon a társadalom gyermekba-

rátnak tűnik, de ez nagyon gyakran csak szavakban nyilvánul meg, 

tettek nem követik. közigazgatási és igazságügyi miniszterként azt 

tartom szem előtt, hogy a jó állam feladata a gyermekeknek lehe-

tőséget teremteni tehetségük kibontakoztatásához, céljaik eléréséhez és egyben biztonságos 

hátteret nyújtani számukra. Ehhez elengedhetetlen a gyermekjogok fokozottabb érvényesítése. 

a kIM igazságügyi államtitkárságán a vonatkozó jogszabályok áttekintésével már megkezdődött 

az a munka, amelynek várhatóan ez lesz az eredménye.

Lengyelország jó példa lehet ebben a folyamatban, hiszen egy nagyon sikeres, gyermekbarát 

igazságszolgáltatást népszerűsítő kampányt csináltak és számos kelet-európai ország átvette 

az anyagukat. Történt esetleg ezzel kapcsolatban egyeztetés a lengyel igazságügyi minisztéri-

ummal, amellyel a KIM széles körű együttműködést folytat más területeken is?

n. T. a kIM gyermekjogokkal foglalkozó szakértői ismerik a vonatkozó lengyel jogszabályokat és 

gyakorlatot, amit igyekeznek is hasznosítani, természetesen a magyar jogszabályi környezet és 

intézményi struktúra kereteinek figyelembevétele mellett. amint említette, kiváló kapcsolato-

kat ápolunk a lengyel igazságügyi minisztériummal és együttműködési programunk keretében 

tervezzük, hogy a jövő évben a gyermekjogok kérdéskörében is legyenek közös programok, 

állásfoglalások, hiszen ez a terület mindkét ország számára kiemelkedő jelentőségű.

A kim tematikus honlapja, ahol a témával kapcsolatos legfrissebb híreket és legfon-
tosabb információkat teszik közzé: http://gyerekjog.kormany.hu.
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és az államhatár rendjét. a rendőrség 
alkotmányos működését az alaptör-
vényből úgy tudjuk levezetni, hogy egy-
részt teljes egészében érvényesül felette 
a joguralom, azaz tevékenységét csak a 
jog által meghatározott keretek között 
végezheti, másrészt feladatába értendő 
az alapvető jogok védelme is, amely kor-
látozása csak törvényi felhatalmazáson 
alapulhat, és ki kell állnia a szükséges-
ség-arányosság próbáját. 
a nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető 
feladata magyarország függetlenségének 
és törvényes rendjének védelme, nem-
zetbiztonsági érdekeinek érvényesítése. 
mivel e tevékenység is – mint egyfajta 
különleges rendészeti ág – a közigazga-
tás része, a szolgálatok működését is a 
kormány irányítja. az öt magyar nem-
zetbiztonsági szervről külön törvények 
rendelkeznek, amelyek két polgári, két 
katonai szolgálatot, valamint külön a 
nemzetbiztonsági tevékenység ellátásá-
hoz technikai segítséget nyújtó szakszol-
gálatot hozzák létre.

Különleges jogrendekre 
vonatkozó szabályok
az alkotmányok egyik fő funkciója a 
védelem: az állampolgárok, a demokra-
tikus intézmények védelme. akut hely-
zetben, amely az országot vagy az ország 
alkotmányát veszélyezteti, szükséges 
olyan lehetőséget biztosítani a legfőbb 
alkotmányos szerveknek, amely által 
azok a leggyorsabban és leghatéko-
nyabban tudnak védelmet nyújtani és 
a veszélyeztető helyzeteket elhárítani.  
a gyors reakció speciális jogi szabályo-
zást igényel, amely kilép a hagyományos 
demokratikus keretek közül, viszont 
korlátja, hogy csak a speciális jogrendet 
előidéző ok fennálltáig marad érvény-
ben. a különleges jogrendekre vonat-
kozó alkotmányos szabályozás tehát 
egyfelől lazítja a jogrend alkotmányos 
kötöttségeit, másrészt védelmet nyújt a 
lazításokkal szemben. a különleges jog-
rend végső célja a „normális” jogrendbe 
történő visszatérés biztosítása.
a rendkívüli helyzetekre vonatkozó új 
szabályozásról önálló fejezet születik.  
a jelenleg hatályos, ideiglenes alkot-
mányban a rendkívüli jogrendre vonat-
kozó normákat elszórva találhatjuk az 
általános rendelkezésektől az Országy-
gyűlés és magyar Honvédség fejezeteken 
át az 12. alapjogi fejezetig. az alaptör-

vény tehát a korábbi szétszórt és hiányos 
szabályozást javarészt technikai, kisebb 
részt tartalmi értelemben újítja meg.
az alaptörvény – hasonlóan a korábbi 
alkotmányos szabályozáshoz – öt fajtáját 
ismeri a rendkívüli jogrendnek. Röviden 
ejtsünk szót ezekről.
a rendkívüli állapot hadiállapot kinyil-
vánítása vagy idegen hatalom fegyveres 
támadása esetén kerül kihirdetésre. 
ilyenkor az Országgyűlés Honvédelmi 
tanácsot hoz létre, amely gyakorolja az 
Országgyűlés által rá átruházott jogokat, 
valamint a köztársasági elnök és a kor-
mány jogait. Ez a legerősebb készültségi 
szint, amely kifejezetten katonai véde-
lemre való mozgósításra utal. 
a szükségállapotot az Országgyűlés 
alkotmányos rend megdöntésére vagy 
a hatalom kizárólagos megszerzés-
ére irányuló fegyveres cselekmények, 
továbbá az élet- és vagyonbiztonságot 
tömeges méretekben veszélyeztető, 
fegyveresen vagy felfegyverkezve elkö-
vetett súlyos erőszakos cselekmények, 
elemi csapás vagy ipari szerencsétlen-
ség esetén hirdeti ki. Legfontosabb 
jogköröket ebben az esetben a köztár-
sasági elnök gyakorol. 
a megelőző védelmi helyzet, amely 
2005-ben került az alkotmányos sza-
bályok közé, az Országgyűlés által 
határozott időre elrendelt kormányzati 
kezdeményezés és adminisztratív intéz-
kedéssorozat, amely minősített időszak 
kihirdetésére irányul és a magasabb 
védelmi szint tényleges eléréséhez vezet 
a közigazgatás, a magyar Honvédség és 
a rendvédelmi szervek működésében. 
Ezek az intézkedések biztosítják, hogy a 
közigazgatás, a magyar Honvédség és a 
rendvédelmi szervek késedelem nélkül 

elláthassák az országot fenyegető veszély 
vagy a szövetségesi kötelezettség teljesí-
tése által megkívánt feladataikat. 
veszélyhelyzet esetén szintén a kor-
mánynak keletkeznek azonnali intézke-
dési jogosítványai az élet- és vagyonbiz-
tonságot veszélyeztető elemi csapás vagy 
ipari szerencsétlenség, valamint ezek 
következményeinek az elhárítása, és a 
közrend és a közbiztonság védelme érde-
kében. a veszélyhelyzetet kihirdetni csak 
a szükségállapot szintjét nem érő termé-
szeti csapás, árvíz, belvíz vagy ipari sze-
rencsétlenség, tömeges megbetegedés, 
valamint ivóvíz-, környezet-, sugár- és 
légszennyezés, továbbá súlyos akadályt 
okozó hóesés, régión belül egyidejűleg 
járhatatlan vasútvonalak, főutak esetén 
lehet. Veszélyhelyzet elrendelhető akár 
egy településre, kistérségre, megyére, 
országrészre vagy az ország egész terü-
letére. a katasztrófavédelem feladataira, 
a tűzvédelem és a polgári védelem rend-
szerére további törvények vonatkoznak, 
amelyek az alaptörvény alapján határoz-
zák meg a részletszabályokat.
a váratlan támadás a külső fegyveres 
csoportok magyarország területére 
történő váratlan betörését jelenti. ilyen-
kor a rendkívüli vagy szükségállapot 
kihirdetéséig tartó átmeneti időben a 
kormány köteles az ország területe tör-
vényes rend-, élet- és vagyonbiztonságá-
nak, közrendjének és közbiztonságának 
oltalmazására. a kormány rendkívüli 
intézkedéseket vezethet be, speciális 
rendeletet alkothat, amelyek törvények 
alkalmazását felfüggeszthetik vagy 
attól eltérhetnek. a jogintézmény célja, 
hogy a kormány a lehető leggyorsabb 
módon reagáljon az országot fenyegető 
agresszióra.  ■

Honvédség, rendőrség és  
különleges jogrendek  
az Alaptörvényben
szöveg: Gerencsér Balázs szabolcs egyetemi adjunktus

Az Alaptörvényt bemutató sorozat záró részében a fegyveres, rendvédelmi és hon-

védelmi szervek alkotmányos szabályozását vizsgáljuk meg, valamint azt, hogy 

az Alaptörvény, szakítva a korábbi gyakorlattal, milyen egységes és részletes 

módon szabályozza újra a különleges jogrendekre vonatkozó rendelkezéseket. 

mindezek a tárgykörök azért is tartoznak össze, mert mindegyikben az állami 

erőszak-monopólium jelenik meg, amely azt jelenti, hogy a hatalom érvényesí-

tésének és kikényszerítésének csak az Alaptörvény által meghatározott keretek 

között van helye. Ez a demokratikus jogállamok egyik legfontosabb garanciális 

szabálya. 

A magyar Honvédség
a korábbi alkotmányos szabályozáshoz 
hasonlóan, az alaptörvényben is önálló 
szabályozást találunk a magyar Hon-
védségre. az alkotmányos szabályozás 
nemcsak megnevezi, és ezzel létrehozza 
magyarország fegyveres erejét, hanem 
megjelöli a legfontosabb feladatait, 
továbbá tartalmazza az irányítására 
vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket.
a magyar Honvédség feladatai között 
egyfelől magyarország függetlenségének, 
területi épségének és határainak katonai 
védelmét, másfelől a nemzetközi szerző-
désből eredő közös védelmi és békefenn-
tartó feladatok ellátását, harmadrészt 
pedig – szintén a nemzetközi jog szabá-
lyaival összhangban – humanitárius tevé-
kenység végzését határozza meg. 
az alkotmányos szabályozás a Honvéd-
ség irányítását megosztja az Országgyű-
lés, a köztársasági elnök, a Honvédelmi 
tanács (lásd alább, a különleges jog-
rendekre vonatkozó szabályok között), 
a kormány, valamint a honvédelmi 
miniszter között. Ezzel az alaptörvény 
az alkotmánybíróság gyakorlatának 

megfelelően rendezi a honvédség irá-
nyításának körét és egyúttal a részlet-
szabályokat sarkalatos törvénybe utalja. 
a honvédelem igazgatása a közigazga-
tás része, amelynek a csúcsa a kormány, 
ezért a magyar Honvédség működését 
a kormány irányítja. Ebből is láthatjuk, 
hogy a honvédelem jogi és közigazga-
tási értelemben kétféle jelentést nyer-
het: egyszer jelenti az országra irányuló 
külső támadás fegyveres erővel történő 
elhárítását, másrészt jelenti az erre való 
felkészülés széles skáláját a képzéstől a 
stratégiai tervezésig – molnár miklós 
szavaival élve.

A rendőrség és a 
nemzetbiztonsági 
szolgálatok
Kmety Károly száz évvel ezelőtti meg-
állapítása szerint a rendészetet a köz-
igazgatási hatósági tevékenység egyéb 
ágaitól a fizikai erőszak monopóliuma 
különbözteti meg. a rendészet tehát 
szintén a közigazgatás része. Ezt a Leg-
felsőbb Bíróság azzal pontosította, hogy 
a Rendőrségről szóló törvényben foglalt 

rendészeti feladatok ellátása közigaz-
gatási jellegű tevékenység, ugyanis a 
rendőri szerv közhatalmi jogosítványát 
felhasználva, egyoldalú akaratnyilvá-
nítással intézkedik, amelynek során 
az ügyfélre nézve kötelezettséget álla-
pít meg, és ennek maga szerez érvényt. 
Christián László A rendészet alapvonalai, 
önkormányzati rendőrség című könyvében 
levonja a következtetést mindebből, ami-
kor azt mondja, hogy mivel a rendészet a 
közigazgatás része, ilyenformán magán 
viseli a közigazgatásra általánosan jel-
lemző vonásokat. Ennek megfelelően tár-
sadalmi szükségletet elégít ki, közösségi 
igényeket szolgál, amelyek kizárólag ható-
ságként realizálhatók, továbbá mindkettő 
olyan tevékenységet jelent, amelyek a jog 
uralma alatt állnak, egészen pontosan 
a közjog szabályai által meghatározott 
keretek között valósulhatnak meg.
a rendőrség számára az alaptörvény 
alapvető feladatként jelöli meg a bűncse-
lekmények elkövetésének megakadályo-
zását, a már elkövetett bűncselekmények 
felderítését, valamint védelmi feladatok 
ellátását: védje a közbiztonság, a közrend 
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és az államhatár rendjét. a rendőrség 
alkotmányos működését az alaptör-
vényből úgy tudjuk levezetni, hogy egy-
részt teljes egészében érvényesül felette 
a joguralom, azaz tevékenységét csak a 
jog által meghatározott keretek között 
végezheti, másrészt feladatába értendő 
az alapvető jogok védelme is, amely kor-
látozása csak törvényi felhatalmazáson 
alapulhat, és ki kell állnia a szükséges-
ség-arányosság próbáját. 
a nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető 
feladata magyarország függetlenségének 
és törvényes rendjének védelme, nem-
zetbiztonsági érdekeinek érvényesítése. 
mivel e tevékenység is – mint egyfajta 
különleges rendészeti ág – a közigazga-
tás része, a szolgálatok működését is a 
kormány irányítja. az öt magyar nem-
zetbiztonsági szervről külön törvények 
rendelkeznek, amelyek két polgári, két 
katonai szolgálatot, valamint külön a 
nemzetbiztonsági tevékenység ellátásá-
hoz technikai segítséget nyújtó szakszol-
gálatot hozzák létre.

Különleges jogrendekre 
vonatkozó szabályok
az alkotmányok egyik fő funkciója a 
védelem: az állampolgárok, a demokra-
tikus intézmények védelme. akut hely-
zetben, amely az országot vagy az ország 
alkotmányát veszélyezteti, szükséges 
olyan lehetőséget biztosítani a legfőbb 
alkotmányos szerveknek, amely által 
azok a leggyorsabban és leghatéko-
nyabban tudnak védelmet nyújtani és 
a veszélyeztető helyzeteket elhárítani.  
a gyors reakció speciális jogi szabályo-
zást igényel, amely kilép a hagyományos 
demokratikus keretek közül, viszont 
korlátja, hogy csak a speciális jogrendet 
előidéző ok fennálltáig marad érvény-
ben. a különleges jogrendekre vonat-
kozó alkotmányos szabályozás tehát 
egyfelől lazítja a jogrend alkotmányos 
kötöttségeit, másrészt védelmet nyújt a 
lazításokkal szemben. a különleges jog-
rend végső célja a „normális” jogrendbe 
történő visszatérés biztosítása.
a rendkívüli helyzetekre vonatkozó új 
szabályozásról önálló fejezet születik.  
a jelenleg hatályos, ideiglenes alkot-
mányban a rendkívüli jogrendre vonat-
kozó normákat elszórva találhatjuk az 
általános rendelkezésektől az Országy-
gyűlés és magyar Honvédség fejezeteken 
át az 12. alapjogi fejezetig. az alaptör-

vény tehát a korábbi szétszórt és hiányos 
szabályozást javarészt technikai, kisebb 
részt tartalmi értelemben újítja meg.
az alaptörvény – hasonlóan a korábbi 
alkotmányos szabályozáshoz – öt fajtáját 
ismeri a rendkívüli jogrendnek. Röviden 
ejtsünk szót ezekről.
a rendkívüli állapot hadiállapot kinyil-
vánítása vagy idegen hatalom fegyveres 
támadása esetén kerül kihirdetésre. 
ilyenkor az Országgyűlés Honvédelmi 
tanácsot hoz létre, amely gyakorolja az 
Országgyűlés által rá átruházott jogokat, 
valamint a köztársasági elnök és a kor-
mány jogait. Ez a legerősebb készültségi 
szint, amely kifejezetten katonai véde-
lemre való mozgósításra utal. 
a szükségállapotot az Országgyűlés 
alkotmányos rend megdöntésére vagy 
a hatalom kizárólagos megszerzés-
ére irányuló fegyveres cselekmények, 
továbbá az élet- és vagyonbiztonságot 
tömeges méretekben veszélyeztető, 
fegyveresen vagy felfegyverkezve elkö-
vetett súlyos erőszakos cselekmények, 
elemi csapás vagy ipari szerencsétlen-
ség esetén hirdeti ki. Legfontosabb 
jogköröket ebben az esetben a köztár-
sasági elnök gyakorol. 
a megelőző védelmi helyzet, amely 
2005-ben került az alkotmányos sza-
bályok közé, az Országgyűlés által 
határozott időre elrendelt kormányzati 
kezdeményezés és adminisztratív intéz-
kedéssorozat, amely minősített időszak 
kihirdetésére irányul és a magasabb 
védelmi szint tényleges eléréséhez vezet 
a közigazgatás, a magyar Honvédség és 
a rendvédelmi szervek működésében. 
Ezek az intézkedések biztosítják, hogy a 
közigazgatás, a magyar Honvédség és a 
rendvédelmi szervek késedelem nélkül 

elláthassák az országot fenyegető veszély 
vagy a szövetségesi kötelezettség teljesí-
tése által megkívánt feladataikat. 
veszélyhelyzet esetén szintén a kor-
mánynak keletkeznek azonnali intézke-
dési jogosítványai az élet- és vagyonbiz-
tonságot veszélyeztető elemi csapás vagy 
ipari szerencsétlenség, valamint ezek 
következményeinek az elhárítása, és a 
közrend és a közbiztonság védelme érde-
kében. a veszélyhelyzetet kihirdetni csak 
a szükségállapot szintjét nem érő termé-
szeti csapás, árvíz, belvíz vagy ipari sze-
rencsétlenség, tömeges megbetegedés, 
valamint ivóvíz-, környezet-, sugár- és 
légszennyezés, továbbá súlyos akadályt 
okozó hóesés, régión belül egyidejűleg 
járhatatlan vasútvonalak, főutak esetén 
lehet. Veszélyhelyzet elrendelhető akár 
egy településre, kistérségre, megyére, 
országrészre vagy az ország egész terü-
letére. a katasztrófavédelem feladataira, 
a tűzvédelem és a polgári védelem rend-
szerére további törvények vonatkoznak, 
amelyek az alaptörvény alapján határoz-
zák meg a részletszabályokat.
a váratlan támadás a külső fegyveres 
csoportok magyarország területére 
történő váratlan betörését jelenti. ilyen-
kor a rendkívüli vagy szükségállapot 
kihirdetéséig tartó átmeneti időben a 
kormány köteles az ország területe tör-
vényes rend-, élet- és vagyonbiztonságá-
nak, közrendjének és közbiztonságának 
oltalmazására. a kormány rendkívüli 
intézkedéseket vezethet be, speciális 
rendeletet alkothat, amelyek törvények 
alkalmazását felfüggeszthetik vagy 
attól eltérhetnek. a jogintézmény célja, 
hogy a kormány a lehető leggyorsabb 
módon reagáljon az országot fenyegető 
agresszióra.  ■

Honvédség, rendőrség és  
különleges jogrendek  
az Alaptörvényben
szöveg: Gerencsér Balázs szabolcs egyetemi adjunktus

Az Alaptörvényt bemutató sorozat záró részében a fegyveres, rendvédelmi és hon-

védelmi szervek alkotmányos szabályozását vizsgáljuk meg, valamint azt, hogy 

az Alaptörvény, szakítva a korábbi gyakorlattal, milyen egységes és részletes 

módon szabályozza újra a különleges jogrendekre vonatkozó rendelkezéseket. 

mindezek a tárgykörök azért is tartoznak össze, mert mindegyikben az állami 

erőszak-monopólium jelenik meg, amely azt jelenti, hogy a hatalom érvényesí-

tésének és kikényszerítésének csak az Alaptörvény által meghatározott keretek 

között van helye. Ez a demokratikus jogállamok egyik legfontosabb garanciális 

szabálya. 

A magyar Honvédség
a korábbi alkotmányos szabályozáshoz 
hasonlóan, az alaptörvényben is önálló 
szabályozást találunk a magyar Hon-
védségre. az alkotmányos szabályozás 
nemcsak megnevezi, és ezzel létrehozza 
magyarország fegyveres erejét, hanem 
megjelöli a legfontosabb feladatait, 
továbbá tartalmazza az irányítására 
vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket.
a magyar Honvédség feladatai között 
egyfelől magyarország függetlenségének, 
területi épségének és határainak katonai 
védelmét, másfelől a nemzetközi szerző-
désből eredő közös védelmi és békefenn-
tartó feladatok ellátását, harmadrészt 
pedig – szintén a nemzetközi jog szabá-
lyaival összhangban – humanitárius tevé-
kenység végzését határozza meg. 
az alkotmányos szabályozás a Honvéd-
ség irányítását megosztja az Országgyű-
lés, a köztársasági elnök, a Honvédelmi 
tanács (lásd alább, a különleges jog-
rendekre vonatkozó szabályok között), 
a kormány, valamint a honvédelmi 
miniszter között. Ezzel az alaptörvény 
az alkotmánybíróság gyakorlatának 

megfelelően rendezi a honvédség irá-
nyításának körét és egyúttal a részlet-
szabályokat sarkalatos törvénybe utalja. 
a honvédelem igazgatása a közigazga-
tás része, amelynek a csúcsa a kormány, 
ezért a magyar Honvédség működését 
a kormány irányítja. Ebből is láthatjuk, 
hogy a honvédelem jogi és közigazga-
tási értelemben kétféle jelentést nyer-
het: egyszer jelenti az országra irányuló 
külső támadás fegyveres erővel történő 
elhárítását, másrészt jelenti az erre való 
felkészülés széles skáláját a képzéstől a 
stratégiai tervezésig – molnár miklós 
szavaival élve.

A rendőrség és a 
nemzetbiztonsági 
szolgálatok
Kmety Károly száz évvel ezelőtti meg-
állapítása szerint a rendészetet a köz-
igazgatási hatósági tevékenység egyéb 
ágaitól a fizikai erőszak monopóliuma 
különbözteti meg. a rendészet tehát 
szintén a közigazgatás része. Ezt a Leg-
felsőbb Bíróság azzal pontosította, hogy 
a Rendőrségről szóló törvényben foglalt 

rendészeti feladatok ellátása közigaz-
gatási jellegű tevékenység, ugyanis a 
rendőri szerv közhatalmi jogosítványát 
felhasználva, egyoldalú akaratnyilvá-
nítással intézkedik, amelynek során 
az ügyfélre nézve kötelezettséget álla-
pít meg, és ennek maga szerez érvényt. 
Christián László A rendészet alapvonalai, 
önkormányzati rendőrség című könyvében 
levonja a következtetést mindebből, ami-
kor azt mondja, hogy mivel a rendészet a 
közigazgatás része, ilyenformán magán 
viseli a közigazgatásra általánosan jel-
lemző vonásokat. Ennek megfelelően tár-
sadalmi szükségletet elégít ki, közösségi 
igényeket szolgál, amelyek kizárólag ható-
ságként realizálhatók, továbbá mindkettő 
olyan tevékenységet jelent, amelyek a jog 
uralma alatt állnak, egészen pontosan 
a közjog szabályai által meghatározott 
keretek között valósulhatnak meg.
a rendőrség számára az alaptörvény 
alapvető feladatként jelöli meg a bűncse-
lekmények elkövetésének megakadályo-
zását, a már elkövetett bűncselekmények 
felderítését, valamint védelmi feladatok 
ellátását: védje a közbiztonság, a közrend 
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A bölcsődei-óvodai projekt másik ingat-
lanja a Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde. Az 
épületet az elmúlt időszakban többször 
felújítottuk. Az intézmény évtizedes 

múltra tekint vissza, tömegközleke-
déssel is jól megközelíthető helyen 
található. A kiválóan felszerelt, tágas 
udvar a biztonságos játék lehetőségét 
nyújtja a gyermekek számára. 
Októberben újabb épülettel és intéz-
ménnyel bővült az Ereky-terv kere-
tében a bölcsődei-óvodai hálózat.  
A II. kerület csendes zöldövezetében, a 
Lóczy Lajos utcában, egy hosszú ideig 
csecsemőotthonként szolgáló villa-
épületben kapott helyet a Humán-
Mini Pikler Emmi Bölcsőde. Három 
vegyes életkorú csoportja működik, 
amely összesen 36 fő befogadására 
alkalmas. A csoportszobák úgy van-
nak kialakítva, hogy a gyerekek tel-
jes biztonságban mozoghassanak 
és játszhassanak életkoruknak és 
érdeklődésüknek megfelelően. Min-

den csoportnak saját, elkülönített ját-
szókertje van.
Az igények felmérése alapján és pénzügyi 
lehetőségeink függvényében az ellátó 
kapacitás a jövőben bővíthető. Még csak 
a kezdő lépést tettük meg a bölcsődei-
óvodai szolgáltató hálózat első intézmé-
nyeinek megnyitásával, de azon mun-
kálkodunk, hogy a közeljövőben újabb 
minisztériumi-munkahelyi bölcsőde-
óvoda nyithassa meg kapuit.
A családosok segítése mellett, a pálya-
kezdő, fiatal kormánytisztviselők lak-
hatásának garantálása is az Ereky-terv 
kiemelt célja.
Tekintettel arra, hogy a fiatal, pályakezdő 
és vidéki lakhellyel rendelkező kormány-
tisztviselők jelentős része bérelt lakást 
használ Budapesten, lényeges, hogy elér-
hetők legyenek a stabil, jó minőségű és 
költséghatékony ingatlanbérleti konst-
rukciók. A KIM elkötelezett abban, hogy 
elősegítse életkörülményeik javítását. Egy 
egységes, a szolgáltatások és költségek 
szempontjából összehangolt, koordinált 
elhelyezési rendszert szeretnénk kialakí-
tani, olyan „fecskeházak” hálózatát, amely-
lyel biztosíthatók ezek a célok.
A „fecskeházak” tekintetében elsődleges 
szempont, hogy az ott lakók önköltségi 
áron jussanak a kormánytisztviselő-
höz méltó, minőségi szolgáltatásokhoz. 
Emellett fontos a barátságos légkör, 
pihentető és egészséges környezet.

Az igények kiszolgálása érdekében nyi-
totta meg kapuit a Maros Fecskeház 
Budapesten a XII. kerületben, amely 
jelenleg a KIMVK vagyonkezelésében 
és üzemeltetésében van, valamint a VIII. 
kerületben található Anna Fecskeház. 
A Maros Fecskeház a Déli pályaudvar, 
Városmajor és a Széll Kálmán tér szom-
szédságában, autóval és tömegközle-
kedéssel is jól megközelíthető utcában 
helyezkedik el. Fekvése egyszerre bizto-
sítja a lakók egyszerű és kényelmes mun-
kába járását, a turisztikai látványosságok 
közelségét, a nagyváros nyüzsgését, vala-
mint a hangulatos budai utcák csendjét. 
Az Anna Fecskeház Budapest egyik gyor-
san fejlődő kerületében a Blaha Lujza tér 
közelében található. Az ingatlanban 42 
minden igényt kielégítő, ízlésesen és 
kényelmesen berendezett lakást tudunk 
biztosítani a fiatal kormánytisztviselők 
számára.
Terveink szerint 2012 nyarán új épület 
kapcsolódik be az ellátásba: a II. kerület 
Lóczy Lajos utca 12. szám alatt található 
Lóczy Fecskeház.
A területi közigazgatás fejlesztését szol-
gáló ingatlanállomány racionalizálása, 
illetve a megyei konszolidáció – az Ereky-
terv IV. ütemének megvalósítása – során 
kiemelt figyelmet kívánunk fordítani 
továbbá a szociális-közoktatási intéz-
ményrendszer és a fecskeházak hálóza-
tának országos fejlesztésére.  ■

Családbarát 
munkahely
szöveg: Baka Levente, fotó: Hornyák Dániel

A kisgyermekes anyák munkaerőpiacra való lépését, illetve onnan való távolma-

radását jelentős mértékben képes befolyásolni az állam foglalkoztatáspolitikai, 

valamint családpolitikai intézkedéseinek rendszere.

A családbarát munkahelyi környezet megteremtését tűzte ki céljául a Nemzeti 

Együttműködés Programja. A Közigazgatási és igazságügyi minisztérium e cél 

eléréséhez számos lépést kezdeményezett már és tervez a jövőre vonatkozóan 

is annak érdekében, hogy a központi közigazgatásban dolgozók hatékony mun-

kavégzését segítő feltételrendszert hozzon létre.

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesz-
tési Program részeként meghirdetett 
Ereky-terv olyan – egyes jóléti szolgál-
tatásokkal összefüggő – ingatlanfejlesz-
tési koncepció kidolgozását és megvaló-
sítását hirdette meg, amely elsősorban 
a pályakezdő, illetve a gyermekes kor-
mánytisztviselők részére nyújt a napi 
munkavégzéshez könnyebbséget. 
A közigazgatás eredményessége szempont-
jából kiemelten fontos a közszolgálatban 
dolgozók megfelelő életkörülményeinek 
biztosítása, amelynek elősegítése e terv 
értelmében, jelenleg két területet ölel fel: a 
kisgyermekek gondozását-nevelését bizto-
sító bölcsődei-óvodai intézmények működ-
tetését és az ún. „fecskeház projekt”-et. 
Az Ereky-terv keretén belül bölcsődei-
óvodai ellátórendszert állítunk szolgá-
latba a jól képzett, fiatal kisgyermekes 
édesanyák közszolgálatba való visszalépé-
sének elősegítése érdekében. A program 
ezen elemének újszerűsége a munkahelyi 
óvoda-bölcsőde. A ’80-as, ’90-es években 
még minden nagyobb állami vállalat saját 
intézményt tartott fenn, azonban ezek az 
ezredfordulóra gyakorlatilag megszűn-
tek. A kiürült állami ingatlanokat magán 
intézményfenntartók vették bérbe, akik 
nem fordítottak kellő figyelmet az épü-

letek állapotának megőrzésére, fejleszté-
sére. Az Ereky-terv keretében ez idáig két 
bölcsődei-óvodai ingatlan került a KIM 
Vagyonkezelő Központ (KIMVK) vagyon-
kezelésébe.
A 2011–2012. nevelési évben összesen már 
3 budapesti intézmény fogadja a gyerme-
keket. Törekvésünk, hogy a közszolgálat-
ban dolgozók gyermekei magas színvonalú 
bölcsődei gondozásban, óvodai nevelés-
ben vehessenek részt, amelyhez egészséges, 
biztonságos körülményeket és magasan 
kvalifikált nevelőket garantálunk.
Két óvodai és egy bölcsődei csoporttal nyi-
totta meg kapuit a Humán-Mini Művész 
utcai Óvoda és Bölcsőde ez év szeptem-
ber elsejével. Az intézmény fenntartója 
a kormányzati üdülőket is üzemeltető 
HUMAN-JÖVŐ 2000 Egészségmegőrző 
és Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft., 
amely önálló szervezeti egység keretén 
belül működteti a gyermekellátási-gon-
dozási divíziót. Az óvoda-bölcsőde a XII. 
kerületben, a Svábhegyen, egyhektáros 
területű ősfás parkban található. A gyer-
mekek egész napjukat csendes, jó levegőjű, 
természet közeli környezetben töltik. 
Miután az ingatlant átvettük a fenntartó 
alapítványoktól, a korábban elmaradt 
karbantartási munkák elvégzése mellett 

szeptemberre megszépítettük és bizton-
ságossá tettük az óvodai udvarokat is.  
A kormányzati üdülők játszótér-fejlesz-
tési programjához kapcsolódóan az EU-s 
szabványoknak megfelelő, biztonságos, 
esztétikus két rönkfából készült játszó-
teret alakítottunk ki. 
A közös igazgatású intézmény előnye, 
hogy a gondozók-nevelők egy közösséget 
alkotva, egységes pedagógiai szemlélet 
alapján végzik a gyermekek fejlesztését-
nevelését másfél éves kortól hétéves korig. 
Mivel napjainkban az allergiás megbetege-
dések száma folya-
matosan növekszik, 
ezért az intézmény-
ben sószoba áll a 
gyermekek rendelke-
zésére, és a táplálék-
allergiások számára 
egyedileg összeállí-
tott menü is biztosít-
ható. A Báthory utca 
10. szám alatti KIM 
irodaházban kialakí-
tott gyermekváróból 
busz viszi a csemeté-
ket az intézménybe és 
délután vissza a belvá-
rosba.

kormos istván

Vackor az 
óvodában 

(részlet)

hej, óvoda, 
óvoda, 

de fényes az ablaka, 
de tágas az ajtaja, 

de szép tiszta 
minden terme, 
zsibong a sok 

gyerek benne; 
olyan, mint egy kacsalábon 

forgó, ékes palota.
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A bölcsődei-óvodai projekt másik ingat-
lanja a Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde. Az 
épületet az elmúlt időszakban többször 
felújítottuk. Az intézmény évtizedes 

múltra tekint vissza, tömegközleke-
déssel is jól megközelíthető helyen 
található. A kiválóan felszerelt, tágas 
udvar a biztonságos játék lehetőségét 
nyújtja a gyermekek számára. 
Októberben újabb épülettel és intéz-
ménnyel bővült az Ereky-terv kere-
tében a bölcsődei-óvodai hálózat.  
A II. kerület csendes zöldövezetében, a 
Lóczy Lajos utcában, egy hosszú ideig 
csecsemőotthonként szolgáló villa-
épületben kapott helyet a Humán-
Mini Pikler Emmi Bölcsőde. Három 
vegyes életkorú csoportja működik, 
amely összesen 36 fő befogadására 
alkalmas. A csoportszobák úgy van-
nak kialakítva, hogy a gyerekek tel-
jes biztonságban mozoghassanak 
és játszhassanak életkoruknak és 
érdeklődésüknek megfelelően. Min-

den csoportnak saját, elkülönített ját-
szókertje van.
Az igények felmérése alapján és pénzügyi 
lehetőségeink függvényében az ellátó 
kapacitás a jövőben bővíthető. Még csak 
a kezdő lépést tettük meg a bölcsődei-
óvodai szolgáltató hálózat első intézmé-
nyeinek megnyitásával, de azon mun-
kálkodunk, hogy a közeljövőben újabb 
minisztériumi-munkahelyi bölcsőde-
óvoda nyithassa meg kapuit.
A családosok segítése mellett, a pálya-
kezdő, fiatal kormánytisztviselők lak-
hatásának garantálása is az Ereky-terv 
kiemelt célja.
Tekintettel arra, hogy a fiatal, pályakezdő 
és vidéki lakhellyel rendelkező kormány-
tisztviselők jelentős része bérelt lakást 
használ Budapesten, lényeges, hogy elér-
hetők legyenek a stabil, jó minőségű és 
költséghatékony ingatlanbérleti konst-
rukciók. A KIM elkötelezett abban, hogy 
elősegítse életkörülményeik javítását. Egy 
egységes, a szolgáltatások és költségek 
szempontjából összehangolt, koordinált 
elhelyezési rendszert szeretnénk kialakí-
tani, olyan „fecskeházak” hálózatát, amely-
lyel biztosíthatók ezek a célok.
A „fecskeházak” tekintetében elsődleges 
szempont, hogy az ott lakók önköltségi 
áron jussanak a kormánytisztviselő-
höz méltó, minőségi szolgáltatásokhoz. 
Emellett fontos a barátságos légkör, 
pihentető és egészséges környezet.

Az igények kiszolgálása érdekében nyi-
totta meg kapuit a Maros Fecskeház 
Budapesten a XII. kerületben, amely 
jelenleg a KIMVK vagyonkezelésében 
és üzemeltetésében van, valamint a VIII. 
kerületben található Anna Fecskeház. 
A Maros Fecskeház a Déli pályaudvar, 
Városmajor és a Széll Kálmán tér szom-
szédságában, autóval és tömegközle-
kedéssel is jól megközelíthető utcában 
helyezkedik el. Fekvése egyszerre bizto-
sítja a lakók egyszerű és kényelmes mun-
kába járását, a turisztikai látványosságok 
közelségét, a nagyváros nyüzsgését, vala-
mint a hangulatos budai utcák csendjét. 
Az Anna Fecskeház Budapest egyik gyor-
san fejlődő kerületében a Blaha Lujza tér 
közelében található. Az ingatlanban 42 
minden igényt kielégítő, ízlésesen és 
kényelmesen berendezett lakást tudunk 
biztosítani a fiatal kormánytisztviselők 
számára.
Terveink szerint 2012 nyarán új épület 
kapcsolódik be az ellátásba: a II. kerület 
Lóczy Lajos utca 12. szám alatt található 
Lóczy Fecskeház.
A területi közigazgatás fejlesztését szol-
gáló ingatlanállomány racionalizálása, 
illetve a megyei konszolidáció – az Ereky-
terv IV. ütemének megvalósítása – során 
kiemelt figyelmet kívánunk fordítani 
továbbá a szociális-közoktatási intéz-
ményrendszer és a fecskeházak hálóza-
tának országos fejlesztésére.  ■

Családbarát 
munkahely
szöveg: Baka Levente, fotó: Hornyák Dániel
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Apám 1935-től az Igazságügy-minisztéri-
umban dolgozott. 1940-ben megnősült, 
és – baloldali barátai csodálkozására – a 
konzervatív református püspök, Ravasz 
László leányát vette feleségül. 1945 feb-
ruárjától a Debrecenben megalakult 
új magyar kormány Erdei Ferenc által 
vezetett Belügyminisztériumában a köz-
igazgatási osztály vezetője lett, legfőbb 
munkája az 1945. novemberi választások 
törvényi előkészítése és lebonyolítása 
volt. 1946 júliusában kilépett a miniszté-
rium szolgálatából, és a szegedi egyetem 
jogi karán a politika tanszék tanára lett. 
Munkája mellett 1945–48 között ország-
szerte igen sok előadást tartott, és politi-
kai elemző tanulmányokat írt különböző 
lapokba.
Mivel nem marxista szellemben tanított, 
1948-ban Szegeden rendelkezési állo-
mányba helyezték. Megbízott igazgatói 
állását a Kelet-európai Intézetnél átszer-
vezés ürügyén megszüntették csakúgy, 
mint 1947-ben elnyert tudományos 
akadémiai tagságát is. 1951 januárjától a 
budapesti Egyetemi Könyvtárban kapott 
könyvtárosi állást. A könyvtárból haza-
menet hallgatta meg 1956. október 23-án 
este a Parlamentnél Nagy Imre beszédét.
Október 29-ig lakásán tartózkodott, és 
27-től kezdve egy cikk gondolatmene-
teit és benne a politikai kibontakozásra 
vonatkozó elképzeléseit fogalmazta 
többször átírt piszkozatokban (a cikk 
nem jelent meg). Október 31-től részt 
vett a Petőfi Párt néven újjáalakuló 
Parasztpárt megbeszélésein, ahol a párt 
vezetőjével, Farkas Ferenccel együtt az 
új koalíciós kormány miniszterének 
jelölték. E kormány megalakulását 
november 2-án este bejelentették, de 
alakuló ülésre 3-án nem került sor. Tag-
jait november 4-én hajnalban telefonon 
hívatta Nagy Imre a Parlamentbe, de 
csak hárman mentek be, köztük édes-
apám, reggel 5 óra körül, de ekkor Nagy 
Imrével már nem találkozott. Nem tudta, 
hogy Nagy Imre menedékjogot kért a 
jugoszláv követségen. Úgy hitte, hogy 
a szovjet követségre ment tárgyalni és 
ott letartóztatták. Ezért, amikor 8 óra 
körül az orosz csapatok – harc nélkül – 
elfoglalták a Parlamentet, úgy döntött, 
hogy – mint a törvényes kormány tagja 

– ott marad, és a szabad mozgásában erő-
szakkal korlátozott kormányfő helyett 
képviseli a kormányt. Ezt megelőzőleg 

azonban, 7 óra körül az új helyzetnek 
megfelelően átfogalmazott külpoliti-
kai nyilatkozattervezettel a zsebében a 
közeli amerikai követségre ment át, és 
beadta azzal a kéréssel, hogy továbbítsák 
az amerikai kormánynak. Ebben az írás-
ban politikai és diplomáciai – de nem 
katonai! – támogatást kért a magyar for-
radalom és a kormány számára. Vissza-
ment, és miután az orosz katonaság az 
épületet ellenőrzés alá vette, és a civilek 
elmentek, ott maradt. Az egyik hivatali 
helyiségben megfogalmazta a magyar 
népnek és a világ közvéleményének 
szóló kiáltványát. Ebben tiltakozik a 
magyar forradalom fasiszta és restaurá-
ciós ellenforradalomként való beállítása 
ellen, leszögezi, hogy a fölkelt nép füg-
getlenséget, szabadságot és demokráciát 
akar, tehát a szovjet csapatok távozását 
és a kommunista párt egyeduralmának 
megszüntetését. Az oroszok által beho-
zandó bábkormány ellen passzív ellen-
állásra és sztrájkra szólítja fel a lakossá-
got, végül a világ közvéleményéhez és az 
ENSZ-hez fordul a magyar forradalom 
erkölcsi és politikai támogatásáért. Ezt 
a kiáltványt telefonon olvasta fel néhány 
újságírónak, az angol, a francia és az 
amerikai követségnek. Ezt követően az 
új helyzetre szabott kibontakozási tervet 
kezdett fogalmazni, naivul nem adva fel 
a reményt, hogy a szovjeteket talán meg 
lehet győzni arról, ne cselekedjenek saját 
hosszú távú érdekeik ellen. November 
6-án, amikor a Parlamentben további 
feladatot már nem látott maga előtt, s 
a Kádár-kormány megérkező helyfogla-
lóinak egyike elintézte, hogy az oroszok 
kiengedjék, hazament.
A kibontakozási tervezetet a novem-
ber–december folyamán még tovább 
működő pártok, forradalmi szervezetek 
és a sztrájkok közben létrejövő munkás-
tanácsok (amelyekkel a Kádár-kormány 
megtévesztésül még tárgyalt, mielőtt fel-
oszlatta, illetve letartóztatta volna őket) 
kevés kollektív módosítással egysége-
sen magukévá tették. Édesapám Göncz 
Árpáddal együtt ezt a tervezetet decem-
ber elején az indiai követen keresztül az 
indiai kormányhoz is eljuttatta, amely 
a szovjet vezetőkhöz közvetítette, de 
onnan természetesen már semmilyen 
válasz nem érkezett. Januárban, a mun-
kástanácsok vezetőinek letartóztatása 
után világossá vált az, ami korábban is 

sejthető volt: a Kádár-kormány sen-
kivel nem kíván tárgyalni. Az elfogott 
felkelőkkel szemben megkezdődtek a 
statáriális tárgyalások és kivégzések, 
felrúgva minden korábbi bántatlansági 
ígéretet, amelyet a vezetők – köztük 
maga Kádár János is – tettek. A Petőfi 
Párt ekkor formálisan is beszüntette 
működését, mivel a további politikai 
tevékenységtől semmilyen eredményt 
nem vártak. Apám ekkor – most már 
csak a saját nevében – még egy bátor 
tettet hajtott végre. 1957. február–ápri-
lis folyamán hosszabb tanulmányban 
írta meg az 1956-os forradalom törté-
neti és politikai mérlegét, s ezt az írást 
külföldre juttatta azzal a kéréssel, hogy 
egy semleges ország sajtójában az ő 
személyes helyzetére való tekintet nél-
kül jelenjen meg. A cikk Magyarország 
helyzete és a világhelyzet címmel végül 
nem angolul jelent meg először egy 
indiai lapban – ahogy a szerző erede-
tileg remélte –, hanem németül, a Die 
Presse című bécsi lap 1957. szeptember 
8-i számában.
A cikk őszi megjelenésekor apám már 
több mint három hónapja fogoly volt.
Letartóztatása előtt pár nappal ügyvéd 
barátjától üzenetet kapott: Ha a legsú-

„Jézusa kezében  
kész a kegyelem”
bibó 100
szöveg és fotó: Bibó István (ifj.)

Édesapám, Bibó István 1911-ben szü-
letett Budapesten. Az apai ágon refor-
mátus kisnemesi eredetű család tag-
jai gazdálkodóként vagy jogvégzett 
hivatalnokként éltek nemzedékeken 
át Kiskunhalason, a város cívis-közös-
ségében. Nagyanyám tolnai katolikus 
sváb gazdálkodó családból származott, 
így apám a református, leánytestvére a 
katolikus vallás szerint nevelkedett, ám 
a családban semmiféle felekezeti feszült-

ség nem volt. Nagyapám 1924-ben a sze-
gedi egyetemi könyvtár igazgatója lett, 
ezért apám a szegedi piaristáknál érett-
ségizett és a szegedi egyetem jogi karára 
iratkozott be 1929-ben. Gyerekkora óta 
a történelem, a szociológia, a politika, 
a jog és ezek határterületei érdekelték, 
egyetemi-tudományos pályára készült. 
Tanulóévei alatt erősödött meg a poli-
tika iránti érdeklődése. Ez elsősorban 
Reitzer Bélával és Erdei Ferenccel kiala-

kult hármas barátságának volt köszön-
hető. A zsidó polgári családból szár-
mazó, szociológusnak készülő Reitzer 
Béla a legkorszerűbb nyugat-európai 
szakirodalmat közvetítette barátai felé, 
Erdei Ferenc pedig – egyik ágon gaz-
dag, másikon szegény makói hagymás 
parasztok leszármazottja – a magyar 
(paraszti) valóság igazi arcát ismertette 
meg velük. Ebben a helyzetben – telje-
sen érthető módon – mindhárman bal-
oldalinak vallották magukat. Apámnak 
e két barátjával való kapcsolata később 

– bár nem egyforma módon – tragi-
kus fordulatot vett: Reitzer Béla zsidó 
munkaszolgálatosként Oroszországban 
pusztult el 1943-ban, Erdei Ferenc pedig 
1940 körül Lenin hatása alá került, s 
gyakorlatilag kommunistává lett. 1945 
után pedig – bár látta, hogy mit jelent a 
szovjet uralom – kikerülhetetlen adott-
ságként elfogadta azt, s politikusként a 

„fordulat éve” (1948) után is együttmű-
ködött a kommunistákkal. Barátságu-
kat ettől kezdve csak a múltbeli rokon-
szenv tartotta – úgy, ahogy – össze, de 
az egymást inspiráló közös gondolkodás 
megszűnt. A ’30-as évek második felében 
még együtt vettek részt az Erdei Ferenc 
által szervezett Márciusi Frontban, a 
magyar baloldali fiatalság és a népi írók 
közös mozgalmában, amely a magyar 
társadalom legfőbb problémájának a 
szociális kérdést tekintette és ezen belül 
elsősorban a lakosság kb. 70%-át kitevő 
szegényparasztság helyzetének megol-
dását sürgette. Ebből a mozgalomból 
alakult meg 1939-ben a Nemzeti Paraszt-
párt, amelynek az 1945–48 közötti rövid 
demokratikus időszakban – radikálisan 
baloldali, de nem kommunista pártként 

– százalékos arányánál (6-8%) jelentősebb 
szerepe volt. Vezetői közül többen – köz-
tük éppen Erdei Ferenc – már akkor is 
a kommunistákkal működtek együtt, és 
ennek eredményeként a párt 1948 után 
gyakorlatilag megszűnt. «

||  mérföldkő közszolgálat



18

közSzolgÁlaT  MÉRföldkő  || 

19

Apám 1935-től az Igazságügy-minisztéri-
umban dolgozott. 1940-ben megnősült, 
és – baloldali barátai csodálkozására – a 
konzervatív református püspök, Ravasz 
László leányát vette feleségül. 1945 feb-
ruárjától a Debrecenben megalakult 
új magyar kormány Erdei Ferenc által 
vezetett Belügyminisztériumában a köz-
igazgatási osztály vezetője lett, legfőbb 
munkája az 1945. novemberi választások 
törvényi előkészítése és lebonyolítása 
volt. 1946 júliusában kilépett a miniszté-
rium szolgálatából, és a szegedi egyetem 
jogi karán a politika tanszék tanára lett. 
Munkája mellett 1945–48 között ország-
szerte igen sok előadást tartott, és politi-
kai elemző tanulmányokat írt különböző 
lapokba.
Mivel nem marxista szellemben tanított, 
1948-ban Szegeden rendelkezési állo-
mányba helyezték. Megbízott igazgatói 
állását a Kelet-európai Intézetnél átszer-
vezés ürügyén megszüntették csakúgy, 
mint 1947-ben elnyert tudományos 
akadémiai tagságát is. 1951 januárjától a 
budapesti Egyetemi Könyvtárban kapott 
könyvtárosi állást. A könyvtárból haza-
menet hallgatta meg 1956. október 23-án 
este a Parlamentnél Nagy Imre beszédét.
Október 29-ig lakásán tartózkodott, és 
27-től kezdve egy cikk gondolatmene-
teit és benne a politikai kibontakozásra 
vonatkozó elképzeléseit fogalmazta 
többször átírt piszkozatokban (a cikk 
nem jelent meg). Október 31-től részt 
vett a Petőfi Párt néven újjáalakuló 
Parasztpárt megbeszélésein, ahol a párt 
vezetőjével, Farkas Ferenccel együtt az 
új koalíciós kormány miniszterének 
jelölték. E kormány megalakulását 
november 2-án este bejelentették, de 
alakuló ülésre 3-án nem került sor. Tag-
jait november 4-én hajnalban telefonon 
hívatta Nagy Imre a Parlamentbe, de 
csak hárman mentek be, köztük édes-
apám, reggel 5 óra körül, de ekkor Nagy 
Imrével már nem találkozott. Nem tudta, 
hogy Nagy Imre menedékjogot kért a 
jugoszláv követségen. Úgy hitte, hogy 
a szovjet követségre ment tárgyalni és 
ott letartóztatták. Ezért, amikor 8 óra 
körül az orosz csapatok – harc nélkül – 
elfoglalták a Parlamentet, úgy döntött, 
hogy – mint a törvényes kormány tagja 

– ott marad, és a szabad mozgásában erő-
szakkal korlátozott kormányfő helyett 
képviseli a kormányt. Ezt megelőzőleg 

azonban, 7 óra körül az új helyzetnek 
megfelelően átfogalmazott külpoliti-
kai nyilatkozattervezettel a zsebében a 
közeli amerikai követségre ment át, és 
beadta azzal a kéréssel, hogy továbbítsák 
az amerikai kormánynak. Ebben az írás-
ban politikai és diplomáciai – de nem 
katonai! – támogatást kért a magyar for-
radalom és a kormány számára. Vissza-
ment, és miután az orosz katonaság az 
épületet ellenőrzés alá vette, és a civilek 
elmentek, ott maradt. Az egyik hivatali 
helyiségben megfogalmazta a magyar 
népnek és a világ közvéleményének 
szóló kiáltványát. Ebben tiltakozik a 
magyar forradalom fasiszta és restaurá-
ciós ellenforradalomként való beállítása 
ellen, leszögezi, hogy a fölkelt nép füg-
getlenséget, szabadságot és demokráciát 
akar, tehát a szovjet csapatok távozását 
és a kommunista párt egyeduralmának 
megszüntetését. Az oroszok által beho-
zandó bábkormány ellen passzív ellen-
állásra és sztrájkra szólítja fel a lakossá-
got, végül a világ közvéleményéhez és az 
ENSZ-hez fordul a magyar forradalom 
erkölcsi és politikai támogatásáért. Ezt 
a kiáltványt telefonon olvasta fel néhány 
újságírónak, az angol, a francia és az 
amerikai követségnek. Ezt követően az 
új helyzetre szabott kibontakozási tervet 
kezdett fogalmazni, naivul nem adva fel 
a reményt, hogy a szovjeteket talán meg 
lehet győzni arról, ne cselekedjenek saját 
hosszú távú érdekeik ellen. November 
6-án, amikor a Parlamentben további 
feladatot már nem látott maga előtt, s 
a Kádár-kormány megérkező helyfogla-
lóinak egyike elintézte, hogy az oroszok 
kiengedjék, hazament.
A kibontakozási tervezetet a novem-
ber–december folyamán még tovább 
működő pártok, forradalmi szervezetek 
és a sztrájkok közben létrejövő munkás-
tanácsok (amelyekkel a Kádár-kormány 
megtévesztésül még tárgyalt, mielőtt fel-
oszlatta, illetve letartóztatta volna őket) 
kevés kollektív módosítással egysége-
sen magukévá tették. Édesapám Göncz 
Árpáddal együtt ezt a tervezetet decem-
ber elején az indiai követen keresztül az 
indiai kormányhoz is eljuttatta, amely 
a szovjet vezetőkhöz közvetítette, de 
onnan természetesen már semmilyen 
válasz nem érkezett. Januárban, a mun-
kástanácsok vezetőinek letartóztatása 
után világossá vált az, ami korábban is 

sejthető volt: a Kádár-kormány sen-
kivel nem kíván tárgyalni. Az elfogott 
felkelőkkel szemben megkezdődtek a 
statáriális tárgyalások és kivégzések, 
felrúgva minden korábbi bántatlansági 
ígéretet, amelyet a vezetők – köztük 
maga Kádár János is – tettek. A Petőfi 
Párt ekkor formálisan is beszüntette 
működését, mivel a további politikai 
tevékenységtől semmilyen eredményt 
nem vártak. Apám ekkor – most már 
csak a saját nevében – még egy bátor 
tettet hajtott végre. 1957. február–ápri-
lis folyamán hosszabb tanulmányban 
írta meg az 1956-os forradalom törté-
neti és politikai mérlegét, s ezt az írást 
külföldre juttatta azzal a kéréssel, hogy 
egy semleges ország sajtójában az ő 
személyes helyzetére való tekintet nél-
kül jelenjen meg. A cikk Magyarország 
helyzete és a világhelyzet címmel végül 
nem angolul jelent meg először egy 
indiai lapban – ahogy a szerző erede-
tileg remélte –, hanem németül, a Die 
Presse című bécsi lap 1957. szeptember 
8-i számában.
A cikk őszi megjelenésekor apám már 
több mint három hónapja fogoly volt.
Letartóztatása előtt pár nappal ügyvéd 
barátjától üzenetet kapott: Ha a legsú-

„Jézusa kezében  
kész a kegyelem”
bibó 100
szöveg és fotó: Bibó István (ifj.)

Édesapám, Bibó István 1911-ben szü-
letett Budapesten. Az apai ágon refor-
mátus kisnemesi eredetű család tag-
jai gazdálkodóként vagy jogvégzett 
hivatalnokként éltek nemzedékeken 
át Kiskunhalason, a város cívis-közös-
ségében. Nagyanyám tolnai katolikus 
sváb gazdálkodó családból származott, 
így apám a református, leánytestvére a 
katolikus vallás szerint nevelkedett, ám 
a családban semmiféle felekezeti feszült-

ség nem volt. Nagyapám 1924-ben a sze-
gedi egyetemi könyvtár igazgatója lett, 
ezért apám a szegedi piaristáknál érett-
ségizett és a szegedi egyetem jogi karára 
iratkozott be 1929-ben. Gyerekkora óta 
a történelem, a szociológia, a politika, 
a jog és ezek határterületei érdekelték, 
egyetemi-tudományos pályára készült. 
Tanulóévei alatt erősödött meg a poli-
tika iránti érdeklődése. Ez elsősorban 
Reitzer Bélával és Erdei Ferenccel kiala-

kult hármas barátságának volt köszön-
hető. A zsidó polgári családból szár-
mazó, szociológusnak készülő Reitzer 
Béla a legkorszerűbb nyugat-európai 
szakirodalmat közvetítette barátai felé, 
Erdei Ferenc pedig – egyik ágon gaz-
dag, másikon szegény makói hagymás 
parasztok leszármazottja – a magyar 
(paraszti) valóság igazi arcát ismertette 
meg velük. Ebben a helyzetben – telje-
sen érthető módon – mindhárman bal-
oldalinak vallották magukat. Apámnak 
e két barátjával való kapcsolata később 

– bár nem egyforma módon – tragi-
kus fordulatot vett: Reitzer Béla zsidó 
munkaszolgálatosként Oroszországban 
pusztult el 1943-ban, Erdei Ferenc pedig 
1940 körül Lenin hatása alá került, s 
gyakorlatilag kommunistává lett. 1945 
után pedig – bár látta, hogy mit jelent a 
szovjet uralom – kikerülhetetlen adott-
ságként elfogadta azt, s politikusként a 

„fordulat éve” (1948) után is együttmű-
ködött a kommunistákkal. Barátságu-
kat ettől kezdve csak a múltbeli rokon-
szenv tartotta – úgy, ahogy – össze, de 
az egymást inspiráló közös gondolkodás 
megszűnt. A ’30-as évek második felében 
még együtt vettek részt az Erdei Ferenc 
által szervezett Márciusi Frontban, a 
magyar baloldali fiatalság és a népi írók 
közös mozgalmában, amely a magyar 
társadalom legfőbb problémájának a 
szociális kérdést tekintette és ezen belül 
elsősorban a lakosság kb. 70%-át kitevő 
szegényparasztság helyzetének megol-
dását sürgette. Ebből a mozgalomból 
alakult meg 1939-ben a Nemzeti Paraszt-
párt, amelynek az 1945–48 közötti rövid 
demokratikus időszakban – radikálisan 
baloldali, de nem kommunista pártként 

– százalékos arányánál (6-8%) jelentősebb 
szerepe volt. Vezetői közül többen – köz-
tük éppen Erdei Ferenc – már akkor is 
a kommunistákkal működtek együtt, és 
ennek eredményeként a párt 1948 után 
gyakorlatilag megszűnt. «
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Az Alaptörvény védelme  
az Alkotmánybíróságon
szöveg: Marosi Ildikó

Lezárult a hazai alkotmánybíráskodás első korszaka, miután az 
Országgyűlés november 14-én elfogadta az Alkotmánybíróságról 
szóló új törvényt (Abtv.), amely az újév első napján lép hatályba. 
Az Alaptörvény továbbra is fenntartotta azt a rendszerváltás ide-
jén megfogalmazott törekvést, amely szerint az Alkotmánybíróság 
a jövőben mindenki számára hozzáférhető, és megsemmisíthet 
jogszabályokat, törvényeket. Az új Abtv. alapvetően megváltoz-
tatta a jogszabályok felülvizsgálatának, valamint az indítványok 
kezdeményezésének feltételeit.  Az év végéig még bárki fordulhat 
az Alkotmánybírósághoz és indítványozhatja jogszabály megsem-
misítését, ha azt alkotmányellenesnek ítéli. Nem számít, vajon az 
eljáráshoz fűződik-e egyéni érdeke, avagy sem. Az elmúlt 22 évben 
több ezer ilyen ügyben döntött az Alkotmánybíróság. 
2012. január 1-től erre, ebben a formában nem lesz mód. Egy 
jogszabály alkotmányosságának vizsgálatát közvetlenül csak a 
köztársasági elnök, az országgyűlési képviselők egynegyede, a 
Kormány és a személyek, illetve szervezetek beadványai alapján 
az ombudsman kezdeményezheti. 
Az újévben ugyanakkor az állampolgárok és szervezetek előtt 
továbbra sincs elzárva az út az Alkotmánybíróság elől, egyetlen 
kitétel, hogy az indítványozónak minden esetben bizonyítania 
kell az általa elszenvedett alapjogsérelmet. Ezt követően azonban 
már többféle eljárást kezdeményezhetnek az Alkotmánybíróság 
előtt. 
Ilyen például az alkotmányjogi panasz azokra az esetekre, amikor 
a perben született jogerős bírósági döntés alapjogot sért, valamint 
ha a bírósági eljárásban alkalmazott Alaptörvény-ellenes jogsza-
bály idézte elő a jogsértést, vagy – német mintára – alkotmány-
ellenes jogszabály alkalmazása révén következett be. 
Az Alkotmánybíróság a személyek és a szervezetek indítványa 
alapján megvizsgálja a bírói döntéseket, az alapjogok bírói értel-
mezésének alkotmányosságát, valamint a bírói döntésekben értel-
mezett jogszabályok alkotmányosságát. 
A jövőben az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezése a 
személyek és szervezetek számára az érintettség tényéhez kötődik 

majd. Bár az eljárások továbbra sem nyilvánosak, újdonság, hogy 
a panaszost az Alkotmánybíróság személyesen meghallgathatja, 
sőt, bizonyos körülmények között nyilvános meghallgatást is tart-
hat. E mellett a panaszos betekinthet az Alkotmánybíróságon 
ügyével összefüggésben keletkezett iratokba, követheti az eljárás 
menetét. Az átlátható működést segíti továbbá az Alkotmány-
bíróság honlapján névtelenül elérhető alkotmányjogi panasz-
indítványok, az Alkotmánybíróság határozatai, döntései és az 
Alkotmánybíróság Ügyrendje.
Az új eljárási rend szerint az alkotmányjogi panasz eljárásokban 
az Alkotmánybíróság előzetesen „szűri” a benyújtott beadványo-
kat. Minden beadványt elbírál az Alkotmánybíróság, ám a formai 
vagy tartalmi hiányosságokat mutató beadványokat nem fogadja 
el. Az érdemi elbírálást továbbra is az Alkotmánybíróság 15 fős 
testülete végzi, de arra is van lehetőség, hogy bizonyos kérdéseket 
1 vagy 3 fős tanácsokban döntsenek el. 
Az eljárás illetékmentes ugyan, de — az Ítélőtáblák és a Legfelsőbb 
Bíróság előtti eljárásokhoz hasonlatosan — az Alkotmánybíróság 
előtt is csak jogi képviselettel, praktikusan ügyvéd segítségével 
lehet eljárni.
Bár az új Abtv. nem ír elő határidőt az alkotmánybírósági eljá-
rás lefolytatására és a döntés meghozatalára, mégis egyértelmű, 
hogy a peres eljárások esetében mérceként alkalmazott „ésszerű 
határidő” követelménye itt is érvényesül.  
Végül fontos kitérni arra, hogy az Alkotmánybíróság hatá-
rozatával megsemmisítheti az Alaptörvénnyel ellentétes 
jogszabályt vagy az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntést, 
az azonban nem kizárt, hogy az alkotmánybírósági határo-
zatban foglaltaknak megfelelően, a megsemmisített ítéletet 
hozó bíróság előtt a polgári, büntető, avagy közigazgatási pert 
folytatni kell.  
Érdemes tudni, hogy az Alkotmánybíróság előtt jelenleg folya-
matban lévő ügyek megszűnnek. Ha az indítványozó személy vagy 
szervezet igazolja egyéni érintettségét, legkésőbb 2012. június 
30-áig újra kezdeményezheti az eljárást.  ■

lyosabb ítéletet kapná, feltétlenül folya-
modjon kegyelemért, hogy az ezzel nyert 
idő alatt közbenjárásra lehessen kérni 
külföldi politikai erőket. Ő egy híres 
magyar vers mondatával („Jézusa kezében 
kész a kegyelem” – Arany János: Szondi 
két apródja) azt üzente vissza: nem fog 
kegyelmet kérni.
1958. augusztus 2-án, másfél hónappal 
Nagy Imréék kivégzése után őt is hajszál 

híján halálra ítélték: vádlott-társa, Göncz 
Árpád emlékezése szerint már ott, a bíró-
ságon nyilvánvalóvá vált, hogy az elter-
vezett halálos ítéletet pár órával a kihir-
detés előtt változtatták életfogytiglanra. 
Ma már tudható, hogy a per folyamán az 
indiai kormány és személy szerint Nehru 
járt közben érdekükben.
Amikor közel hat év után, az 1963-as 
amnesztia-rendelet következtében 
március 27-én kiszabadult, azonnal 

megismerte az enyhülő Kádár-rendszer 
felemás arcát. Saját perének elsőrendű 
vádlottjaként ugyanis azzal kellett 
szembesülnie, hogy az ugyanazon cse-
lekményekért ugyanazon perben elítélt 
másod- és harmadrendű vádlottat, 
Göncz Árpádot és Regéczy Nagy Lász-
lót nem helyezték szabadlábra. Két héten 
belül levelet írt Vida Ferencnek, a Leg-
felsőbb Bíróság illetékes különtanácsa 
elnökének (Nagy Imre halálra ítélőjének) 
feltárva ezt az abszurd és igazságtalan 
állapotot. 
Apám később is mindent megtett, hogy a 
’63-as amnesztia által börtönben hagyott 
kb. 400, a külföld előtt többnyire isme-
retlen nevű, súlyos ítéletet kapott felkelő 
diák és munkás kiszabadulhasson. 
1963 után szerény állást kapott. Megélhe-
tési gondok miatt mellékmunkákat kel-
lett vállalnia – főleg fordítást – és saját, 
megírnivaló témáihoz alig juthatott 
hozzá. De a sanyarú körülmények között 
is írt egy nagy terjedelmű könyvet az 
elintézetlen nemzetközi területi-etnikai 
kérdéseknek nemzetközi döntőbíróság
útján történő rendezéséről; de Magyaror-
szágon erre nem talált kiadót, s a könyv 
végül Angliában jelent meg angolul, 
1976-ban.
Élete utolsó éveiben – amikor már szív- 
és veseelégtelenséggel küzdött – még 
megérte a növekvő érdeklődést művei 
iránt. 70. születésnapjára tisztelői egy 
hommage-kötettel akarták meglepni, s 
már el is kezdték ennek szervezését, ami-
kor 1979 májusában, három héttel fele-
sége halála után szívrohamban meghalt. 
Temetésén, amelyen több ezer tisztelője 
vett részt több száz titkosrendőr társasá-
gában, barátai nevében Illyés Gyula, fiatal 
tisztelői nevében Kenedi János mondott 
beszédet; a gyászolók pedig a Himnusz 
spontán eléneklésével fejezték ki érzel-
meiket. A tisztelgő kötetből 1981-re több 
mint 70 szerző cenzúra és öncenzúra 
nélkül írt Bibó-emlékkönyve lett. Kb. 
ekkortól Bibó-reneszánsz vette kezdetét. 
1989 után minden valamirevaló politikai 
erő, amely adott magára – kivéve a szél-
sőjobbot és a szélsőbalt – sűrűn hivatko-
zott apámra, de később e hivatkozások 
lassan abbamaradtak. A magyarországi 
politikai élet primitív és értelmetlen 
lövészárokharcaihoz ugyanis nála nem 
lehetett muníciót találni. ■
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1–4. kötet, sajtó alá rendezte kemény 

istván és sárközi mátyás, európai Pro-

testáns magyar szabadegyetem, bern, 

1981–1984.

Bibó István munkái. centenáriumi 

sorozat, szerkesztette dénes iván zol-

tán, Argumentum kiadó – bibó istván 

szellemi műhely, 2011-ben megjelent 

kötetek: 

1. Az államhatalmak elválasztása, utó-

szó: karácsony András  

2. Politikai hisztériák, utószó: dénes 

iván zoltán 

3. A magyar demokrácia válsága, utó-

szó: Perecz lászló 

4. 1956, utószó: ifj. bibó istván

Bibó István (1911–1979). Életút doku-

mentumokban, a dokumentumokat 

válogatta és a kötetet összeállította 

huszár tibor, a felhasznált interjúkat 

készítette huszár tibor és hanák 

gábor, a kötetet szerkesztette litván 

györgy és s. varga katalin, bp., 1995.

a fogoly Bibó István vallomásai az 

1956-os forradalomról, összeállította, 

a bevezetést, a jegyzeteket és a perről 

szóló tájékoztatót írta kenedi jános, 

bp., 1996.

önálló kötetben: zsidókérdés Magyar-

országon 1944 után, katalizátor iroda, 

bp., 1994 (előszó: ifj. bibó istván; füg-

gelék: b. lipcsey judit írása: köszönet 

helyett). 
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Az Alaptörvény védelme  
az Alkotmánybíróságon
szöveg: Marosi Ildikó

Lezárult a hazai alkotmánybíráskodás első korszaka, miután az 
Országgyűlés november 14-én elfogadta az Alkotmánybíróságról 
szóló új törvényt (Abtv.), amely az újév első napján lép hatályba. 
Az Alaptörvény továbbra is fenntartotta azt a rendszerváltás ide-
jén megfogalmazott törekvést, amely szerint az Alkotmánybíróság 
a jövőben mindenki számára hozzáférhető, és megsemmisíthet 
jogszabályokat, törvényeket. Az új Abtv. alapvetően megváltoz-
tatta a jogszabályok felülvizsgálatának, valamint az indítványok 
kezdeményezésének feltételeit.  Az év végéig még bárki fordulhat 
az Alkotmánybírósághoz és indítványozhatja jogszabály megsem-
misítését, ha azt alkotmányellenesnek ítéli. Nem számít, vajon az 
eljáráshoz fűződik-e egyéni érdeke, avagy sem. Az elmúlt 22 évben 
több ezer ilyen ügyben döntött az Alkotmánybíróság. 
2012. január 1-től erre, ebben a formában nem lesz mód. Egy 
jogszabály alkotmányosságának vizsgálatát közvetlenül csak a 
köztársasági elnök, az országgyűlési képviselők egynegyede, a 
Kormány és a személyek, illetve szervezetek beadványai alapján 
az ombudsman kezdeményezheti. 
Az újévben ugyanakkor az állampolgárok és szervezetek előtt 
továbbra sincs elzárva az út az Alkotmánybíróság elől, egyetlen 
kitétel, hogy az indítványozónak minden esetben bizonyítania 
kell az általa elszenvedett alapjogsérelmet. Ezt követően azonban 
már többféle eljárást kezdeményezhetnek az Alkotmánybíróság 
előtt. 
Ilyen például az alkotmányjogi panasz azokra az esetekre, amikor 
a perben született jogerős bírósági döntés alapjogot sért, valamint 
ha a bírósági eljárásban alkalmazott Alaptörvény-ellenes jogsza-
bály idézte elő a jogsértést, vagy – német mintára – alkotmány-
ellenes jogszabály alkalmazása révén következett be. 
Az Alkotmánybíróság a személyek és a szervezetek indítványa 
alapján megvizsgálja a bírói döntéseket, az alapjogok bírói értel-
mezésének alkotmányosságát, valamint a bírói döntésekben értel-
mezett jogszabályok alkotmányosságát. 
A jövőben az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezése a 
személyek és szervezetek számára az érintettség tényéhez kötődik 

majd. Bár az eljárások továbbra sem nyilvánosak, újdonság, hogy 
a panaszost az Alkotmánybíróság személyesen meghallgathatja, 
sőt, bizonyos körülmények között nyilvános meghallgatást is tart-
hat. E mellett a panaszos betekinthet az Alkotmánybíróságon 
ügyével összefüggésben keletkezett iratokba, követheti az eljárás 
menetét. Az átlátható működést segíti továbbá az Alkotmány-
bíróság honlapján névtelenül elérhető alkotmányjogi panasz-
indítványok, az Alkotmánybíróság határozatai, döntései és az 
Alkotmánybíróság Ügyrendje.
Az új eljárási rend szerint az alkotmányjogi panasz eljárásokban 
az Alkotmánybíróság előzetesen „szűri” a benyújtott beadványo-
kat. Minden beadványt elbírál az Alkotmánybíróság, ám a formai 
vagy tartalmi hiányosságokat mutató beadványokat nem fogadja 
el. Az érdemi elbírálást továbbra is az Alkotmánybíróság 15 fős 
testülete végzi, de arra is van lehetőség, hogy bizonyos kérdéseket 
1 vagy 3 fős tanácsokban döntsenek el. 
Az eljárás illetékmentes ugyan, de — az Ítélőtáblák és a Legfelsőbb 
Bíróság előtti eljárásokhoz hasonlatosan — az Alkotmánybíróság 
előtt is csak jogi képviselettel, praktikusan ügyvéd segítségével 
lehet eljárni.
Bár az új Abtv. nem ír elő határidőt az alkotmánybírósági eljá-
rás lefolytatására és a döntés meghozatalára, mégis egyértelmű, 
hogy a peres eljárások esetében mérceként alkalmazott „ésszerű 
határidő” követelménye itt is érvényesül.  
Végül fontos kitérni arra, hogy az Alkotmánybíróság hatá-
rozatával megsemmisítheti az Alaptörvénnyel ellentétes 
jogszabályt vagy az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntést, 
az azonban nem kizárt, hogy az alkotmánybírósági határo-
zatban foglaltaknak megfelelően, a megsemmisített ítéletet 
hozó bíróság előtt a polgári, büntető, avagy közigazgatási pert 
folytatni kell.  
Érdemes tudni, hogy az Alkotmánybíróság előtt jelenleg folya-
matban lévő ügyek megszűnnek. Ha az indítványozó személy vagy 
szervezet igazolja egyéni érintettségét, legkésőbb 2012. június 
30-áig újra kezdeményezheti az eljárást.  ■

lyosabb ítéletet kapná, feltétlenül folya-
modjon kegyelemért, hogy az ezzel nyert 
idő alatt közbenjárásra lehessen kérni 
külföldi politikai erőket. Ő egy híres 
magyar vers mondatával („Jézusa kezében 
kész a kegyelem” – Arany János: Szondi 
két apródja) azt üzente vissza: nem fog 
kegyelmet kérni.
1958. augusztus 2-án, másfél hónappal 
Nagy Imréék kivégzése után őt is hajszál 

híján halálra ítélték: vádlott-társa, Göncz 
Árpád emlékezése szerint már ott, a bíró-
ságon nyilvánvalóvá vált, hogy az elter-
vezett halálos ítéletet pár órával a kihir-
detés előtt változtatták életfogytiglanra. 
Ma már tudható, hogy a per folyamán az 
indiai kormány és személy szerint Nehru 
járt közben érdekükben.
Amikor közel hat év után, az 1963-as 
amnesztia-rendelet következtében 
március 27-én kiszabadult, azonnal 

megismerte az enyhülő Kádár-rendszer 
felemás arcát. Saját perének elsőrendű 
vádlottjaként ugyanis azzal kellett 
szembesülnie, hogy az ugyanazon cse-
lekményekért ugyanazon perben elítélt 
másod- és harmadrendű vádlottat, 
Göncz Árpádot és Regéczy Nagy Lász-
lót nem helyezték szabadlábra. Két héten 
belül levelet írt Vida Ferencnek, a Leg-
felsőbb Bíróság illetékes különtanácsa 
elnökének (Nagy Imre halálra ítélőjének) 
feltárva ezt az abszurd és igazságtalan 
állapotot. 
Apám később is mindent megtett, hogy a 
’63-as amnesztia által börtönben hagyott 
kb. 400, a külföld előtt többnyire isme-
retlen nevű, súlyos ítéletet kapott felkelő 
diák és munkás kiszabadulhasson. 
1963 után szerény állást kapott. Megélhe-
tési gondok miatt mellékmunkákat kel-
lett vállalnia – főleg fordítást – és saját, 
megírnivaló témáihoz alig juthatott 
hozzá. De a sanyarú körülmények között 
is írt egy nagy terjedelmű könyvet az 
elintézetlen nemzetközi területi-etnikai 
kérdéseknek nemzetközi döntőbíróság
útján történő rendezéséről; de Magyaror-
szágon erre nem talált kiadót, s a könyv 
végül Angliában jelent meg angolul, 
1976-ban.
Élete utolsó éveiben – amikor már szív- 
és veseelégtelenséggel küzdött – még 
megérte a növekvő érdeklődést művei 
iránt. 70. születésnapjára tisztelői egy 
hommage-kötettel akarták meglepni, s 
már el is kezdték ennek szervezését, ami-
kor 1979 májusában, három héttel fele-
sége halála után szívrohamban meghalt. 
Temetésén, amelyen több ezer tisztelője 
vett részt több száz titkosrendőr társasá-
gában, barátai nevében Illyés Gyula, fiatal 
tisztelői nevében Kenedi János mondott 
beszédet; a gyászolók pedig a Himnusz 
spontán eléneklésével fejezték ki érzel-
meiket. A tisztelgő kötetből 1981-re több 
mint 70 szerző cenzúra és öncenzúra 
nélkül írt Bibó-emlékkönyve lett. Kb. 
ekkortól Bibó-reneszánsz vette kezdetét. 
1989 után minden valamirevaló politikai 
erő, amely adott magára – kivéve a szél-
sőjobbot és a szélsőbalt – sűrűn hivatko-
zott apámra, de később e hivatkozások 
lassan abbamaradtak. A magyarországi 
politikai élet primitív és értelmetlen 
lövészárokharcaihoz ugyanis nála nem 
lehetett muníciót találni. ■
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Bibó István összegyűjtött munkái, 

1–4. kötet, sajtó alá rendezte kemény 

istván és sárközi mátyás, európai Pro-

testáns magyar szabadegyetem, bern, 

1981–1984.

Bibó István munkái. centenáriumi 

sorozat, szerkesztette dénes iván zol-

tán, Argumentum kiadó – bibó istván 

szellemi műhely, 2011-ben megjelent 

kötetek: 

1. Az államhatalmak elválasztása, utó-

szó: karácsony András  

2. Politikai hisztériák, utószó: dénes 

iván zoltán 

3. A magyar demokrácia válsága, utó-

szó: Perecz lászló 

4. 1956, utószó: ifj. bibó istván

Bibó István (1911–1979). Életút doku-

mentumokban, a dokumentumokat 

válogatta és a kötetet összeállította 

huszár tibor, a felhasznált interjúkat 

készítette huszár tibor és hanák 

gábor, a kötetet szerkesztette litván 

györgy és s. varga katalin, bp., 1995.

a fogoly Bibó István vallomásai az 

1956-os forradalomról, összeállította, 

a bevezetést, a jegyzeteket és a perről 

szóló tájékoztatót írta kenedi jános, 

bp., 1996.

önálló kötetben: zsidókérdés Magyar-

országon 1944 után, katalizátor iroda, 

bp., 1994 (előszó: ifj. bibó istván; füg-

gelék: b. lipcsey judit írása: köszönet 

helyett). 
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sikeresen zárult  
a közbeszerzési konferencia
szöveg: Boros Kinga, fotó:

A kormánytisztviselők új közbeszerzési törvénnyel való ismerkedését kívánta segí-

teni az október 20-án, a Közigazgatás-tudományi Karon a Nemzeti Közigazgatási 

intézet által – a Nemzeti fejlesztési minisztérium, a Közigazgatási és igazságügyi 

minisztérium és a Közbeszerzések tanácsa együttműködésével – rendezett köz-

beszerzési konferencia.

Az NKI főigazgatója, Kis Norbert nyitó-
beszédében kiemelte, hogy a konferen-
cia egy új kezdeményezés, amely a gyors 
ütemű és széles körű jogalkotási mun-
kálatok eredményeként születő új szabá-
lyozások megismerését és alkalmazását 
igyekszik segíteni a kormánytisztviselők 
számára. 
A megnyitót követően Boros Anita, a 
Közbeszerzések Tanácsa Nemzetközi 
és Oktatási Főosztályának főosztályve-
zetője előadásában a törvény első részét 
ismertette. Az előadó különös figyelmet 
fordított a törvény céljának, alapelvei-
nek, hatályának, szabályozási jellegének, 
a kiegészítő tájékoztatás legfontosabb 
szabályainak, az ajánlatkérőkre és a gaz-
dasági szereplőkre vonatkozó rendelke-

zéseknek, továbbá a közzététel és 
a kommunikáció szabályainak a 
megtárgyalására.  
A közbeszerzési törvény második 
részével Tátrai Tünde, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Gazdálkodás-
tudomány Karának adjunktusa 
ismertette meg közelebbről a 
hallgatóságot. Az előadásnak 
hangsúlyos elemei voltak az uniós 
értékhatárt elérő közbeszerzések 
szabályai, valamint az elektroni-
kus közbeszerzéssel kapcsolatos 
speciális tudnivalók. 
A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium Közbeszerzési Szabályozási 

és Tájékoztatási Főosztály főosztály-
vezető-helyettese, Várhomoki-Molnár 
Márta taglalta részletekbe menően a 
törvény harmadik és negyedik részét, 
kitérve a nemzeti eljárás témakörére, 
valamint a közbeszerzési szerződésekhez 
kötődő ismeretek bemutatására. 
A Közbeszerzési Hatóság, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatainak bírósági 
felülvizsgálatába, továbbá a közbeszer-
zésekkel kapcsolatos polgári kártérítési 
perek szabályaiba és gyakorlatába Dudás 
Gábor ügyvéd segítségével nyertek bete-
kintést az érdeklődők. 
Az előadásokat követően a résztvevők és 
az előadók moderátor segítségével kon-
zultáltak az elhangzottakkal kapcsolatos 
kérdésekben. 

A helyszínen történt részvevői vissza-
jelzések, tapasztalatok, továbbá az elé-
gedettségmérés eredményei alapján a 
konferenciának sikerült megvalósítani 
a kitűzött szakmai célokat. 
A konferencia bizonyította, hogy a gyor-
san változó szabályozási környezet miatt 
komoly igény mutatkozik a közigazga-
tási szervezetek részéről a témák auten-
tikus szakértőitől, tehát az első kézből 
származó információkra. Ennek széles 
körű biztosítása érdekében idén decem-
bertől a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a 
Magyar Közigazgatás című tudományos 
folyóirat szakmai támogatásával tovább-
képző-ismeretmegújító jellegű köz-
igazgatási konferenciasorozatot indít.  
A konferenciasorozat célja a közigaz-
gatásban dolgozó tisztviselők számára 
olyan fórum megteremtése, amelynek 
keretében az egyes törvények kidolgo-
zásában résztvevő elméleti és gyakorlati 
szakemberek az adott jogszabályokat a 
mindennapi munkájuk során alkalmazó 
kollégáikat tájékoztatják a jogszabályok 
változásainak főbb irányairól, tartalmá-
ról. Az ingyenes konferenciák várhatóan 
budapesti helyszínen kerülnek megren-
dezésre. 
A 2011. december és 2012. március között 
megrendezendő konferenciákról bővebb 
információ az Intézet hivatalos honlap-
ján – www.nki.gov.hu –  található.  ■
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A somogy megyei kormányAblAk 
Kaposvár városközpontjában helyezke-
dik el, a kulturális központ közelsége 
miatt (Csiky Gergely Színház, Rippl-
Rónai Múzeum) a város legforgalma-
sabb részén. 9 fiatal ügyintéző áll az 
érdeklődők rendelkezésére, akik között 
nemcsak jogi és igazgatásszervezői ké-
pesítéssel, hanem humán, illetve köz-
gazdász végzettséggel rendelkezők is 
vannak, így az ügymegoldás komple-
xebben valósítható meg. 
Az újonnan bevezetett ügykörök közül a 
TAJ-kártya, az európai egészségbiztosí-
tási kártya, a fogyatékossági támogatás 
iránti kérelem benyújtása, valamint az 
építőipari tevékenység megkezdésének 
bejelentése bizonyult eddig a legnépsze-
rűbbnek. A fiatalabb korosztály körében 
fokozatosan növekszik az érdeklődés a 
Széchenyi Terv pályázataival, illetve a 
programirodák működésével kapcsolat-
ban. A kormányablak indulásához képest 
jellemző tendencia, hogy egyre többen 
fordulnak hozzájuk, amelynek oka az 
ügyfelek tájékozottsága a kormányab-

laknál intézhető ügykörökkel 
kapcsolatban.
A kormányablak széles körben 
szoros napi kapcsolatot ápol a 
hatóságokkal annak okán is, 
hogy több szakigazgatási szerv 
helyet kapott a kormányhiva-
tal épületében (Építési Hivatal, 
Fogyasztóvédelmi Felügyelő-
ség), illetve helyi sajátosságnak 
tekinthető az is, hogy valameny-
nyi szakigazgatási szerv kétszáz 

méteres körzetben helyezkedik el, amely 
szorosabb, személyesebb munkakapcso-
latot tesz lehetővé. 

A debreceni kormányAblAk a „cí-
visváros” szívében található, szomszéd-
ságában az évszázados hagyományokkal 
bíró Debreceni Kollégium, a Tanítókép-
ző Főiskola, a Déry Múzeum és a Kölcsey 
Központ helyezkedik el. Az ügyfélszolgá-
lat kialakításakor fontos szempont volt 
a társhatóságok közelsége is: egy épü-
lettömbben található a kormányhivatal 
egészségbiztosítási szervével és annak 

nyugdíjfolyósító igazgatóságával, alig 
száz méterre a Városházától.
16 ügyintéző fogadja az érdeklődőket 
hat munkaállomáson, a társszervek 
ügyintézőivel kialakított jó munkakap-
csolatnak köszönhetően az összetettebb 
ügyek megoldásában is számíthatnak a 
segítségükre.
Határ menti megye lévén az egyszerű-
sített honosítási kérelmekkel keresik fel 
leggyakrabban az ügyfélszolgálat mun-
katársait. A kérelmek száma folyamato-
san növekszik: egy átlagos napon ebből 
az ügytípusból harmincat is befogad-
nak, de volt példa ötven fölötti kérelem 
benyújtására is. Sok fiatal család hasz-
nálja ki a kormányablak adta egyszerűbb, 
gyorsabb ügyintézést a családtámogatási 
ellátások terén, valamint ügyfélkapu nyi-
tása és egyéni vállalkozás indításával, 
adatváltozással kapcsolatos bejelentések 
során is. A megduplázódott ügykörszám 
jelentősen növelte az ügyfélforgalmat, és 
azokban az ügykörökben, amelyekben 
korábban csak tájékoztatásra nyílt lehe-
tőség, (például TAJ- kártya, őstermelői 
igazolvány igénylése) most el lehet indí-
tani az ügyintézést.  ■

A munkatársak számos esetben találkoz-

nak hálálkodó megnyilvánulásokkal az 

ügyintézés ügyfélbarát, segítőkész attitűd-

je kapcsán. Ezek rögzítésére jött létre az 

„Ügyfélkönyv”, amelybe az ügyfelek beje-

gyezhetik tapasztalataikat, javaslataikat és 

véleményeiket. 

október közepétől immáron 61 féle ügyet intézhetünk a kormányab-

lakokban. Az ügykörbővítéssel többek között olyan nagy állampol-

gári érdeklődésre számot tartó ügyek kerültek be a szolgáltatások 

közé, mint az európai egészségbiztosítási kártya igénylésének be-

fogadása, gyógyszertámogatáshoz kapcsolódó, méltányosságból 

adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele, valamint a parlag-

fűvel fertőzött ingatlanok bejelentése. Ezúttal a Dél-dunántúli és az 

észak-alföldi régióba látogatunk, ahol betekintést nyerhetünk a meg-

duplázódott ügykörrel működő kormányablakok mindennapjaiba.

A somogy és Hajdú-bihar megyei 
kormányablakok
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sikeresen zárult  
a közbeszerzési konferencia
szöveg: Boros Kinga, fotó:

A kormánytisztviselők új közbeszerzési törvénnyel való ismerkedését kívánta segí-

teni az október 20-án, a Közigazgatás-tudományi Karon a Nemzeti Közigazgatási 

intézet által – a Nemzeti fejlesztési minisztérium, a Közigazgatási és igazságügyi 

minisztérium és a Közbeszerzések tanácsa együttműködésével – rendezett köz-

beszerzési konferencia.

Az NKI főigazgatója, Kis Norbert nyitó-
beszédében kiemelte, hogy a konferen-
cia egy új kezdeményezés, amely a gyors 
ütemű és széles körű jogalkotási mun-
kálatok eredményeként születő új szabá-
lyozások megismerését és alkalmazását 
igyekszik segíteni a kormánytisztviselők 
számára. 
A megnyitót követően Boros Anita, a 
Közbeszerzések Tanácsa Nemzetközi 
és Oktatási Főosztályának főosztályve-
zetője előadásában a törvény első részét 
ismertette. Az előadó különös figyelmet 
fordított a törvény céljának, alapelvei-
nek, hatályának, szabályozási jellegének, 
a kiegészítő tájékoztatás legfontosabb 
szabályainak, az ajánlatkérőkre és a gaz-
dasági szereplőkre vonatkozó rendelke-

zéseknek, továbbá a közzététel és 
a kommunikáció szabályainak a 
megtárgyalására.  
A közbeszerzési törvény második 
részével Tátrai Tünde, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Gazdálkodás-
tudomány Karának adjunktusa 
ismertette meg közelebbről a 
hallgatóságot. Az előadásnak 
hangsúlyos elemei voltak az uniós 
értékhatárt elérő közbeszerzések 
szabályai, valamint az elektroni-
kus közbeszerzéssel kapcsolatos 
speciális tudnivalók. 
A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium Közbeszerzési Szabályozási 

és Tájékoztatási Főosztály főosztály-
vezető-helyettese, Várhomoki-Molnár 
Márta taglalta részletekbe menően a 
törvény harmadik és negyedik részét, 
kitérve a nemzeti eljárás témakörére, 
valamint a közbeszerzési szerződésekhez 
kötődő ismeretek bemutatására. 
A Közbeszerzési Hatóság, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatainak bírósági 
felülvizsgálatába, továbbá a közbeszer-
zésekkel kapcsolatos polgári kártérítési 
perek szabályaiba és gyakorlatába Dudás 
Gábor ügyvéd segítségével nyertek bete-
kintést az érdeklődők. 
Az előadásokat követően a résztvevők és 
az előadók moderátor segítségével kon-
zultáltak az elhangzottakkal kapcsolatos 
kérdésekben. 

A helyszínen történt részvevői vissza-
jelzések, tapasztalatok, továbbá az elé-
gedettségmérés eredményei alapján a 
konferenciának sikerült megvalósítani 
a kitűzött szakmai célokat. 
A konferencia bizonyította, hogy a gyor-
san változó szabályozási környezet miatt 
komoly igény mutatkozik a közigazga-
tási szervezetek részéről a témák auten-
tikus szakértőitől, tehát az első kézből 
származó információkra. Ennek széles 
körű biztosítása érdekében idén decem-
bertől a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a 
Magyar Közigazgatás című tudományos 
folyóirat szakmai támogatásával tovább-
képző-ismeretmegújító jellegű köz-
igazgatási konferenciasorozatot indít.  
A konferenciasorozat célja a közigaz-
gatásban dolgozó tisztviselők számára 
olyan fórum megteremtése, amelynek 
keretében az egyes törvények kidolgo-
zásában résztvevő elméleti és gyakorlati 
szakemberek az adott jogszabályokat a 
mindennapi munkájuk során alkalmazó 
kollégáikat tájékoztatják a jogszabályok 
változásainak főbb irányairól, tartalmá-
ról. Az ingyenes konferenciák várhatóan 
budapesti helyszínen kerülnek megren-
dezésre. 
A 2011. december és 2012. március között 
megrendezendő konferenciákról bővebb 
információ az Intézet hivatalos honlap-
ján – www.nki.gov.hu –  található.  ■
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programirodák működésével kapcsolat-
ban. A kormányablak indulásához képest 
jellemző tendencia, hogy egyre többen 
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ség), illetve helyi sajátosságnak 
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visváros” szívében található, szomszéd-
ságában az évszázados hagyományokkal 
bíró Debreceni Kollégium, a Tanítókép-
ző Főiskola, a Déry Múzeum és a Kölcsey 
Központ helyezkedik el. Az ügyfélszolgá-
lat kialakításakor fontos szempont volt 
a társhatóságok közelsége is: egy épü-
lettömbben található a kormányhivatal 
egészségbiztosítási szervével és annak 

nyugdíjfolyósító igazgatóságával, alig 
száz méterre a Városházától.
16 ügyintéző fogadja az érdeklődőket 
hat munkaállomáson, a társszervek 
ügyintézőivel kialakított jó munkakap-
csolatnak köszönhetően az összetettebb 
ügyek megoldásában is számíthatnak a 
segítségükre.
Határ menti megye lévén az egyszerű-
sített honosítási kérelmekkel keresik fel 
leggyakrabban az ügyfélszolgálat mun-
katársait. A kérelmek száma folyamato-
san növekszik: egy átlagos napon ebből 
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gálat alá vont terület feltérképezésével 
kezdik a fejlesztő munkát: elemezik az 
adott területhez tartozó munkafolyama-
tokat és azok összefüggéseit, majd elvég-
zik a szabályozottság vizsgálatát, amely-
nek keretében áttekintik a meghatározó 
jogi szabályozások, eljárásrendek, belső 
szabályzatok, utasítások, ügyrendek és 
munkaköri leírások rendszerét. A vizs-
gált területről végül megoldási javasla-
tokat terjesztenek elő arra vonatkozóan, 
milyen intézkedés megtétele szükséges a 
probléma megoldása érdekében.

A tág partneri kör
Komáromi Róbert szerint a közigazga-
tási minőségügyben különösen fontos a 
partner fogalmának helyes és teljes körű 
értelmezése, ám ez nem egyszerű feladat. 
A közigazgatásban a partner elsősorban 
ügyfél. Aki szolgáltatást vesz igénybe 
(tehát a munkáltatók vagy az önkor-
mányzatok), vagy akit a közigazgatás 
valamilyen indok alapján egy eljárás ala-
nyaként kezel (álláskeresők). De emellett 
partnerként kell kezelni a közigazgatási 
szervezet dolgozóját is, hiszen a szervezet 
csak akkor érheti el ügyfelei elégedettsé-
gét, ha elégedettek a dolgozók is. Az NFSZ 
szervezeteiben alkalmazott minőségirá-
nyítási rendszerben partnernek azt az 
egyént, az egyének egy csoportját, illetve 
azokat a szervezeteket tekintik, akik vagy 
amelyek tartósan képesek befolyásolni a 
munkaügyi szervezet működését. A mun-
kaügyi kirendeltségek minden dolgozó 
bevonásával, közös munkával azonosít-
ják a partnereket, így állítják össze a stra-
tégiai ügyfelek körét. A visszajelzések és 
felmérések alapján az a tapasztalat – mint 
Komáromi Róberttől megtudtuk –, hogy 
az NFSZ partnerei tehát nem pusztán az 
álláskeresők. Elmondása alapján a part-
nerek közé tartozik minden olyan mun-
kaerő-piaci vagy foglalkoztatáspolitikai 
szereplő is, akikkel a tevékenység során 
munkakapcsolatba kerülnek – tehát 

maguk a munkáltatók, a települési 
önkormányzatok, társszervek, képző 
intézmények vagy akár civil szervezetek. 
Az NFSZ napi működése során nagyon 
sokféle intézménnyel kezdeményez kap-
csolatfelvételt a konkrét ügyek kapcsán. 
Ide tartozik a Gyermekjóléti Szolgálattól 
kezdve különféle egészségügyi intézmé-
nyeken keresztül a Családsegítő Szol-
gálatig minden olyan szervezet, amely 
segíthet abban, hogy minél eredménye-
sebben jussanak vissza  a munkavállalók 
a munkaerőpiacra.

felmért állapotok
A megfelelő előkészületek után megkez-
dődhet a tényleges vizsgálat, amely rész-
letesen kidolgozott, többféle módszert 
használó kérdőívek formájában zajlik. 
Valójában ezek a kérdőívek a munka-
ügyi központok, illetve kirendeltségeik 
minőségügyi munkájának mérésére 
szolgáló eszközök, amelyek középpont-
jában a szervezet partnerközpontúsága 
áll. Ez egy rendkívül összetett felmé-
rés: egyszerre képes kifejezni az adott 
intézmény partnereinek elégedettségét 
az általa végzett munkáról és szolgálta-
tásokról; felmérni a munkatársak véle-
ményét a munkavégzéshez biztosított 
feltételekről és lehetőségekről; emellett 
a szervezet minőségirányítási rendszeré-
nek állapotára is utal. A rendkívül széles 
körű partneri hálózat miatt a felmérés 
folyamata egyáltalán nem egyszerű, de 
több helyszín bevonásával és megfelelő 
előkészületek kidolgozásával megvaló-
sítható az ügyfelek bevonása. Minden 
munkaügyi kirendeltségen zajlik a betérő 
kliensek elégedettségének mérése és a 
munkáltatói igények felmérése – termé-
szetesen anonim kérdőívek kitöltésével, 
nem kötelező módon. A dolgozói elé-
gedettség mérésére szolgáló kérdőívet 
a munkatársak szintén anonimitásuk 
megtartásával töltik ki. Minden kérdő-
ívet havonta összesítenek, majd kiérté-

kelik azokat. Az ügyfelek és a dolgozók 
mellett az intézmények egyébként köte-
lező saját méréseit – időszakos ügyfeles, 
munkaadói, dolgozói, folyamatos ügyfe-
les – az egyedi szabályok alapján megha-
tározott mérési gyakorisággal, az ország 
valamennyi kirendeltségén egyazon 
időpontban, központilag meghatározott 
időtartamban bonyolítják le. 
Az elkészült kérdőívek értékelését fél-
évente végzi az NFSZ, majd annak 
tapasztalatait beépítik a konkrét munka-
folyamatokba, továbbá beszámolók for-
májában a kirendeltségeken és a megyei 
központokban is elkészítik. Az összes 
értékelésből legvégül egy országos össze-
foglaló készül. A modell minden lépése 
tehát alaposan átgondolt és tág skálán 
értelmezhető. Ebből kifolyólag az összes 
partner véleménye kimutatható, vala-
mint az adott intézmény minőségirányí-
tási rendszerének állapotára is utal. Csak 
így, minden részletre kiterjedő modell 
segítségével lehet valós eredményeket 
elérni a közszolgáltatásban. Érdemes 
azonban energiát fektetni a fejlődésbe, 
mert ezzel minden érintett jól jár – már-
pedig az NFSZ partnerei a társadalom 
szinte minden rétegét lefedik.  ■

Előtérben a minőség,  
középpontban a partnerek 
szöveg: Bárdos zita, Tóth Nándor, fotó: Hornyák Dániel
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sorban a „minőségi kultúra” kialakítását és annak hazai meghonosítását, továbbá a 

partnerközpontú kirendeltségi működést tűzte ki céljául. Komáromi Róbert főigaz-

gató részletesen ismertette a folyamat legfontosabb lépéseit. 

A munkaügyi kirendeltségek hét éve 
alkalmazzák munkájuk hatékonyabbá 
tétele érdekében a minőségirányítási 
rendszert. Az NFSZ szakmai munká-
jának irányításáért és koordinálásáért 
felelős Foglalkoztatási Hivatalban (FH) 
pedig már évekkel ezelőtt, 2002-ben 
megkezdődött a kirendeltségekre adap-
tált minőségirányítási rendszer kidol-
gozása. A partnerközpontú modell célja, 

„hogy irányítsa és szabályozza szerveze-
tünk partnerkapcsolatait annak érdeké-
ben, hogy az elégedettség, az igények és az 
elvárások felmérése, a kölcsönös tájékoz-
tatás zavartalan legyen” – foglalta össze 

Komáromi Róbert, az FH főigazgatója. A 
modell olyan szervezeti működést ír elő, 
amely a partnerek igényeinek kielégíté-
sére összpontosít. Fontos, hogy képes 
legyen gyorsan reagálni a változó szük-
ségletekre, és az erőforrásokat ezen igé-
nyek kielégítésének szolgálatába állítsa. 
Komáromi Róbert hangsúlyozta, hogy 
az NFSZ nem munkáltató, hanem egy 
speciális szolgáltatást nyújtó hivatal, 
amely éves szinten – kirendeltségein 
keresztül – közel egymillió magánsze-
méllyel kerül kapcsolatba. E tény ala-
pozta meg a minőségi ügyfélkezelés 
iránti igényt; a rendszer bevezetésének 
és alkalmazásának tapasztalatai pedig 
indokolják létét a napi gyakorlatban.  
A legfontosabb feladatok: partnerek azo-
nosítása, igényeik, elvárásaik megisme-
rése és az elégedettség mérése.

A modell adaptálása
A modell bevezetése tehát szervezeti hely-
zetfelméréssel indul, majd az érdekelt 
felek és partnerek beazonosítása után 
következik az elégedettség mérése, végül 
az eredmények kiértékelésével a kutatási 
szakaszt lezárják. Az elemzés eredmé-
nyei, illetve az abból levont következte-
tések alapján a szervezet meghatározza 

az elérendő célokat, ebből intézkedési 
terv készül. A programtervezetben defi-
niálják a cél eléréséhez vezető cselekvési 
feladatsort, a szükséges erőforrásokat, 
az időtartamot, a felelősöket, az elvárt 
eredményt. A terv megvalósítása után 
újra szemügyre veszik az eredményeket, 
hogyan és milyen sikerrel történt a part-
nerközpontú működés megvalósítása. 
Az így meghatározott korrekciók és vál-
toztatások ezt követően bekerülhetnek 
a szervezet éves munkatervébe, ezáltal a 
folyamatos fejlődés beépül a rendszerbe, 
a modell bevezetése hosszú távon bizto-
sítja a szervezet működésének javulását. 
A minőségfejlesztési modell bevezeté-
sében a minőségfejlesztő körök tevékeny-
sége elengedhetetlen. A kör tagjai a vizs-

A Nemzeti foglalkoztatási szolgálat (Nfsz) a PHARE 
Programban, a Humán Erőforrás fejlesztés operatív Prog-
ramban, valamint a társadalmi felzárkóztatás operatív 
Programban meghatározott mutatók alapján 88 munka-
ügyi kirendeltségen vezette be sikeresen a partnerköz-
pontú kirendeltségi minőségirányítási modellt.
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gálat alá vont terület feltérképezésével 
kezdik a fejlesztő munkát: elemezik az 
adott területhez tartozó munkafolyama-
tokat és azok összefüggéseit, majd elvég-
zik a szabályozottság vizsgálatát, amely-
nek keretében áttekintik a meghatározó 
jogi szabályozások, eljárásrendek, belső 
szabályzatok, utasítások, ügyrendek és 
munkaköri leírások rendszerét. A vizs-
gált területről végül megoldási javasla-
tokat terjesztenek elő arra vonatkozóan, 
milyen intézkedés megtétele szükséges a 
probléma megoldása érdekében.

A tág partneri kör
Komáromi Róbert szerint a közigazga-
tási minőségügyben különösen fontos a 
partner fogalmának helyes és teljes körű 
értelmezése, ám ez nem egyszerű feladat. 
A közigazgatásban a partner elsősorban 
ügyfél. Aki szolgáltatást vesz igénybe 
(tehát a munkáltatók vagy az önkor-
mányzatok), vagy akit a közigazgatás 
valamilyen indok alapján egy eljárás ala-
nyaként kezel (álláskeresők). De emellett 
partnerként kell kezelni a közigazgatási 
szervezet dolgozóját is, hiszen a szervezet 
csak akkor érheti el ügyfelei elégedettsé-
gét, ha elégedettek a dolgozók is. Az NFSZ 
szervezeteiben alkalmazott minőségirá-
nyítási rendszerben partnernek azt az 
egyént, az egyének egy csoportját, illetve 
azokat a szervezeteket tekintik, akik vagy 
amelyek tartósan képesek befolyásolni a 
munkaügyi szervezet működését. A mun-
kaügyi kirendeltségek minden dolgozó 
bevonásával, közös munkával azonosít-
ják a partnereket, így állítják össze a stra-
tégiai ügyfelek körét. A visszajelzések és 
felmérések alapján az a tapasztalat – mint 
Komáromi Róberttől megtudtuk –, hogy 
az NFSZ partnerei tehát nem pusztán az 
álláskeresők. Elmondása alapján a part-
nerek közé tartozik minden olyan mun-
kaerő-piaci vagy foglalkoztatáspolitikai 
szereplő is, akikkel a tevékenység során 
munkakapcsolatba kerülnek – tehát 

maguk a munkáltatók, a települési 
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sokféle intézménnyel kezdeményez kap-
csolatfelvételt a konkrét ügyek kapcsán. 
Ide tartozik a Gyermekjóléti Szolgálattól 
kezdve különféle egészségügyi intézmé-
nyeken keresztül a Családsegítő Szol-
gálatig minden olyan szervezet, amely 
segíthet abban, hogy minél eredménye-
sebben jussanak vissza  a munkavállalók 
a munkaerőpiacra.

felmért állapotok
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munkáltatói igények felmérése – termé-
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nem kötelező módon. A dolgozói elé-
gedettség mérésére szolgáló kérdőívet 
a munkatársak szintén anonimitásuk 
megtartásával töltik ki. Minden kérdő-
ívet havonta összesítenek, majd kiérté-
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szükség lett volna. A kétharmados felha-
talmazás végre lehetőséget ad arra, hogy 
rossz kompromisszumok nélkül lehessen 
jól működő, teljesen új rendszert felállí-
tani. A konszolidációval elismeri az állam, 
hogy nem a megyék rossz gazdálkodása 
vezetett a kialakult helyzethez – tette 
hozzá az elnök.
Az új rendszerben a megyei kormányhi-
vatalok mellett Megyei Intézményfenn-
tartó Központok (MIK) működnek majd. 
Az előbbiek a megyei intézmények szak-
mai irányításával kapcsolatos feladatokat, 
az utóbbiak – nevüknek megfelelően – 

az intézmény-
fenntartási, üzemeltetési feladato-

kat veszik át. A MIK létrehozását intéz-
ményi biztosok készítik elő, akiknek 
a megbízatása december 31-ig szól. Az 
egészségügyi intézmények fenntartását 
és vagyonkezelését a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium irányítása alatt működő 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minő-
ség és Szervezetfejlesztési Intézet 
(GYEMSZI) fogja végezni. A vagyoni és 

intézményi átadás-átvétel részleteinek 
rendezéséhez az állam a megyei önkor-
mányzatokkal közösen átadás-átvételi 
bizottságokat hozott létre. Mindegyik 
bizottság vezetője a megyei kormány-
hivatal kormánymegbízottja, tagjai a 
megyei kormányhivatal főigazgatója, az 
intézményi biztos, a megyei közgyűlés 
elnöke, a megyei önkormányzat főjegy-
zője és a Magyar Államkincstár területi 
szervének vezetője. A bizottság készíti 

elő a megállapodást, amit december 
31-ig kell aláírni, bár annak elmulasztása 
az átvételt nem akadályozza. A főváros 
egészségügyi intézményeinek átadásával 
kapcsolatos részletekről a Főpolgármes-
ter, a GYEMSZI és az MNV Zrt. igazga-
tója állapodnak meg.
Kérdésünkre, hogy elég lesz-e az átadás-
átvétel részleteiről való megállapodáshoz 
az a pár hét, ami a kitűzött december 31-i 
határidőig még rendelkezésre áll, Szűcs 

Lajos azt válaszolta: várhatóan szembe 
kell majd nézni nehézségekkel, de a felek 
mindent meg fognak tenni a megállapodás 
érdekében. A mintegy 776, megyék által 
fenntartott intézményt – ebből mintegy 
460 költségvetési szervet – és a közel 150 
ezer embert ellátó rendszert nem lesz 
könnyű megváltoztatni.
A törvény kimondja, hogy a megyei 
önkormányzatokkal történt egyeztetést 
követően, az átvett intézményekben fog-
lalkoztatottak új munkáltatója a kormány 
által kijelölt szerv lesz. Az átvett közal-
kalmazottak feletti munkáltatói jogokat 

az intézményvezető gyakorolja, új 
kinevezéshez azonban tájékoztat-

nia kell majd a kormánymeg-
bízottat, aki a döntéssel 

szemben kifogással 
élhet. A vezetők és 
igazgatók megbíza-
tása, amennyiben a 

munkáltatói jogkör 
gyakorlója másként 

nem dönt, 2012. már-
cius 31-i hatállyal megszűnik. A 

megyei közgyűlések feladata Szűcs 
Lajos tájékoztatása szerint elsősorban 

a területfejlesztés lesz. Egységes, leegy-
szerűsített, országos területrendezési 
törvényre van szükség, és évenkénti költ-
ségvetésben kell meghatározni, hogy az 
uniós költségvetési ciklus szerint mi fog 
megépülni az országban. Ennek a feladat-
nak a koordinálása a megyékre hárul majd 

– jelentette ki. Az európai uniós vagy egyéb 
nemzetközi forrásból finanszírozott pro-
jektek esetében a már megkötött támoga-
tási szerződések változatlan tartalommal 
hatályban maradhatnak.
Az általános és a részletes vita során szá-
mos módosító indítványt nyújtottak be, 
így a november 14-i ülésnapra tervezett 
zárószavazást is elhalasztották. Az álta-
lános vita során kikerült a törvény szöve-
géből az a kitétel, ami az intézményfenn-
tartó központoknak önállóan működő 
és gazdálkodó státust adott volna. Szűcs 
Lajos indítványára belefoglalták a szö-
vegbe az adósságfajták felsorolását, a kibo-
csátott kötvényektől a rövid és hosszú lejá-
ratú hiteleken keresztül a munkavállalók 
felé fennálló tartozásig. L. Simon László 
részletes vitában benyújtott módosító 
indítványa szerint pedig a megyei levél-
tárak működési kérdéseit a kultúráért 
felelős miniszterrel kell majd előzetesen 
egyeztetni.  ■

Nagy lépés a jó állam felé
szöveg: Őrfi József

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmé-

nyek és a fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 

szóló törvényjavaslatot Navracsics tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 

október 14-én nyújtotta be a Parlamentnek. Az országgyűlés az új törvényt az 

általános és részletes viták után november 21-én fogadta el, ehhez módosították 

a már csak néhány hétig hatályban lévő régi alkotmányt.

A Preambulum szerint a törvényesen és 
átláthatóan működő Jó Állam érdekében 
alkotja meg a törvényt az Országgyűlés. 
A cél, hogy a közszolgáltatások és az ellá-
tások színvonala emelkedjen, az intéz-
ményi rendszer hatékonyabban és költ-
ségtakarékosabban működjön. Mindezt 
az állam úgy kívánja elérni, hogy átveszi 
a megyei önkormányzatok ingó és ingat-
lan vagyonát, az önkormányzatok által 
működtetett intézményeket, beleértve a 
költségvetési szerveket, illetve az önkor-
mányzat által alapított és működtetett 
alapítványokat és gazdasági társaságo-
kat is – mindezt adósságállománnyal 
együtt. A fennálló tartozásokat az átvé-
tellel december 31-i hatállyal rendezik, 
de a hitelállomány már december 20-tól 
nem növelhető tovább. Az adósság jelen-
leg mintegy 187 milliárd forint.
Ez a szám is jól mutatja, hogy miért indo-
kolt a megyei önkormányzati intézményi 
rendszer átalakítása. A gazdaság számára 
a törlesztő részletek miatt jelentős ter-
het jelentő államadósság mértékének 
növekedéséhez ugyanis nagymértékben 
hozzájárultak a megyei önkormányza-
tok, akik a közellátási feladatok teljesí-
téséhez óriási adósságokat halmoztak 
fel. Ezért döntött úgy a kormány, majd 
az Országgyűlés, hogy az állam átve-
szi az egészségügyi, szociális, oktatási, 
ifjúságvédelmi, valamint közművelő-
dési intézményeket, és feladataikat egy 
átláthatóbb, könnyebben és olcsóbban 
fenntartható struktúrában látja el.

Szűcs Lajos, a Megyei Önkormányzatok 
Országos Szövetségének elnöke lapunk 
megkeresésére elmondta, hogy az állam 
ezzel a döntésével szorult helyzetéből 
segíti ki a megyéket. A mára kialakult 
fenntarthatatlan állapot fő oka nem 
csak a rendszerváltáskor rosszul kita-
lált állami feladatleosztásban keresendő. 
1990 és 1994 között nagyon sok feladatot 
kaptak az önkormányzatok, mindezzel 
együtt sok pénzt és vagyontárgyat is.  
A kialakult helyzet sok visszaélést szült, 

amit a különböző kormányok megpró-
báltak orvosolni, de a koalíciós felállás 
miatt nem tudtak megállapodni egymás-
sal. Ezután 2002 és 2010 között olyan idő-
szak következett, amikor a „több pénzt az 
embereknek és az önkormányzatoknak” 
választási jelszó megvalósítása helyett 
exportálták az államháztartási hiányt 
a megyei és települési önkormányzati 
világra. 2007. január 1-jétől a hatékony 
működést a forráselvonások végleg lehe-
tetlenné tették, amely olyan mértékű volt, 

hogy költségmegtakarításokkal 
lehetetlen volt fedezni. Ennek ellenére 
az önkormányzatok kényszerűségből 
kísérletet tettek erre. Az Állami Számvevő-
szék nemrég közzé tett, témára vonatkozó 
adataiból látható, hogy a 2006 óta eltelt 
időszakban mintegy 60 milliárd forint-
nyi költségcsökkentést értek el, de ez sem 
volt elég, hogy a 160-180 milliárd forintra 
tehető elvonás összegét ellensúlyozzák. A 
megyék és az állam közti megegyezés az 
utolsó pillanatban jött, erre már 2006-ban 

||  Terepen  közszolgálaT

Az új szisztéma szerint 

a megyékben megyei 

kormányhivatalok és 
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szükség lett volna. A kétharmados felha-
talmazás végre lehetőséget ad arra, hogy 
rossz kompromisszumok nélkül lehessen 
jól működő, teljesen új rendszert felállí-
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fenntartási, üzemeltetési feladato-

kat veszik át. A MIK létrehozását intéz-
ményi biztosok készítik elő, akiknek 
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egészségügyi intézmények fenntartását 
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az önkormányzatok kényszerűségből 
kísérletet tettek erre. Az Állami Számvevő-
szék nemrég közzé tett, témára vonatkozó 
adataiból látható, hogy a 2006 óta eltelt 
időszakban mintegy 60 milliárd forint-
nyi költségcsökkentést értek el, de ez sem 
volt elég, hogy a 160-180 milliárd forintra 
tehető elvonás összegét ellensúlyozzák. A 
megyék és az állam közti megegyezés az 
utolsó pillanatban jött, erre már 2006-ban 

||  Terepen  közszolgálaT

Az új szisztéma szerint 

a megyékben megyei 

kormányhivatalok és 

megyei intézményfenntartó 

központok működnek majd.

26 27



  közszolgálat

28

közSzolgÁlaT HaTÁRTalanUl  || 

29

H A t á R t A L A N 
u L H A t á R t A L 
A N u L  H A t á R t 
A L A N u L H A t á 
R t A L A N u L H A t 
á R t A L A N u L H A 
t á R t A L A N u L H 
A t á R t A L A N u L

tartozik Ázsia (itt elsősorban Izrael), egy 
kisebb mag pedig Dél-Afrikában is létezik.
A rendezvényre meghívott 57 magyar 
szervezetből 51-en jelezték részvéte-
lüket a világ minden tájáról: Észak- és 
Dél-Amerikából, Nyugat-Európából, 
Ausztráliából és Dél-Afrikából. Ezek a 
magyar szervezetek az anyaországoktól 
óriási távolságra vívják harcaikat a helyi 
magyar identitás megőrzéséért. A kis 
szétszórt közösségek a legkülönfélébb 
problémákkal küzdenek meg. Igazi cél-
juk az, hogy a helyi magyarok felvegyék 
az anyaországgal a kapcsolatot, a helyi 
magyar kulturális élet pezsgéssel teljen 
meg. Számukra ez jelenti a valahova tar-
tozás élményét. De egyfajta kulturális 
missziót is betöltenek: „nem hivatalos dip-
lomatákként, nagykövetekként tekintünk 
rájuk” – nyilatkozta Semjén Zsolt. Kis 
kelet-európai államként minden emberi 
erőforrásra szükség van, amely a haza 
szolgálatába állítható. 
„A magyarságot a 20. század történelme 
szétszórta, de mivel az emberi szellem erő-
sebb, egy nemzet szellemét sem lehet szét-
zúzni, csak ha hagyja. Ezért a világban 
szétszórtan élő magyarság megszervezése 
kiemelt célnak számít” – mondta beszé-
dében Orbán Viktor miniszterelnök.  

„A nemzet egyúttal gazdasági közösséget 
is jelent, és ha jól végezzük a munkánkat, 
gazdasági erőforrás is lehet”  – tette hozzá. 
A szétszórt magyarság tagjait összeköti 
az ezeréves államiság, a közös múlt, a 
kulturális tradíciók, ezeket pedig érde-
mes kihasználni a növekedés beindítása 
érdekében is. A kormányfő hozzáfűzte: 
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem 
lehetetlen.”

A megjelent szervezetek és a kormány 
által elfogadott Alapító Nyilatkozat 
intézményes fórumot teremt az elszór-
tan élő magyarság számára. A kormány 
legfontosabb célja a partneri viszony 
kialakítása a különböző magyar szervek-
kel, akik a diaszpórában a legfontosabb 
szerepet töltik be 
a magyar identitás 
megőrzésében. A 
dokumentum kitér 
azokra a másod-, 
harmad-, negyed-
generációs nemzet-
társainkra is, akik 
már nem beszélik 
a magyar nyelvet. 
„Azokat is meg kell 
tar tanunk ,  akik 
már nem beszélnek 
magyarul” – foglalta 
össze a kormány 
álláspontját Semjén 
Zsolt miniszterel-
nök-helyettes, szavaival mindenki egyet-
értett. A nemzet nem mondhat le róluk 
sem, sőt kiemelt figyelmet érdemelnek, 
ez a szándék az alapító okiratban is kife-
jezésre kerül. 
A Magyar Diaszpóra Tanács tagszerveze-

tei előtt megnyílik a lehe-
tőség a Bethlen Gábor 
Alapkezelő nyújtotta 
támogatások megpályá-
zására. Ezek elsősorban 
oktatási, kulturális és 
eg yházi tevékenysé-
gekre vonatkoznak, azaz 
nagyjából lefedik a Kár-
pát-medencén kívül élő 
közösségek programjait. 
Mint ezt a Bethlen Gábor 
Alapkezelőtől megtud-
tuk, az alapnál most 
zárulnak a pályázatok, 
90%-uknál már meg-
kezdődött a kiutalás. A 
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a Külföldi Magyar Cserkészszövetség,  
illetve az egyházak is.
Vizi E. Szilveszter, a MTA volt elnöke az 
alakuló ülésen közzé tette a Friends of 
Hungary nevű alapítvány elindulását. 
Az új közhasznú társaság sikeres magyar 

személyeket tömörít egy szervezetben, 
mint például George Pataki volt New 
York-i kormányzó vagy Oláh György 
Nobel-díjas kémikus. Céljuk bemutatni 
a magyarság jelentőségét a világnak, a 
magyar hozzájárulást a világ kulturális 
örökségéhez. 

A megjelent szervezetek kifejezetten 
pozitívan értékelték a Magyar Diasz-
póra Tanács és a Friends of Hungary 
megalakulását. Hámos László, a Magyar 
Emberi Jogok Alapítványának elnöke 
szerint ez egy „kitűnő, rég várt intéz-
ménye lehet annak, hogy tudjunk adni is 
Magyarországnak.” Elmondása alapján 
az Egyesült Államokban élő magyarok 
nagy része hazája említésekor elsősor-
ban arra gondol, hogyan tudna adni az 
anyaországnak, hogyan tudná támo-
gatni a fejlődésben. Az új tanács ennek 
keretet teremt, a szervezetek hatéko-
nyabban, differenciáltabban tudják saját 
küldetéstudatukat megélni. Deák Ernő, 
az osztrák Bécsi Napló főszerkesztője 
és az Ausztriai Magyar Egyesületek és 
Szervezetek Központi Szövetségének 
elnöke szerint „a nemzetépítéshez első-
sorban akarat és szívósság kell”. Ez egy 
jó kezdeményezés, ugyanakkor hang-
súlyozta, hogy még csak egy folyamat 
elején járunk, meg kell találni a nagy-
világban azokat a magyarokat, akik 
aztán mikroszinten is ápolni tudják a 
nemzeti hagyományokat. Valószínűleg 
a kormány hasonlóképpen gondolkodik, 
és az első lépést megtette: kifejezte poli-
tikai akaratát a Kárpát-medencén túl élő 
magyarok megszólítására és hazával 
fenntartott kapcsolatuk elmélyítésére. 
Mert  Semjén Zsolt szavaival: „Számí-
tunk egymásra.”  ■
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november 17-én megalakult a magyar Diaszpóra tanács, amelynek tagjai a Kárpát-

medencén kívül élő magyarokat tömörítő szervezetek. 

A görög eredetű diaszpóra szó jelen-
tése valamely etnikum vagy vallás 

közösségeire utal, amelyek rajtuk kívül 
álló okok miatt szülőföldjük, hazájuk 
elhagyására kényszerültek, majd a világ 
más táján, más népek közt, szétszóródva 
folytatták életüket, építették kultúrá-
jukat. Sok nemzettársunk kényszerült 
ilyen helyzetbe. A hazánktól akár több 
ezer kilométerre élő külhoni magyarok 
olykor önszántukból, de valamilyen 
nyomás hatására vándoroltak külföldre, 
vagy a szabadságharcokban való részvétel 
kergette el őket. A trianoni kudarc után 
pedig több millióan úgy váltak hazát-
lanná őseik földjén, hogy el sem moz-
dultak. Ők egy másik, a magyarsággal 
szemben ellenséges állam kiszolgálta-
tott nemzetiségévé váltak, elvándorlásuk 
az erre adott válasz volt. A szerteágazó 
magyar diaszpóra tagjait ezek a nehéz 
múltú magyarok alkotják. 
Hazánkhoz hasonlóan a legtöbb euró-
pai nép történelmében voltak olyan 
pillanatok, amelyek következménye-
ként nagyobb tömegek menekültek el 
otthonukból. A stabilitás beköszönté-
vel azután az anyaország újra felvette a 
kapcsolatot az elvándoroltakkal. Néhány 
ország erőteljesen segíti a diaszpóra 
szerveződését, anyaországi kötődését 
(ilyenek a horvátok, lengyelek), más 
államok esetében fordítva van, a diasz-
póra támogatói tevékenysége jelentősen 
hozzájárul a nemzet fejlődéséhez (ezt 
teszik az elszakadt írek és örmények is). 
Hazánkban viszont viszonylag ritkán 
hallunk a nagyvilágban élő magyarokról. 
Pedig ők ugyanúgy magyarok, akik egy 
másik nemzet polgáraiként tudatosan 
törekednek őseik kulturális hagyomá-

nyainak megtartására. Az elhidegülés 
elsősorban a szocializmus időszakára 
tehető, amikor az államhatalom tuda-
tosan idegenítette el a nyugati magyar 
szervezeteket az anyaországtól. Valójá-
ban azonban a rendszerváltást követő 
időszak sem hozott fellendülést, a kor-
mányoknak nem volt motivációjuk vagy 
erejük a Kárpát-medencén kívül élő 
magyarsággal foglalkozni. 
Sajnos a diaszpóránk, az anyaország-
tól távol élő társaink száma és aránya 
vészesen fogy. Az utolsó nagyobb hullám 
az 1956-os forradalom után indult meg 
hazánk területéről, a közösségeket a fel-
tartóztathatatlan asszimiláció és a lassú 

kihalás veszélye folyamatosan fenyegeti. 
Nagyjából két és fél millió magyar él a 
Kárpát-medencén kívül, egy részük úgy 
vallja magát magyarnak, hogy igazán 
már nem is tud magyarul. A legnagyobb 
kolónia Észak-Amerikában, Kanada és 
az Egyesült Államok területén él, pezsgő 
közösségek Torontóban, Chicagóban és 
New Yorkban találhatók. Dél-Ameriká-
ban és Ausztráliában létezik még nagyobb, 
magyar hagyományokat tudatosan ápoló 
csoport, Melbourne, Sydney és São Paulo 
meghatározó a kontinenseken. A nyu-
gat-európai létszám a schengeni övezeti 
csatlakozásunk óta bővül jelentős ütem-
ben, további meghatározó területek közé 
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dél- és közép-Amerika    130 000 magyar
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tartozik Ázsia (itt elsősorban Izrael), egy 
kisebb mag pedig Dél-Afrikában is létezik.
A rendezvényre meghívott 57 magyar 
szervezetből 51-en jelezték részvéte-
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juk az, hogy a helyi magyarok felvegyék 
az anyaországgal a kapcsolatot, a helyi 
magyar kulturális élet pezsgéssel teljen 
meg. Számukra ez jelenti a valahova tar-
tozás élményét. De egyfajta kulturális 
missziót is betöltenek: „nem hivatalos dip-
lomatákként, nagykövetekként tekintünk 
rájuk” – nyilatkozta Semjén Zsolt. Kis 
kelet-európai államként minden emberi 
erőforrásra szükség van, amely a haza 
szolgálatába állítható. 
„A magyarságot a 20. század történelme 
szétszórta, de mivel az emberi szellem erő-
sebb, egy nemzet szellemét sem lehet szét-
zúzni, csak ha hagyja. Ezért a világban 
szétszórtan élő magyarság megszervezése 
kiemelt célnak számít” – mondta beszé-
dében Orbán Viktor miniszterelnök.  
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kulturális tradíciók, ezeket pedig érde-
mes kihasználni a növekedés beindítása 
érdekében is. A kormányfő hozzáfűzte: 
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem 
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„Azokat is meg kell 
tar tanunk ,  akik 
már nem beszélnek 
magyarul” – foglalta 
össze a kormány 
álláspontját Semjén 
Zsolt miniszterel-
nök-helyettes, szavaival mindenki egyet-
értett. A nemzet nem mondhat le róluk 
sem, sőt kiemelt figyelmet érdemelnek, 
ez a szándék az alapító okiratban is kife-
jezésre kerül. 
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tőség a Bethlen Gábor 
Alapkezelő nyújtotta 
támogatások megpályá-
zására. Ezek elsősorban 
oktatási, kulturális és 
eg yházi tevékenysé-
gekre vonatkoznak, azaz 
nagyjából lefedik a Kár-
pát-medencén kívül élő 
közösségek programjait. 
Mint ezt a Bethlen Gábor 
Alapkezelőtől megtud-
tuk, az alapnál most 
zárulnak a pályázatok, 
90%-uknál már meg-
kezdődött a kiutalás. A 
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a Külföldi Magyar Cserkészszövetség,  
illetve az egyházak is.
Vizi E. Szilveszter, a MTA volt elnöke az 
alakuló ülésen közzé tette a Friends of 
Hungary nevű alapítvány elindulását. 
Az új közhasznú társaság sikeres magyar 

személyeket tömörít egy szervezetben, 
mint például George Pataki volt New 
York-i kormányzó vagy Oláh György 
Nobel-díjas kémikus. Céljuk bemutatni 
a magyarság jelentőségét a világnak, a 
magyar hozzájárulást a világ kulturális 
örökségéhez. 

A megjelent szervezetek kifejezetten 
pozitívan értékelték a Magyar Diasz-
póra Tanács és a Friends of Hungary 
megalakulását. Hámos László, a Magyar 
Emberi Jogok Alapítványának elnöke 
szerint ez egy „kitűnő, rég várt intéz-
ménye lehet annak, hogy tudjunk adni is 
Magyarországnak.” Elmondása alapján 
az Egyesült Államokban élő magyarok 
nagy része hazája említésekor elsősor-
ban arra gondol, hogyan tudna adni az 
anyaországnak, hogyan tudná támo-
gatni a fejlődésben. Az új tanács ennek 
keretet teremt, a szervezetek hatéko-
nyabban, differenciáltabban tudják saját 
küldetéstudatukat megélni. Deák Ernő, 
az osztrák Bécsi Napló főszerkesztője 
és az Ausztriai Magyar Egyesületek és 
Szervezetek Központi Szövetségének 
elnöke szerint „a nemzetépítéshez első-
sorban akarat és szívósság kell”. Ez egy 
jó kezdeményezés, ugyanakkor hang-
súlyozta, hogy még csak egy folyamat 
elején járunk, meg kell találni a nagy-
világban azokat a magyarokat, akik 
aztán mikroszinten is ápolni tudják a 
nemzeti hagyományokat. Valószínűleg 
a kormány hasonlóképpen gondolkodik, 
és az első lépést megtette: kifejezte poli-
tikai akaratát a Kárpát-medencén túl élő 
magyarok megszólítására és hazával 
fenntartott kapcsolatuk elmélyítésére. 
Mert  Semjén Zsolt szavaival: „Számí-
tunk egymásra.”  ■
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elhagyására kényszerültek, majd a világ 
más táján, más népek közt, szétszóródva 
folytatták életüket, építették kultúrá-
jukat. Sok nemzettársunk kényszerült 
ilyen helyzetbe. A hazánktól akár több 
ezer kilométerre élő külhoni magyarok 
olykor önszántukból, de valamilyen 
nyomás hatására vándoroltak külföldre, 
vagy a szabadságharcokban való részvétel 
kergette el őket. A trianoni kudarc után 
pedig több millióan úgy váltak hazát-
lanná őseik földjén, hogy el sem moz-
dultak. Ők egy másik, a magyarsággal 
szemben ellenséges állam kiszolgálta-
tott nemzetiségévé váltak, elvándorlásuk 
az erre adott válasz volt. A szerteágazó 
magyar diaszpóra tagjait ezek a nehéz 
múltú magyarok alkotják. 
Hazánkhoz hasonlóan a legtöbb euró-
pai nép történelmében voltak olyan 
pillanatok, amelyek következménye-
ként nagyobb tömegek menekültek el 
otthonukból. A stabilitás beköszönté-
vel azután az anyaország újra felvette a 
kapcsolatot az elvándoroltakkal. Néhány 
ország erőteljesen segíti a diaszpóra 
szerveződését, anyaországi kötődését 
(ilyenek a horvátok, lengyelek), más 
államok esetében fordítva van, a diasz-
póra támogatói tevékenysége jelentősen 
hozzájárul a nemzet fejlődéséhez (ezt 
teszik az elszakadt írek és örmények is). 
Hazánkban viszont viszonylag ritkán 
hallunk a nagyvilágban élő magyarokról. 
Pedig ők ugyanúgy magyarok, akik egy 
másik nemzet polgáraiként tudatosan 
törekednek őseik kulturális hagyomá-

nyainak megtartására. Az elhidegülés 
elsősorban a szocializmus időszakára 
tehető, amikor az államhatalom tuda-
tosan idegenítette el a nyugati magyar 
szervezeteket az anyaországtól. Valójá-
ban azonban a rendszerváltást követő 
időszak sem hozott fellendülést, a kor-
mányoknak nem volt motivációjuk vagy 
erejük a Kárpát-medencén kívül élő 
magyarsággal foglalkozni. 
Sajnos a diaszpóránk, az anyaország-
tól távol élő társaink száma és aránya 
vészesen fogy. Az utolsó nagyobb hullám 
az 1956-os forradalom után indult meg 
hazánk területéről, a közösségeket a fel-
tartóztathatatlan asszimiláció és a lassú 

kihalás veszélye folyamatosan fenyegeti. 
Nagyjából két és fél millió magyar él a 
Kárpát-medencén kívül, egy részük úgy 
vallja magát magyarnak, hogy igazán 
már nem is tud magyarul. A legnagyobb 
kolónia Észak-Amerikában, Kanada és 
az Egyesült Államok területén él, pezsgő 
közösségek Torontóban, Chicagóban és 
New Yorkban találhatók. Dél-Ameriká-
ban és Ausztráliában létezik még nagyobb, 
magyar hagyományokat tudatosan ápoló 
csoport, Melbourne, Sydney és São Paulo 
meghatározó a kontinenseken. A nyu-
gat-európai létszám a schengeni övezeti 
csatlakozásunk óta bővül jelentős ütem-
ben, további meghatározó területek közé 
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zet gondolatától vezérelve az ország 
felelősséget visel minden magyarért, 
bárhol él a világban. Az állampolgár-
sági törvény módosítása miatt vált 
lehetővé a határon túli nemzettársa-
ink számára a magyar állampolgárság 
könnyített megszerzése. A miniszter-
elnök-helyettes üdvözölte a Magyar 
Diaszpóra Tanács megalakulását, ahol 
a nyugati magyarság megválasztotta 
saját képviselőit. A Nemzeti Regiszter 
segítségével Magyarország személy sze-
rint üzenetet tud küldeni egy hírlevél 
formájában, amely a magyar államigaz-
gatásban való eligazítást teszi lehetővé, 
illetve itt mutatkoznak be a határon 
túli magyar szervezetek. Hangsúlyozta 
a támogatáspolitika átalakulását, az 
ad hoc jellegű pályázatokon kívül a 
legkiemelkedőbb nemzeti szervezetek 
normatív támogatásban részesülnek, 
ezáltal sokkal kiszámíthatóbb, stabi-
labb intézményrendszer fenntartása 
válik megvalósíthatóvá.
Az értekezlet második napját Orbán 
Viktor miniszterelnök nyitotta meg. 
A kormányfő beszédében kitért az 
Európai Unió egyre súlyosbodó válsá-
gára, amelyből csak nemzeti összefo-
gással lehet kilábalni. Magyarország 
megtalálta ezt az utat: az év végéig a 
százezredik határon túli magyar is 
leteszi az állampolgársági esküt, az 
ország nem kíván belesüppedni a vál-
ság bénító mocsarába. A kormányfő 
szerint a könnyített honosítással egy 

régi adósságot törlesztettünk, amelyet 
a környező – a magyarországi kettős 
állampolgárság bevezetését hevesen 
ellenző – államok már jóval korábban 
megtettek. „A legtöbb Kárpát-medencei 
nemzet létrehozta a kettős állampol-
gárságot, de soha senkit nem támadtak 
ezért.” A magyarok sehol nem lehetnek 
másodosztályú polgárok, az őket meg-
illető egyetemes emberi jogokat sehol 
nem lehet többé korlátozni – fejtette 
ki az új nemzetstratégiai doktrínát a 
miniszterelnök.
A zárt ajtók mögött zajló tárgyalá-
sok után elfogadott zárónyilatkozat 
összefoglalja az elmúlt másfél év legje-
lentősebb előrelépéseit, határozott és 
egységes álláspontot fogalmaz meg a 
környező országok magyar kisebbsé-
geit érintő, aktuális ügyekben, illetve 
megfogalmazza a következő évek nem-
zetpolitikáját, amelyet a Magyar Nem-
zetpolitika – A Nemzetpolitika Stratégiai 
Kerete című dokumentum foglal össze. 

A keretdokumentumot és a benne 
foglalt célokat mindenki elfogadta, 
beleértve a teljes magyarországi poli-
tikai palettát a balliberális pártoktól 
kezdve a nemzeti radikálisokig, illetve 
az összes határon túli magyarságot 
képviselő szervezetet. Nem kétséges, 
ez hatalmas siker, a történelmi egyet-
értés pillanata. 
Az okmány szerint a magyarok üdvöz-
lik a határon túli nemzettársainkat 
érintő legfontosabb erőfeszítéseket: a 
Magyarság Háza megnyitását, a Nem-
zeti Regiszter felállítását, a Magyar 
Diaszpóra Tanács létrehozását, a Nem-
zetpolitikai Kutatóintézet életre kelté-
sét, valamint – mind közül a legfon-
tosabbként – az egyszerűsített hono-
sítási eljárást. A szomszédos országok 
magyar szervezetei elfogadták a nem-
zeti intézmények támogatásának krité-
riumrendszerét, illetve támogatják egy 
hosszú távú Kárpát-medencei fejlesz-
tési stratégia kidolgozását a gazdasági 
térség erősítése érdekében. 
A dokumentum azonban tovább megy 
ennél, a környező államok magyarokat 
támadó intézkedéseit is bírálja. Szerbiá-
val szemben kritikát fogalmaztak meg a 
tagok a szeptemberben elfogadott szerb 
vagyon-visszaszármaztatási és kárpót-
lási törvény miatt, a törvény ugyanis 
a magyarságot kollektíven bűnösnek 
állítja be. Kemény hangot üt meg az 
irat a szlovák állammal szemben is: a 
MÁÉRT tagjai „…elfogadhatatlannak 
tartják Szlovákiának az egyszerűsített 
honosítási eljárással szemben tanúsított, 
az európai uniós normákat figyelmen 
kívül hagyó lépéseit, amelyek saját állam-
polgárai ellen irányulnak.” Ugyanakkor 
a határon túli kisebbségvédelem pozi-
tív elemeit is kiemelik, mint a horvát 
csatlakozást, az ukrán oktatási minisz-
térium rendeletét, amely lehetővé teszi 
a felvételizést magyar nyelvből és iro-
dalomból. Célként, a Kárpát-medencei 
magyar közösségek megmaradásának 
legfőbb biztosítékaként a különböző 
autonómiaformák és önkormányzati 
modellek kialakítását fogalmazzák 
meg. A nyilatkozat világosan kifejezi 
a határon túli magyarság részéről kor-
mányunk példás nemzetpolitikai lépé-
seit, hitet tesz az elvek és célok mellett, 
a határon túli magyar szervezetek tehát 
egyértelműen elégedettek Magyaror-
szág erőfeszítéseivel.  ■

Nemzetpolitikai egyetértés, határozott 
diplomáciai fellépés a magyarságot érintő 
ügyekben, stratégiai és gazdasági össze-
fogás, egységes támogatáspolitika – ezek 
a MÁÉRT záródokumentumának legfon-
tosabb elvei, céljai és lépései. Egy ilyen 
okmány olvasása közben az ember értet-
lenül áll a magyarságot önsanyargatónak, 
önpusztítónak beállító közhelyek előtt. 
De hol is kezdődött a folyamat? Az első 
Magyar Állandó Értekezletet még a kilenc-
venes években hívták össze, a cél a Kárpát-
medence magyarságának összefogása volt.  
A magyar kormány felvázolta az általa 
követni tervezett nemzetpolitikát, a 
környező országok magyar pártjai pedig 
kifejthették véleményüket, beleszólhat-
tak a tervezetbe. Néhány találkozó után 
azonban alapvetően eltávolodott a magyar 
kormány és a határon túli szervezetek 
álláspontja. 1999-ben az első Orbán-kor-
mány adott újabb lökést a szervezetnek, 
ekkor intézményesült a MÁÉRT, amely 
különböző szakbizottságokat is életre 
keltett a megalapozott politika érdekében. 
2004-ben aztán a kettős állampolgárság-
ról tartott népszavazás kapcsán a felek 
között jelentős véleménykülömbségek 
alakultak ki, ezt követően hat évig szüne-
telt a MÁÉRT. 2010-ben aztán a második 
Orbán-kormány felállásával új lendületet 
kapott a szervezet. Az alapoktól kezdve 
újra felépítették a fórumot, amelynek tag-
jai a magyar kormány mellett olyan hatá-
ron túli szervezetek, amelyek magyarként 
definiálják magukat, és a helyi magyarsá-
got etnikai alapon képviselik. 
A novemberi ülést Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke nyitotta meg a Parlament 
Vadásztermében. „Nincs, és nem is lehet 
eredményes magyar nemzetpolitika gaz-
daságilag erős és tekintélyes magyar állam 
nélkül” – emelte ki Kövér László. Vélemé-
nye szerint az elmúlt húsz esztendőben 
nem sikerült teljesíteni a határainkon túl 
rekedt nemzettársaink elvárásait, ezért 
újra kellett gondolni a nemzetpolitikát. 
E nélkül, az erőforrások összpontosítása 
nélkül „mindannyian, határon kívüli és 
belüli magyarok egyaránt vesztesei lehetünk 
a jelenlegi európai pénzügyi, gazdasági és 
erkölcsi válság utáni újrakezdésnek.” 
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 
miniszterelnök-helyettes folytatta az ülést, 
beszédében röviden összefoglalta az eddigi 
eredményeket. Első helyen az új Alap-
törvényt említette, amely kimondja azt, 
hogy az egy és oszthatatlan magyar nem-
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zet gondolatától vezérelve az ország 
felelősséget visel minden magyarért, 
bárhol él a világban. Az állampolgár-
sági törvény módosítása miatt vált 
lehetővé a határon túli nemzettársa-
ink számára a magyar állampolgárság 
könnyített megszerzése. A miniszter-
elnök-helyettes üdvözölte a Magyar 
Diaszpóra Tanács megalakulását, ahol 
a nyugati magyarság megválasztotta 
saját képviselőit. A Nemzeti Regiszter 
segítségével Magyarország személy sze-
rint üzenetet tud küldeni egy hírlevél 
formájában, amely a magyar államigaz-
gatásban való eligazítást teszi lehetővé, 
illetve itt mutatkoznak be a határon 
túli magyar szervezetek. Hangsúlyozta 
a támogatáspolitika átalakulását, az 
ad hoc jellegű pályázatokon kívül a 
legkiemelkedőbb nemzeti szervezetek 
normatív támogatásban részesülnek, 
ezáltal sokkal kiszámíthatóbb, stabi-
labb intézményrendszer fenntartása 
válik megvalósíthatóvá.
Az értekezlet második napját Orbán 
Viktor miniszterelnök nyitotta meg. 
A kormányfő beszédében kitért az 
Európai Unió egyre súlyosbodó válsá-
gára, amelyből csak nemzeti összefo-
gással lehet kilábalni. Magyarország 
megtalálta ezt az utat: az év végéig a 
százezredik határon túli magyar is 
leteszi az állampolgársági esküt, az 
ország nem kíván belesüppedni a vál-
ság bénító mocsarába. A kormányfő 
szerint a könnyített honosítással egy 

régi adósságot törlesztettünk, amelyet 
a környező – a magyarországi kettős 
állampolgárság bevezetését hevesen 
ellenző – államok már jóval korábban 
megtettek. „A legtöbb Kárpát-medencei 
nemzet létrehozta a kettős állampol-
gárságot, de soha senkit nem támadtak 
ezért.” A magyarok sehol nem lehetnek 
másodosztályú polgárok, az őket meg-
illető egyetemes emberi jogokat sehol 
nem lehet többé korlátozni – fejtette 
ki az új nemzetstratégiai doktrínát a 
miniszterelnök.
A zárt ajtók mögött zajló tárgyalá-
sok után elfogadott zárónyilatkozat 
összefoglalja az elmúlt másfél év legje-
lentősebb előrelépéseit, határozott és 
egységes álláspontot fogalmaz meg a 
környező országok magyar kisebbsé-
geit érintő, aktuális ügyekben, illetve 
megfogalmazza a következő évek nem-
zetpolitikáját, amelyet a Magyar Nem-
zetpolitika – A Nemzetpolitika Stratégiai 
Kerete című dokumentum foglal össze. 

A keretdokumentumot és a benne 
foglalt célokat mindenki elfogadta, 
beleértve a teljes magyarországi poli-
tikai palettát a balliberális pártoktól 
kezdve a nemzeti radikálisokig, illetve 
az összes határon túli magyarságot 
képviselő szervezetet. Nem kétséges, 
ez hatalmas siker, a történelmi egyet-
értés pillanata. 
Az okmány szerint a magyarok üdvöz-
lik a határon túli nemzettársainkat 
érintő legfontosabb erőfeszítéseket: a 
Magyarság Háza megnyitását, a Nem-
zeti Regiszter felállítását, a Magyar 
Diaszpóra Tanács létrehozását, a Nem-
zetpolitikai Kutatóintézet életre kelté-
sét, valamint – mind közül a legfon-
tosabbként – az egyszerűsített hono-
sítási eljárást. A szomszédos országok 
magyar szervezetei elfogadták a nem-
zeti intézmények támogatásának krité-
riumrendszerét, illetve támogatják egy 
hosszú távú Kárpát-medencei fejlesz-
tési stratégia kidolgozását a gazdasági 
térség erősítése érdekében. 
A dokumentum azonban tovább megy 
ennél, a környező államok magyarokat 
támadó intézkedéseit is bírálja. Szerbiá-
val szemben kritikát fogalmaztak meg a 
tagok a szeptemberben elfogadott szerb 
vagyon-visszaszármaztatási és kárpót-
lási törvény miatt, a törvény ugyanis 
a magyarságot kollektíven bűnösnek 
állítja be. Kemény hangot üt meg az 
irat a szlovák állammal szemben is: a 
MÁÉRT tagjai „…elfogadhatatlannak 
tartják Szlovákiának az egyszerűsített 
honosítási eljárással szemben tanúsított, 
az európai uniós normákat figyelmen 
kívül hagyó lépéseit, amelyek saját állam-
polgárai ellen irányulnak.” Ugyanakkor 
a határon túli kisebbségvédelem pozi-
tív elemeit is kiemelik, mint a horvát 
csatlakozást, az ukrán oktatási minisz-
térium rendeletét, amely lehetővé teszi 
a felvételizést magyar nyelvből és iro-
dalomból. Célként, a Kárpát-medencei 
magyar közösségek megmaradásának 
legfőbb biztosítékaként a különböző 
autonómiaformák és önkormányzati 
modellek kialakítását fogalmazzák 
meg. A nyilatkozat világosan kifejezi 
a határon túli magyarság részéről kor-
mányunk példás nemzetpolitikai lépé-
seit, hitet tesz az elvek és célok mellett, 
a határon túli magyar szervezetek tehát 
egyértelműen elégedettek Magyaror-
szág erőfeszítéseivel.  ■

Nemzetpolitikai egyetértés, határozott 
diplomáciai fellépés a magyarságot érintő 
ügyekben, stratégiai és gazdasági össze-
fogás, egységes támogatáspolitika – ezek 
a MÁÉRT záródokumentumának legfon-
tosabb elvei, céljai és lépései. Egy ilyen 
okmány olvasása közben az ember értet-
lenül áll a magyarságot önsanyargatónak, 
önpusztítónak beállító közhelyek előtt. 
De hol is kezdődött a folyamat? Az első 
Magyar Állandó Értekezletet még a kilenc-
venes években hívták össze, a cél a Kárpát-
medence magyarságának összefogása volt.  
A magyar kormány felvázolta az általa 
követni tervezett nemzetpolitikát, a 
környező országok magyar pártjai pedig 
kifejthették véleményüket, beleszólhat-
tak a tervezetbe. Néhány találkozó után 
azonban alapvetően eltávolodott a magyar 
kormány és a határon túli szervezetek 
álláspontja. 1999-ben az első Orbán-kor-
mány adott újabb lökést a szervezetnek, 
ekkor intézményesült a MÁÉRT, amely 
különböző szakbizottságokat is életre 
keltett a megalapozott politika érdekében. 
2004-ben aztán a kettős állampolgárság-
ról tartott népszavazás kapcsán a felek 
között jelentős véleménykülömbségek 
alakultak ki, ezt követően hat évig szüne-
telt a MÁÉRT. 2010-ben aztán a második 
Orbán-kormány felállásával új lendületet 
kapott a szervezet. Az alapoktól kezdve 
újra felépítették a fórumot, amelynek tag-
jai a magyar kormány mellett olyan hatá-
ron túli szervezetek, amelyek magyarként 
definiálják magukat, és a helyi magyarsá-
got etnikai alapon képviselik. 
A novemberi ülést Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke nyitotta meg a Parlament 
Vadásztermében. „Nincs, és nem is lehet 
eredményes magyar nemzetpolitika gaz-
daságilag erős és tekintélyes magyar állam 
nélkül” – emelte ki Kövér László. Vélemé-
nye szerint az elmúlt húsz esztendőben 
nem sikerült teljesíteni a határainkon túl 
rekedt nemzettársaink elvárásait, ezért 
újra kellett gondolni a nemzetpolitikát. 
E nélkül, az erőforrások összpontosítása 
nélkül „mindannyian, határon kívüli és 
belüli magyarok egyaránt vesztesei lehetünk 
a jelenlegi európai pénzügyi, gazdasági és 
erkölcsi válság utáni újrakezdésnek.” 
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 
miniszterelnök-helyettes folytatta az ülést, 
beszédében röviden összefoglalta az eddigi 
eredményeket. Első helyen az új Alap-
törvényt említette, amely kimondja azt, 
hogy az egy és oszthatatlan magyar nem-
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Dél-Afrika,   
a bRiCs újonca

szöveg: Bárczi Miklós

A Dél-Afrika csatlakozása előtt bRiC-nek ismert bRiCs a tavaly futball-világbajnok-

ságot rendező állam csatlakozásával az afrikai kontinensen is megvetette a lábát. 

Ezzel a kör bezárult, kialakult a régen még harmadik világnak nevezett térség leg-

nagyobb hatalmait felvonultató csúcsszervezet, a Dél-Afrikai Köztársaság pedig a 

világpolitika megkerülhetetlen szereplőjévé vált.

Dél-Afrika történelme az Egyesült 
Királyság világuralma idején kezdődött. 
A brit imperializmus jelszava Afrikában a 
századfordulón az ún. „három C” (Cairo, 
Carthoum, Cape Town), vagyis egy 
észak–déli irányban végighúzódó hatal-
mas kelet-afrikai gyarmati övezet meg-
szerzése volt. Ennek a stratégiai 
terjeszkedésnek lett az egyik 
következménye a véresen 
kegyetlen búr háború 
(1899–1902), amely 

– noha egyenjogúsí-
tás ürügyén robbant 
ki – megteremtette 
az alapot a Dél-afrikai 
Unióban, majd utódál-
lamában, a Dél-afrikai 
Köztársaságban egészen 
1994-ig fennálló, hírhedt 
apartheid gyakorlatához. Hét 
évvel később – és négy nappal a 
szeptember 11-i terrortámadások 
előtt – az ENSZ Rasszizmus Ellenes 
Világkonferencia már Dél-Afrikában 
fogadta el zárónyilatkozatát, a házi-
gazda – szövetségben Brazíliával –vezető 
szerepet töltött be az eseményen, óriási 
diplomáciai sikereket aratva. Két évre 
rá Dél-Afrika csatlakozott az IBSA-hoz, 
majd idén áprilisban a dél-afrikai elnök 
először képviselte országát hivatalosan a 
BRICS-csúcson, a kínai Szanjában. 
Dél-Afrika a politikai klub GDP, terület 
és népesség tekintetében is legkisebb 
tagja, ám a kontinens legdélebbi országa 
egész Afrika népességét (és az ehhez kap-
csolódó piacot) képviselvén jutott ebbe a 
tekintélyes elitbe. Miután a G20-ak köré-
nek mindannyian tagjai (sőt év végéig az 

ENSZ BT-nek is), a BRICS blokkon belül 
a sokrétű politikai és gazdasági koope-
ráció kötelékében Dél-Afrika a fejlesz-
téspolitikai és a nemzetközi fejlesztési 
együttműködés hangadója kíván lenni. 
(Többször írtunk már róla, hogy az IBSA 

háromoldalú párbeszéd-fórum eredetileg 
ilyen globális Dél platform kívánt lenni, 
ahol a tagok önálló, új irányú fejleszté-
sekbe fognak közös pénzügyi alapokból.) 
Az ország tudatos külpolitikai tervezés 
részeként az IBSA fórumot továbbra is 
főleg erre a célra használja, habár egyes 
területeken, mint a haditengerészet, az 
együttműködés nem igazán illik ebbe a 
profilba. A BRICS az afrikai ország szá-
mára a nemzetközi politikát is érintő 

reformok (pénzügyi, szervezeti) kikény-
szerítésére alkalmasabb lehetséges terep, 
így a két szövetség – Pretoria szempont-
jából – ügyesen összhangba kerül.
Erre erősített rá az afrikai ország elnöke, 
tavasszal Szanjában: a fekete kontinens 
olyan befektetői környezet, ami még 
mindig messze lehetőségei alatt kap kül-
földi tőkebefektetést, pedig arra óriási 
szüksége lenne: az elkövetkező 10 évben 
mintegy 480 milliárd dollár kell csak az 

infrastruktúra-fejlesztésre. 
A statisztikai mutatók ugyanakkor 

már most sem rosszak: a BRICS 
államok és az egész afrikai 

térség növekedési sebessége 
hasonló, a befektetések és 

a kereskedelem volumene 
a BRICS országok túlsú-
lyát mutatja. A tavaly 
az országban megren-
dezett labdarúgó VB 
kapcsán a világ felfi-

gyelt Dél-Afrikára és az 
ellentétekre is: az 1994-es 

rekord (7,6%-os) gazdasági 
növekedésre, amely 2009 már-

ciusában -6,4%-os negatív csúcsba 
fordult, az ország ötödének HIV-fertő-
zöttségére, a terjedő erőszakra. Az Indiá-
nál is tapasztalt kiugró társadalmi egyen-
lőtlenség – főleg a városi gettókban – a 
brazil nagyvárosokhoz hasonló növekvő 
erőszakhullámot szül, mely főleg a szí-
nes bőrű lakosságot érinti. Ugyanakkor 
az országot 1994 után tömegével hagyta 
el olyan nem színes bőrű, szakképzett és 
iskolázott munkaerő, amely megelégelte 
a sokszor etnikailag motivált erőszak ter-
jedését és a kormány tehetetlenségét.   ■
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A csángó népszokások
szöveg: Pozsony Ferenc néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja

A határainkon túl élő magyar népcsoportokról szóló cikk-sorozatunkban ezúttal 

a moldvai csángó népi hagyományokat mutatjuk be a kedves olvasóknak.

Keleti magyarjaink szokásait a sze-
génység, a kegyetlen feltételek, az 
évszázadok viharai alakították ki. Jó 
példa erre a népi gyógyászat. Az eldu-
gottabb településeken még napjaink-
ban is kifejezetten gyenge színvonalú 
az orvosi ellátás, sokan nem tudják 
megvásárolni a drága gyógyszereket 
sem, éppen ezért számtalan régies 
gyógyító eljárás maradt fenn 
a közösségekben. Például a 
megigézett gyermek homlo-
kára szénnel keresztet rajzol-
nak, vagy szenes vizet készí-
tenek, a szemen keletkezett 

„árpát” sarlóval és ráolvasással 
gyógyítják, a megijedt kisgye-
reket megfüstölik. Ettől füg-
getlenül töretlenül hisznek 
abban, hogy speciális gyakor-
latokkal (pl. ráolvasás, füs-
tölés, égetés) az embereknek 
ártani lehet, így közösségeikben a ron-
tás elhárítása és megelőzése céljából vál-
tozatos eljárásokkal (pl. fokhagymával, 
vörös cérnával, szentelt vízzel, csipkés 
ággal, tükörbe nézéssel, kártyavetéssel, 
ónöntéssel stb.) védekeztek a rossz aka-
ratú emberekkel szemben. Habár napja-
inkban a csángók népi gyógyászatában a 
román hatás jellemző, a középkorúak a 
betegek meggyógyításáért még mindig 
sok magyar nyelvű ráolvasást, varázsigét 
és imádságot mondanak. Ugyanakkor a 
moldvai csángók szerteágazó növényis-
meretekkel rendelkeznek, s a különböző 
gyógyító eljárásokban elsősorban növé-
nyi teákat használnak. 
De nemcsak a népi gyógyászatban élnek 
ősi hagyományaik. Az idősebbek napja-
inkban is realitásként fogják fel a boszor-
kányt, kísértetet, lidércet, óriást, ördö-
göt, törpét, sárkányt, szépasszonyokat, 
táltost, tündért és a tudós embert. Hisz-
nek abban, hogy kiválasztott emberek 

különleges erővel 
rendelkeznek: pl. 
az esőt meg tudják kötni vagy szárazság 
idején  azt elő tudják idézni stb. Az alvás 
közben látott álmoknak ma is különleges 
jelentőséget tulajdonítanak, s azokból 
rendszerint sorsuk vagy jövőjük alakulá-
sát próbálják megfejteni. A világrendsze-
rük is más alapokból építkezik. A keleti 
népekhez hasonlóan úgy képzelik el, hogy 
a világ kezdetén nagy sötétség és végtelen 
ősvíz volt, majd a teremtésben cselekvően 
részt vett nemcsak az Isten, hanem az 
Ördög is. Lucifer háromszori alámerülés 
után a víz fenekéről körme alatt földet 
hozott fel, amely a víz felszínén fokoza-
tosan növekedni kezdett. Abból az Isten 
megteremtette a férfiembert, az Ördög 
pedig az első asszonyt.
A csángók katolikus hagyományai kiegé-
szülnek népi tradíciókkal. A menekező-
nek nevezett lakodalom még napjaink-
ban is a legélőbb szokásaik közé tartozik. 

Az utóbbi évtizedben is rendszerint 
magyar nyelvű rítusszövegek segítsé-
gével kérték meg a lányok kezét. Az 
ijjogtatások napjainkban is a csángó 
esküvők legélőbb szövegei. Vidám 
hangulatú kurjongatások hangzanak 
az esküvői lakoma legkiemeltebb éte-
lének, a geluskának készítésekor, vala-
mint a lakodalmi menet utcán történő 
felvonulásakor. Ezek a tréfás, sokszor 
vaskosan szatirikus csujogatások nap-

jainkban a moldvai csángó 
folklór legproduktívabb 
magyar nyelvű alkotásai.  
Egészen a közelmúltig 
tartották a csángók azt a 
hagyományt, mely sze-
rint karácsony estéjén 
magyar nyelvű kántáló 
énekekkel és mondókák-
kal köszöntötték szom-
szédjaikat, barátaikat és 
rokonaikat. Lészpeden és 
Trunkon egészen a máso-

dik világháború kitöréséig magyar 
nyelvű betlehemes játékot mutattak 
be. A fiúk, legények a székelyes csángó 
falvakban december 28-án hajlékony 
fűzfaágakkal megvesszőzték a lányo-
kat, miközben magyar nyelvű rítus-
szöveget mondtak. A csángó legények 
az újesztendő első napján gyakorolták 
a hejgetést, amelynek magyar nyelvű 
köszöntő versében voltaképpen a búza 
élettörténetét mesélték el, s bő termést, 
szerencsét és egészséget kívántak a 
meglátogatott gazdáknak az agrár 
jellegű rítus segítségével.  A rituális 
ekehúzás, vagyis pluguşor a moldvai 
románok igen népszerű, ma is élő szo-
kása.  A csángó legények csoportjai Sza-
bófalván egészen az első világháború 
kitöréséig, Lujzikalagorban pedig a 20. 
század végéig magyar nyelven mondták 
köszöntőverseiket.  ■
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Dél-Afrika,   
a bRiCs újonca

szöveg: Bárczi Miklós

A Dél-Afrika csatlakozása előtt bRiC-nek ismert bRiCs a tavaly futball-világbajnok-

ságot rendező állam csatlakozásával az afrikai kontinensen is megvetette a lábát. 

Ezzel a kör bezárult, kialakult a régen még harmadik világnak nevezett térség leg-

nagyobb hatalmait felvonultató csúcsszervezet, a Dél-Afrikai Köztársaság pedig a 

világpolitika megkerülhetetlen szereplőjévé vált.

Dél-Afrika történelme az Egyesült 
Királyság világuralma idején kezdődött. 
A brit imperializmus jelszava Afrikában a 
századfordulón az ún. „három C” (Cairo, 
Carthoum, Cape Town), vagyis egy 
észak–déli irányban végighúzódó hatal-
mas kelet-afrikai gyarmati övezet meg-
szerzése volt. Ennek a stratégiai 
terjeszkedésnek lett az egyik 
következménye a véresen 
kegyetlen búr háború 
(1899–1902), amely 

– noha egyenjogúsí-
tás ürügyén robbant 
ki – megteremtette 
az alapot a Dél-afrikai 
Unióban, majd utódál-
lamában, a Dél-afrikai 
Köztársaságban egészen 
1994-ig fennálló, hírhedt 
apartheid gyakorlatához. Hét 
évvel később – és négy nappal a 
szeptember 11-i terrortámadások 
előtt – az ENSZ Rasszizmus Ellenes 
Világkonferencia már Dél-Afrikában 
fogadta el zárónyilatkozatát, a házi-
gazda – szövetségben Brazíliával –vezető 
szerepet töltött be az eseményen, óriási 
diplomáciai sikereket aratva. Két évre 
rá Dél-Afrika csatlakozott az IBSA-hoz, 
majd idén áprilisban a dél-afrikai elnök 
először képviselte országát hivatalosan a 
BRICS-csúcson, a kínai Szanjában. 
Dél-Afrika a politikai klub GDP, terület 
és népesség tekintetében is legkisebb 
tagja, ám a kontinens legdélebbi országa 
egész Afrika népességét (és az ehhez kap-
csolódó piacot) képviselvén jutott ebbe a 
tekintélyes elitbe. Miután a G20-ak köré-
nek mindannyian tagjai (sőt év végéig az 

ENSZ BT-nek is), a BRICS blokkon belül 
a sokrétű politikai és gazdasági koope-
ráció kötelékében Dél-Afrika a fejlesz-
téspolitikai és a nemzetközi fejlesztési 
együttműködés hangadója kíván lenni. 
(Többször írtunk már róla, hogy az IBSA 

háromoldalú párbeszéd-fórum eredetileg 
ilyen globális Dél platform kívánt lenni, 
ahol a tagok önálló, új irányú fejleszté-
sekbe fognak közös pénzügyi alapokból.) 
Az ország tudatos külpolitikai tervezés 
részeként az IBSA fórumot továbbra is 
főleg erre a célra használja, habár egyes 
területeken, mint a haditengerészet, az 
együttműködés nem igazán illik ebbe a 
profilba. A BRICS az afrikai ország szá-
mára a nemzetközi politikát is érintő 

reformok (pénzügyi, szervezeti) kikény-
szerítésére alkalmasabb lehetséges terep, 
így a két szövetség – Pretoria szempont-
jából – ügyesen összhangba kerül.
Erre erősített rá az afrikai ország elnöke, 
tavasszal Szanjában: a fekete kontinens 
olyan befektetői környezet, ami még 
mindig messze lehetőségei alatt kap kül-
földi tőkebefektetést, pedig arra óriási 
szüksége lenne: az elkövetkező 10 évben 
mintegy 480 milliárd dollár kell csak az 

infrastruktúra-fejlesztésre. 
A statisztikai mutatók ugyanakkor 

már most sem rosszak: a BRICS 
államok és az egész afrikai 

térség növekedési sebessége 
hasonló, a befektetések és 

a kereskedelem volumene 
a BRICS országok túlsú-
lyát mutatja. A tavaly 
az országban megren-
dezett labdarúgó VB 
kapcsán a világ felfi-

gyelt Dél-Afrikára és az 
ellentétekre is: az 1994-es 

rekord (7,6%-os) gazdasági 
növekedésre, amely 2009 már-

ciusában -6,4%-os negatív csúcsba 
fordult, az ország ötödének HIV-fertő-
zöttségére, a terjedő erőszakra. Az Indiá-
nál is tapasztalt kiugró társadalmi egyen-
lőtlenség – főleg a városi gettókban – a 
brazil nagyvárosokhoz hasonló növekvő 
erőszakhullámot szül, mely főleg a szí-
nes bőrű lakosságot érinti. Ugyanakkor 
az országot 1994 után tömegével hagyta 
el olyan nem színes bőrű, szakképzett és 
iskolázott munkaerő, amely megelégelte 
a sokszor etnikailag motivált erőszak ter-
jedését és a kormány tehetetlenségét.   ■
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A csángó népszokások
szöveg: Pozsony Ferenc néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja

A határainkon túl élő magyar népcsoportokról szóló cikk-sorozatunkban ezúttal 

a moldvai csángó népi hagyományokat mutatjuk be a kedves olvasóknak.

Keleti magyarjaink szokásait a sze-
génység, a kegyetlen feltételek, az 
évszázadok viharai alakították ki. Jó 
példa erre a népi gyógyászat. Az eldu-
gottabb településeken még napjaink-
ban is kifejezetten gyenge színvonalú 
az orvosi ellátás, sokan nem tudják 
megvásárolni a drága gyógyszereket 
sem, éppen ezért számtalan régies 
gyógyító eljárás maradt fenn 
a közösségekben. Például a 
megigézett gyermek homlo-
kára szénnel keresztet rajzol-
nak, vagy szenes vizet készí-
tenek, a szemen keletkezett 

„árpát” sarlóval és ráolvasással 
gyógyítják, a megijedt kisgye-
reket megfüstölik. Ettől füg-
getlenül töretlenül hisznek 
abban, hogy speciális gyakor-
latokkal (pl. ráolvasás, füs-
tölés, égetés) az embereknek 
ártani lehet, így közösségeikben a ron-
tás elhárítása és megelőzése céljából vál-
tozatos eljárásokkal (pl. fokhagymával, 
vörös cérnával, szentelt vízzel, csipkés 
ággal, tükörbe nézéssel, kártyavetéssel, 
ónöntéssel stb.) védekeztek a rossz aka-
ratú emberekkel szemben. Habár napja-
inkban a csángók népi gyógyászatában a 
román hatás jellemző, a középkorúak a 
betegek meggyógyításáért még mindig 
sok magyar nyelvű ráolvasást, varázsigét 
és imádságot mondanak. Ugyanakkor a 
moldvai csángók szerteágazó növényis-
meretekkel rendelkeznek, s a különböző 
gyógyító eljárásokban elsősorban növé-
nyi teákat használnak. 
De nemcsak a népi gyógyászatban élnek 
ősi hagyományaik. Az idősebbek napja-
inkban is realitásként fogják fel a boszor-
kányt, kísértetet, lidércet, óriást, ördö-
göt, törpét, sárkányt, szépasszonyokat, 
táltost, tündért és a tudós embert. Hisz-
nek abban, hogy kiválasztott emberek 

különleges erővel 
rendelkeznek: pl. 
az esőt meg tudják kötni vagy szárazság 
idején  azt elő tudják idézni stb. Az alvás 
közben látott álmoknak ma is különleges 
jelentőséget tulajdonítanak, s azokból 
rendszerint sorsuk vagy jövőjük alakulá-
sát próbálják megfejteni. A világrendsze-
rük is más alapokból építkezik. A keleti 
népekhez hasonlóan úgy képzelik el, hogy 
a világ kezdetén nagy sötétség és végtelen 
ősvíz volt, majd a teremtésben cselekvően 
részt vett nemcsak az Isten, hanem az 
Ördög is. Lucifer háromszori alámerülés 
után a víz fenekéről körme alatt földet 
hozott fel, amely a víz felszínén fokoza-
tosan növekedni kezdett. Abból az Isten 
megteremtette a férfiembert, az Ördög 
pedig az első asszonyt.
A csángók katolikus hagyományai kiegé-
szülnek népi tradíciókkal. A menekező-
nek nevezett lakodalom még napjaink-
ban is a legélőbb szokásaik közé tartozik. 

Az utóbbi évtizedben is rendszerint 
magyar nyelvű rítusszövegek segítsé-
gével kérték meg a lányok kezét. Az 
ijjogtatások napjainkban is a csángó 
esküvők legélőbb szövegei. Vidám 
hangulatú kurjongatások hangzanak 
az esküvői lakoma legkiemeltebb éte-
lének, a geluskának készítésekor, vala-
mint a lakodalmi menet utcán történő 
felvonulásakor. Ezek a tréfás, sokszor 
vaskosan szatirikus csujogatások nap-

jainkban a moldvai csángó 
folklór legproduktívabb 
magyar nyelvű alkotásai.  
Egészen a közelmúltig 
tartották a csángók azt a 
hagyományt, mely sze-
rint karácsony estéjén 
magyar nyelvű kántáló 
énekekkel és mondókák-
kal köszöntötték szom-
szédjaikat, barátaikat és 
rokonaikat. Lészpeden és 
Trunkon egészen a máso-

dik világháború kitöréséig magyar 
nyelvű betlehemes játékot mutattak 
be. A fiúk, legények a székelyes csángó 
falvakban december 28-án hajlékony 
fűzfaágakkal megvesszőzték a lányo-
kat, miközben magyar nyelvű rítus-
szöveget mondtak. A csángó legények 
az újesztendő első napján gyakorolták 
a hejgetést, amelynek magyar nyelvű 
köszöntő versében voltaképpen a búza 
élettörténetét mesélték el, s bő termést, 
szerencsét és egészséget kívántak a 
meglátogatott gazdáknak az agrár 
jellegű rítus segítségével.  A rituális 
ekehúzás, vagyis pluguşor a moldvai 
románok igen népszerű, ma is élő szo-
kása.  A csángó legények csoportjai Sza-
bófalván egészen az első világháború 
kitöréséig, Lujzikalagorban pedig a 20. 
század végéig magyar nyelven mondták 
köszöntőverseiket.  ■
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cia partnerek mindvégig elismerték. Lau-
rent Wauquiez (volt francia Európa-ügyi 
miniszter) az európai és a francia sajtó 
felé egyaránt több alkalommal is azt az 
üzenetet közvetítette, hogy a magyar 
elnökség rendkívül színvonalas munkát 
végzett. Pedig az uniós tagállamok féltek 
ettől a hat hónaptól: egy kis ország, új 
tagállam, amelynek nincs tapasztalata 
ilyen téren, hogyan fogja megvalósítani a 
feladatát? Magyarország nagyon pragma-
tikusan állt hozzá az ügyekhez. Végül be 
is bizonyosodott, hogy képesek vagyunk 
megfelelni az elvárásoknak, a számos 
rendkívüli, váratlan esemény ellenére is.

 « Hogyan képzeljük el egy nagykövet 
munkáját?
T. l. Egy nagykövet hivatalosan képvi-
seli az országot. Ha megszólal, országa 
nevében szólal meg. Képviseli a kormány 
politikáját, a kormányálláspontok hivata-
los közvetítője. A nagykövetség azonban 
egyben a hivatali adminisztráció szín-
helye is, ahol a diplomaták és az admi-
nisztratív munkatársak napi munkájukat 
végzik. A nagykövet feladata, hogy össze-
fogja a diplomaták munkáját, biztosítsa 
az egységes külképviselet összhangját. 
Ez annyit tesz, hogy a diplomata, legyen 
bármely minisztérium kiküldöttje, a 
Nagykövetség szervezeti keretei közé 
tagozódik be. A munka sokirányú. A poli-
tikai, gazdasági és kulturális diplomácia 
mellett ne felejtsük el az egyre erősebb 
civil diplomáciát sem, amely a különböző 
egyetemek, városok, önkormányzatok, 
autonóm alapítványok között működik. A 
nagykövetnek valamennyiről tudomással 
kell bírnia, jelen kell lennie mind a négy 
ágazatban, sőt alakítania kell azokat.

 « Franciaországban több nagykövet 
is működik, OECD, UNESCO, Európa 
Tanács…
T. l. A Párizsban dolgozó nagykövetek 
munkamegosztása és felelősség-elosz-
lása meglehetősen jól elhatárolt. Bogyay 
Katalin nagykövet asszony az UNESCO 
mellett, Mikola István nagykövet úr az 
OECD mellett látja el a nagyköveti fel-
adatokat. Strasbourgban pedig a nagykö-
vet munkája képviseli Magyarországot az 
Európai Tanácsban.

 « Az, hogy magyar származású elnöke 
van Franciaországnak, megkönnyíti a 
munkát vagy igazából nincs arra semmi-
lyen hatással?
T. l. A származás mindenki életében 
fontos dolog. Mindazonáltal Nicolas 

Sarkozy a Francia Köztársaság 
elnöke, évtizedek óta a francia 
politika meghatározó alakítója. 
Az ő felelőssége Franciaország 
kül- és belpolitikájának meg-
határozása, az alkotmányban 
meghatározott hatáskörök gya-
korlása. Az, hogy a szülei, nagy-
szülei ereiben milyen vér csorog, 
ilyen szempontból lényegtelen. 
Más kérdés, hogy az elnök édes-
apja Sárközy Pál büszke magyar 
származására, életrajzi könyve 
magyarul is olvasható és fiainak 
is megmutatta születési helyét és 
Budapestet.

 « Számos szakértő, államtitkár, 
miniszter megfordult Francia-
országban. Ha egy összefoglalót 
kellene készíteni, hogy mi volt a 
legnagyobb kihívás, legérdeke-
sebb feladat, mi szerepelne benne?
T. l. Tavaly az egyik legfonto-
sabb feladat a novemberi Orbán 
Viktor–Nicolas Sarkozy-talál-
kozó megszervezése volt. Azóta 
Martonyi János, Navracsics 
Tibor, Hende Csaba, Fellegi 
Tamás és szinte valamennyi 
miniszter személyes látogatást 
tett francia kollégájánál. Ez 
lehetőséget adott arra, hogy a 
különböző miniszterek között 
személyes kapcsolat alakuljon 
ki. Ugyanez elmondható a köztiszt-
viselőkről is. A külügyminisztérium 
vezetése, államtitkárai, főosztályve-
zetői, szakértői között a magyar EU-
elnökség alatt napi kapcsolat alakult 
ki. A személyes ismeretségek a szak-
kérdésekben sokat segítenek majd a 
jövőben is, mivel az egymást ismerő 
emberek könnyebben tudnak tárgyalni, 
mint akik még soha nem látták a másik 
arcát. A soros EU-elnökség jó alapot 
teremtett arra is, hogy kialakuljon egy-
fajta bizalom a magyar közigazgatási 
tisztviselői kar felé, hiszen ők javarészt 
fiatalok, jól beszélnek két-három idegen 
nyelvet, s az államtitkárok is professzio-
nálisan végezték munkájukat. Ez azért 
is kiemelten fontos, mivel az európai 
gazdasági válságból csak a különböző 
országok köztisztviselői karának az 
együttműködése révén lehet kilábalni. 
Persze kell a politika is hozzá, mert a 
politikai döntések nélkül ez nem lenne 
lehetséges.

 « Mi az Ön legkedvesebb élménye az alatt 
a két év alatt, amióta Párizsban van?
T. l. Az az igazság, hogy nagyon nehéz 
egyetlenegyet kiemelni, mert nagyon sok 
élményben volt részem. Egy nagykövet 
élete és munkája nagyon változatos. Míg 
az egyik nap egy igen komoly tárgyalást 
kell előkészítenie, a másikon egy gazda-
sági konferencián kell megszólalnia, a 
harmadikon pedig egy kulturális szféra 
része, amelyen például egy kitüntetést 
kell átadnia. Ezek mind egyenként is 
nagyon érdekes események. Mindenre fel 
kell készülni, ez egy nagyon mozgalmas, 
és felelőségekkel teli világ.

 « A fény és a szerelem városában ez a 
színesség, érdekesség még hatványozot-
tabban igaz...
T. l. Párizs komoly város, nemzetközi 
jelentősége van. Berlin és London mel-
lett az európai politika meghatározó sze-
replője, így tisztában vagyok azzal, hogy 
Párizsban nagykövetnek lenni megtisz-
teltetés.    ■

interjú trócsányi lászló párizsi magyar nagykövettel

Párizs bilat szemmel
szöveg: vida sándor, fotó: Párizsi Magyar Nagykövetség

franciaország kiemelt szereppel bír a világpolitikában. Ráadásul az Európai unió 

egyik legnépesebb államaként nagy beleszólása van a Közösség jövőjének alakítá-

sába. Azon kevés állam közé tartozik, ahol nem csupán egyetlen magyar nagykövet 

teljesít szolgálatot. A franciáknál néggyel is találkozhatunk. mi több, az államfő ere-

iben is csörgedezik némi magyar vér. Nem csoda, ha megmozgatja a fantáziánkat, 

hogyan is zajlanak a mindennapok a fény, a borok, a sajt és a szerelem városában. 

 « Ön két évvel ezelőtt alkotmánybírói 
székét cserélte párizsi nagyköveti posztra. 
Mi volt ezzel a célja?
Trócsányi lászló: A francia–magyar 
reláció rendkívül fontos mind politikai, 
gazdasági, mind pedig kulturális szem-
pontból. Hétéves uniós tagságunk óta a 
két ország közötti viszony még inkább 
felértékelődött. A legfontosabb dönté-
sek ugyanis európai színtéren születnek, 
például a gazdasági kormányzás, az ener-
giaügyek vagy Schengen reformja. Ebben 
a közös döntéshozatali eljárásban elen-
gedhetetlen a francia álláspontok isme-
rete. Németország mellett Franciaország 
az az ország, amely a jövő Európa-képét 
meg kívánja határozni. Ebben az alkot-
mányossági kérdések is nagy szerepet ját-
szanak, hiszen a nemzeti szuverenitást 
érintik, mint az európai gazdasági kor-
mányzás esetében is. Jól látható, hogy a 
nemzeti alkotmánybíróságok és nemzeti 
parlamentek fontos szerepet kívánnak 
kapni a jövőben, így a diplomáciában a 
jogi, alkotmányjogi ismereteknek nagy 
szerepe van. Úgy véltem, hogy jogászi 
hátteremmel és a francia–magyar kap-
csolatok ismerőjeként hasznos munkát 
tudok végezni, ezért is cseréltem fel rend-
kívül megtisztelő alkotmánybírói hivatá-
somat a diplomáciai hivatásra.

 « Hogyan került kapcsolatba a francia 
politikával, a francia közélet szereplőivel?

T. l. A Szegedi Tudományegyetemen 
a francia nyelvű európai tanulmányok 
képzéseknek voltam a felelőse. Ugyan-
akkor alkotmányjogászként megismer-
hettem az V. Köztársaság alkotmányos 
berendezkedését és kapcsolatokat ala-
kíthattam ki. A korábbi alkotmánybírói 
tisztségem és a Velencei Bizottsági tag-
ságom lehetővé tette a francia közjogá-
szokkal való kontaktus kialakítását, és 
mint jól tudjuk a politika és a jog között 
rendkívül szoros a kapcsolat. Úgy gon-
dolom, hogy ismeretségeimet rendkívül 
jól tudom hasznosítani nagyköveti mun-
kám során, amely egyébként számos jogi 
aspektust is magában hordoz.

 « Ön 2000 és 2004 között már Brüsz-
szelben képviselte hazánkat. Mennyire 
különbözik a brüsszeli, illetve a párizsi 
nagyköveti poszt?
T. l. Legfőképp a két időszak különbö-
zik. 2000 és 2004 között alapvetően az 
volt a kérdés, hogy a közösségi jognak 
mennyire felel meg a magyar jogrend-
szer, a magyar intézmények mennyire 
stabilak, mennyire felelünk meg a kop-
penhágai kritériumoknak. A 2010–2011-
es időszak ettől nagyon eltérő. Nem az a 
kérdés, hogy a munkaerő szabad áram-
lásánál milyen nemzeti pozíciók vannak, 
hanem az, hogy milyen típusú Európát 
akarunk: olyan Európai Uniót, amelyben 
a tagállamok egyenjogúak vagy egy föde-
rális EU-t? Az, ami Brüsszelben a felada-
tom volt, ma másképp vetődik fel. Nem 
csatlakozási dossziékat kell vizsgálni, 
hanem, hogy a Lisszaboni Szerződést és 
a vonatkozó jogszabályokat miként kell 
alkalmazni a gyakorlatban, van-e igény, 
és ha igen, hol új jogszabályokra. Mindezt 
a magyar–francia reláció szempontjából 
kell figyelnem. A bilaterális nagykövet 
hatáskörébe tartozik a magyar–francia 
kapcsolatok politikai, gazdasági és kul-
turális ápolása, fejlesztése.

 « A soros magyar elnökség mennyire 
hatott ki az Ön munkájára?
T. l. A magyar elnökség sikertörténet 
volt Magyarország számára. Ezt a fran-
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cia partnerek mindvégig elismerték. Lau-
rent Wauquiez (volt francia Európa-ügyi 
miniszter) az európai és a francia sajtó 
felé egyaránt több alkalommal is azt az 
üzenetet közvetítette, hogy a magyar 
elnökség rendkívül színvonalas munkát 
végzett. Pedig az uniós tagállamok féltek 
ettől a hat hónaptól: egy kis ország, új 
tagállam, amelynek nincs tapasztalata 
ilyen téren, hogyan fogja megvalósítani a 
feladatát? Magyarország nagyon pragma-
tikusan állt hozzá az ügyekhez. Végül be 
is bizonyosodott, hogy képesek vagyunk 
megfelelni az elvárásoknak, a számos 
rendkívüli, váratlan esemény ellenére is.

 « Hogyan képzeljük el egy nagykövet 
munkáját?
T. l. Egy nagykövet hivatalosan képvi-
seli az országot. Ha megszólal, országa 
nevében szólal meg. Képviseli a kormány 
politikáját, a kormányálláspontok hivata-
los közvetítője. A nagykövetség azonban 
egyben a hivatali adminisztráció szín-
helye is, ahol a diplomaták és az admi-
nisztratív munkatársak napi munkájukat 
végzik. A nagykövet feladata, hogy össze-
fogja a diplomaták munkáját, biztosítsa 
az egységes külképviselet összhangját. 
Ez annyit tesz, hogy a diplomata, legyen 
bármely minisztérium kiküldöttje, a 
Nagykövetség szervezeti keretei közé 
tagozódik be. A munka sokirányú. A poli-
tikai, gazdasági és kulturális diplomácia 
mellett ne felejtsük el az egyre erősebb 
civil diplomáciát sem, amely a különböző 
egyetemek, városok, önkormányzatok, 
autonóm alapítványok között működik. A 
nagykövetnek valamennyiről tudomással 
kell bírnia, jelen kell lennie mind a négy 
ágazatban, sőt alakítania kell azokat.

 « Franciaországban több nagykövet 
is működik, OECD, UNESCO, Európa 
Tanács…
T. l. A Párizsban dolgozó nagykövetek 
munkamegosztása és felelősség-elosz-
lása meglehetősen jól elhatárolt. Bogyay 
Katalin nagykövet asszony az UNESCO 
mellett, Mikola István nagykövet úr az 
OECD mellett látja el a nagyköveti fel-
adatokat. Strasbourgban pedig a nagykö-
vet munkája képviseli Magyarországot az 
Európai Tanácsban.

 « Az, hogy magyar származású elnöke 
van Franciaországnak, megkönnyíti a 
munkát vagy igazából nincs arra semmi-
lyen hatással?
T. l. A származás mindenki életében 
fontos dolog. Mindazonáltal Nicolas 

Sarkozy a Francia Köztársaság 
elnöke, évtizedek óta a francia 
politika meghatározó alakítója. 
Az ő felelőssége Franciaország 
kül- és belpolitikájának meg-
határozása, az alkotmányban 
meghatározott hatáskörök gya-
korlása. Az, hogy a szülei, nagy-
szülei ereiben milyen vér csorog, 
ilyen szempontból lényegtelen. 
Más kérdés, hogy az elnök édes-
apja Sárközy Pál büszke magyar 
származására, életrajzi könyve 
magyarul is olvasható és fiainak 
is megmutatta születési helyét és 
Budapestet.

 « Számos szakértő, államtitkár, 
miniszter megfordult Francia-
országban. Ha egy összefoglalót 
kellene készíteni, hogy mi volt a 
legnagyobb kihívás, legérdeke-
sebb feladat, mi szerepelne benne?
T. l. Tavaly az egyik legfonto-
sabb feladat a novemberi Orbán 
Viktor–Nicolas Sarkozy-talál-
kozó megszervezése volt. Azóta 
Martonyi János, Navracsics 
Tibor, Hende Csaba, Fellegi 
Tamás és szinte valamennyi 
miniszter személyes látogatást 
tett francia kollégájánál. Ez 
lehetőséget adott arra, hogy a 
különböző miniszterek között 
személyes kapcsolat alakuljon 
ki. Ugyanez elmondható a köztiszt-
viselőkről is. A külügyminisztérium 
vezetése, államtitkárai, főosztályve-
zetői, szakértői között a magyar EU-
elnökség alatt napi kapcsolat alakult 
ki. A személyes ismeretségek a szak-
kérdésekben sokat segítenek majd a 
jövőben is, mivel az egymást ismerő 
emberek könnyebben tudnak tárgyalni, 
mint akik még soha nem látták a másik 
arcát. A soros EU-elnökség jó alapot 
teremtett arra is, hogy kialakuljon egy-
fajta bizalom a magyar közigazgatási 
tisztviselői kar felé, hiszen ők javarészt 
fiatalok, jól beszélnek két-három idegen 
nyelvet, s az államtitkárok is professzio-
nálisan végezték munkájukat. Ez azért 
is kiemelten fontos, mivel az európai 
gazdasági válságból csak a különböző 
országok köztisztviselői karának az 
együttműködése révén lehet kilábalni. 
Persze kell a politika is hozzá, mert a 
politikai döntések nélkül ez nem lenne 
lehetséges.

 « Mi az Ön legkedvesebb élménye az alatt 
a két év alatt, amióta Párizsban van?
T. l. Az az igazság, hogy nagyon nehéz 
egyetlenegyet kiemelni, mert nagyon sok 
élményben volt részem. Egy nagykövet 
élete és munkája nagyon változatos. Míg 
az egyik nap egy igen komoly tárgyalást 
kell előkészítenie, a másikon egy gazda-
sági konferencián kell megszólalnia, a 
harmadikon pedig egy kulturális szféra 
része, amelyen például egy kitüntetést 
kell átadnia. Ezek mind egyenként is 
nagyon érdekes események. Mindenre fel 
kell készülni, ez egy nagyon mozgalmas, 
és felelőségekkel teli világ.

 « A fény és a szerelem városában ez a 
színesség, érdekesség még hatványozot-
tabban igaz...
T. l. Párizs komoly város, nemzetközi 
jelentősége van. Berlin és London mel-
lett az európai politika meghatározó sze-
replője, így tisztában vagyok azzal, hogy 
Párizsban nagykövetnek lenni megtisz-
teltetés.    ■

interjú trócsányi lászló párizsi magyar nagykövettel

Párizs bilat szemmel
szöveg: vida sándor, fotó: Párizsi Magyar Nagykövetség

franciaország kiemelt szereppel bír a világpolitikában. Ráadásul az Európai unió 

egyik legnépesebb államaként nagy beleszólása van a Közösség jövőjének alakítá-

sába. Azon kevés állam közé tartozik, ahol nem csupán egyetlen magyar nagykövet 

teljesít szolgálatot. A franciáknál néggyel is találkozhatunk. mi több, az államfő ere-

iben is csörgedezik némi magyar vér. Nem csoda, ha megmozgatja a fantáziánkat, 

hogyan is zajlanak a mindennapok a fény, a borok, a sajt és a szerelem városában. 

 « Ön két évvel ezelőtt alkotmánybírói 
székét cserélte párizsi nagyköveti posztra. 
Mi volt ezzel a célja?
Trócsányi lászló: A francia–magyar 
reláció rendkívül fontos mind politikai, 
gazdasági, mind pedig kulturális szem-
pontból. Hétéves uniós tagságunk óta a 
két ország közötti viszony még inkább 
felértékelődött. A legfontosabb dönté-
sek ugyanis európai színtéren születnek, 
például a gazdasági kormányzás, az ener-
giaügyek vagy Schengen reformja. Ebben 
a közös döntéshozatali eljárásban elen-
gedhetetlen a francia álláspontok isme-
rete. Németország mellett Franciaország 
az az ország, amely a jövő Európa-képét 
meg kívánja határozni. Ebben az alkot-
mányossági kérdések is nagy szerepet ját-
szanak, hiszen a nemzeti szuverenitást 
érintik, mint az európai gazdasági kor-
mányzás esetében is. Jól látható, hogy a 
nemzeti alkotmánybíróságok és nemzeti 
parlamentek fontos szerepet kívánnak 
kapni a jövőben, így a diplomáciában a 
jogi, alkotmányjogi ismereteknek nagy 
szerepe van. Úgy véltem, hogy jogászi 
hátteremmel és a francia–magyar kap-
csolatok ismerőjeként hasznos munkát 
tudok végezni, ezért is cseréltem fel rend-
kívül megtisztelő alkotmánybírói hivatá-
somat a diplomáciai hivatásra.

 « Hogyan került kapcsolatba a francia 
politikával, a francia közélet szereplőivel?

T. l. A Szegedi Tudományegyetemen 
a francia nyelvű európai tanulmányok 
képzéseknek voltam a felelőse. Ugyan-
akkor alkotmányjogászként megismer-
hettem az V. Köztársaság alkotmányos 
berendezkedését és kapcsolatokat ala-
kíthattam ki. A korábbi alkotmánybírói 
tisztségem és a Velencei Bizottsági tag-
ságom lehetővé tette a francia közjogá-
szokkal való kontaktus kialakítását, és 
mint jól tudjuk a politika és a jog között 
rendkívül szoros a kapcsolat. Úgy gon-
dolom, hogy ismeretségeimet rendkívül 
jól tudom hasznosítani nagyköveti mun-
kám során, amely egyébként számos jogi 
aspektust is magában hordoz.

 « Ön 2000 és 2004 között már Brüsz-
szelben képviselte hazánkat. Mennyire 
különbözik a brüsszeli, illetve a párizsi 
nagyköveti poszt?
T. l. Legfőképp a két időszak különbö-
zik. 2000 és 2004 között alapvetően az 
volt a kérdés, hogy a közösségi jognak 
mennyire felel meg a magyar jogrend-
szer, a magyar intézmények mennyire 
stabilak, mennyire felelünk meg a kop-
penhágai kritériumoknak. A 2010–2011-
es időszak ettől nagyon eltérő. Nem az a 
kérdés, hogy a munkaerő szabad áram-
lásánál milyen nemzeti pozíciók vannak, 
hanem az, hogy milyen típusú Európát 
akarunk: olyan Európai Uniót, amelyben 
a tagállamok egyenjogúak vagy egy föde-
rális EU-t? Az, ami Brüsszelben a felada-
tom volt, ma másképp vetődik fel. Nem 
csatlakozási dossziékat kell vizsgálni, 
hanem, hogy a Lisszaboni Szerződést és 
a vonatkozó jogszabályokat miként kell 
alkalmazni a gyakorlatban, van-e igény, 
és ha igen, hol új jogszabályokra. Mindezt 
a magyar–francia reláció szempontjából 
kell figyelnem. A bilaterális nagykövet 
hatáskörébe tartozik a magyar–francia 
kapcsolatok politikai, gazdasági és kul-
turális ápolása, fejlesztése.

 « A soros magyar elnökség mennyire 
hatott ki az Ön munkájára?
T. l. A magyar elnökség sikertörténet 
volt Magyarország számára. Ezt a fran-
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A 2008-ban indult, és folyamatosan 
mélyülő pénzügyi és gazdasági válság 
által több szempontból megrendített 
európai integrációs közösségben erőtel-
jes politikai küzdelem tárgya már most is 
a következő időszak főbb tendenciáinak 
meghatározása.
Természetesen más érdekek alapján 
vesznek részt a kibontakozó vitában az 
egyes tagállamok. Markáns a különbség 
a terhek nagyobb részét vállaló, ún. nettó 
befizető államok és a leginkább támoga-
tott országok szemléleti pozíciói között. 
Miután az előbbiek többet tesznek bele a 
rendszerbe, mint amennyit kivesznek, a 
fejlesztési célok közül elsősorban a jobb 
megtérülési eséllyel kecsegtetőket favori-
zálják, míg a legtöbb támogatáshoz jutók 
szeretnének minél többet megőrizni a 
vissza nem térítendő költségvetési jut-
tatásokból.
Az Európai Bizottság ez év június 29-én 
benyújtotta javaslatát a 2014–2020 
közötti pénzügyi keretekre. Ennek 
időpontja egybeesett a Tanács magyar 
elnökségének lejártával, így a miniszteri 
testületeken belüli szakpolitikai viták 
indítása már a lengyel elnökség kom-
petenciájába tartozik. Annál is inkább, 
mert az év közepén benyújtott általános 
javaslat alapján október folyamán egy-
mást  követték az egyes fejlesztéspoliti-
kai jogalkotási előterjesztések a Bizottság 
szakapparátusa részéről. Ezeket a végső 
döntéshozatali fórumok, azaz a Tanács 
és a Parlament megfelelő testületei 2012-
ben és 2013-ban folyamatosan vitatják 
majd meg.
A Bizottság júniusi alapdokumentuma 
által javasolt teljes nagyságrend a kifi-
zetések terén kevéssel meghaladja a 972 
milliárd eurót, tehát a mi állampolgári 
agyunk által nehezen felfogható volu-
menben határozza meg az abszolút pla-
font. Azonnal életközelibbé válnak az 
előterjesztés céljai, ha a nagy tömegeket 
közvetlenebbül érintő egyes szakterületi 
elképzeléseket nézzük meg közelebbről. 
Talán érdemes két területet kiemelnünk 
a sok érintett szférából.
Az egyik a kohéziós politika jövőjére tett 
javaslat. Ennek a vitája során dől el, hogy 
az utóbbi negyed évszázadban prioritássá 
vált kiegyenlítési törekvések továbbra is 
képesek lesznek-e látható eredménnyel 
fejleszteni a szegényebb régiókat. Az elő-
terjesztésben leszögezett elvek szerint a 
forrásokat kevesebb kiemelt célra kell 

koncentrálni, szorosan kapcsolódva az 
Európa 2020 stratégiához, továbbá vilá-
gosabban meg kell fogalmazni és mérhe-
tőbbé kell tenni a célokat. Azt is leszö-
gezi a dokumentum, hogy szigorúbb 
szabályozási és intézményi kereteket 
kell teremteni, hatékonyabbá kell tenni 
a befektetési eszköztárat és növelni kell 
a támogatott régiókban a magánszektor 
finanszírozását. Ezzel egyidőben egysze-
rűsíteni kell a támogatások menedzselé-
sének szabályait és a pénzügyi segítséget 
a legszegényebb tagállamokra és régiókra 
kell összpontosítani.
Ezekre az elvekre építve a koncepció az 
alábbi célokat helyezi előtérbe a közös-
ségi kohéziós politikában:
•	 információs és kommunikációs tech-

nológiák fejlesztése,
•	 kis- és középvállalatok (KKV-k) ver-

senyképességének növelése,
•	 haladás az alacsony széndioxid-kibo-

csátású gazdasági modell felé,
•	 a klímaváltozással kapcsolatos átál-

lás, továbbá kockázatmegelőzés és 
-kezelés,

•	 környezetvédelem és erőforrás-haté-
konyság,

•	 fenntartható közlekedés/szállítás, 
továbbá megoldások a főbb hálózati 
infrastruktúrák szűk keresztmetsze-
teire,

•	 a foglalkoztatás fejlesztése és a mun-
kaerő mobilitásának támogatása.

A fenti célok és elvek megvalósításához a 
tervezet 376 milliárd eurót szándékozik 
hozzárendelni a teljes 976 milliárdból.  
A jelenleg futó hétéves periódusban 307 

milliárd euró jut ennek a szférának az 
összességében 819 milliárdos keretből.
A másik, számunkra is nagyon fontos 
szakpolitikai terület a közös agrárpoli-
tika. Ellentétben a kohéziós politikával, 
ez a fejlesztési dimenzió az Európai 
Gazdasági Közösség 1957-es létrejötte 
óta szervesen hozzátartozik az európai 
integrációhoz. Évtizedekig a legnagyobb 
költségvetési tételként létezett, a közel-
múltban elindult reformok révén foko-
zatosan átalakult, és szétválasztották a 
közvetlen mezőgazdasági támogatásokat 
a vidékfejlesztési céloktól.
Jelenleg a kohéziós pénzek a költségvetés 
45%-át fedik le, míg az uniós gazdáknak 
juttatott támogatás a költségvetés 31%-át 
teszi ki. A támogatás immár nem ösztö-
nöz túltermelésre: célja, hogy mindenki 
ésszerű árakon juthasson  biztonságos 
élelmiszerekhez, illetve hogy a gazdák 
számára – amennyiben hozzájárulnak 
a környezet védelméhez – tisztességes 
jövedelmet biztosítson.
A Bizottság álláspontja szerint a közös 
agrárpolitika minden aspektusának 
változnia kell ahhoz, hogy sikerüljön 
megbirkózni az élelmezésbiztonság, az 
éghajlatváltozás és a természeti erőfor-
rások fenntartható kezelése, valamint 
a vidék gondozása és a vidéki gazdaság 
vitalitásának megőrzése terén jelentkező 
kihívásokkal. 
A mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
közvetlen kifizetések megfelelőbben 
tükrözik majd azt, hogy a termelők 
milyen közérdekű szolgáltatást nyújta-
nak (pl. a környezet védelme érdekében 
tett erőfeszítések). A legkedvezőtlenebb 
adottságokkal rendelkező területeken is 
elősegítik a mezőgazdasági tevékenység 
támogatását, mert a közvetlen kifizeté-
sek elosztása igazságosabban, az aktív 
termelőkre összpontosítva történik majd. 
Emellett a piacszabályozási eszközök is 
egyszerűbbé válnak. 
A biztosi testület és a mezőgazdaságért 
felelős szakapparátus fenti, a változtatási 
igényekkel együtt is optimista álláspont-
jával különösen a mezőgazdasági támo-
gatási rendszer fenntartásában érdekelt 
politikai és érdekképviseleti szereplők 
vitatkoznak. Az elkövetkezendő esz-
tendő várhatóan heves parlamenti és 
miniszteri tanácsi vitáiban dől majd el 
az ágazat 2020-ig belátható jövője. Remé-
nyeink szerint mindnyájunk megelége-
désére.  ■

szöveg: Boros László

Az évtized egyik legfontosabb tárgyalása zajlik idén brüsszelben, amely vélhetően 

még a jövő évre is áttolódik. A tét hatalmas: nagyjából ezer milliárd euró sorsáról 

döntenek az európai döntéshozók, amely majd a 2014–2020-as időszakban kerül 

szétosztásra.

Az Európai Unió a saját költségvetésé-
ből fedezi a közösségi célokat szolgáló 
kifizetések jelentős részét. Az integráció 
költségvetése két sajátos vonással rendel-
kezik a nemzetállamok államháztartási 
rendszereihez képest. 
Az egyik a befizetési oldalon jelentke-
zik. A közösségi büdzsét alapvetően a 
tagállamok töltik fel három forrásból. 
Egyrészt az államok fizetnek egy számí-
tott összeget a hozzáadottérték-adójuk 
alapján. Ez Magyarországon az általános 
forgalmi adóból kerül meghatározásra. 
Másrészt arányosan befizetnek a bruttó 
nemzeti jövedelmük (GNI) alapján egy, 
az adott költségvetési ciklusra pontosan 
rögzített százaléknyi pénzmennyiséget. 
Harmadikként az egységes közösségi 

vámterületen kívüli országokkal folyta-
tott kereskedelemből származó, a közös 
vámtarifa szerinti bevételek jelentkeznek 
forrásként, a jogszabályokban meghatá-
rozott mértékig, kiegészítve néhány más, 
kisebb bevétellel.
A közösségi költségvetés másik sajátos 
vonása a rendszer kétlépcsős jellege. Az 
egyik maga a hétéves költségvetés, egy 
többéves pénzügyi keret, a másik pedig 
a folyó évi büdzsé. A többéves pénzügyi 
keret legfontosabb célja, hogy kijelölje 
a hétéves periódusra a költségvetési 
tevékenység mozgásterét, a bevételi és 
kiadási hatérértékeket, valamint megha-
tározza a végrehajtási fegyelmet biztosító 
eszközöket. Ebben a keretben rögzítenek 
egy általános, az időszak egészére vonat-

kozó kifizetési és kötelezettségvállalási 
plafont, valamint pontosan megjelölik 
a főbb kiadási kategóriákra az évente 
elkölthető maximum összegeket.
A hétéves költségvetés tehát kereteiben 
irányadóan kötelező jellegű, ugyanak-
kor mozgásteret hagy a döntéshozók-
nak, hogy évente reagálhassanak a vál-
tozásokra. Jelentőségét növeli, hogy ha 
eldőlnek egy-egy hétéves periódus alap-
vető keretszámai, akkor abban az idő-
szakban az egyes közösségi szakpolitikák 
perspektívája már adottnak tekinthető. 
Jelenleg a 2007 és 2013 közötti hétéves 
költségvetés végrehajtása zajlik, de már 
elkezdődött a következő, a 2014-től 2020-
ig tartó időszak kereteinek meghatáro-
zását előkészítő döntéshozatali munka. 

büdzséharcok 
az Európai unióban
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A 2008-ban indult, és folyamatosan 
mélyülő pénzügyi és gazdasági válság 
által több szempontból megrendített 
európai integrációs közösségben erőtel-
jes politikai küzdelem tárgya már most is 
a következő időszak főbb tendenciáinak 
meghatározása.
Természetesen más érdekek alapján 
vesznek részt a kibontakozó vitában az 
egyes tagállamok. Markáns a különbség 
a terhek nagyobb részét vállaló, ún. nettó 
befizető államok és a leginkább támoga-
tott országok szemléleti pozíciói között. 
Miután az előbbiek többet tesznek bele a 
rendszerbe, mint amennyit kivesznek, a 
fejlesztési célok közül elsősorban a jobb 
megtérülési eséllyel kecsegtetőket favori-
zálják, míg a legtöbb támogatáshoz jutók 
szeretnének minél többet megőrizni a 
vissza nem térítendő költségvetési jut-
tatásokból.
Az Európai Bizottság ez év június 29-én 
benyújtotta javaslatát a 2014–2020 
közötti pénzügyi keretekre. Ennek 
időpontja egybeesett a Tanács magyar 
elnökségének lejártával, így a miniszteri 
testületeken belüli szakpolitikai viták 
indítása már a lengyel elnökség kom-
petenciájába tartozik. Annál is inkább, 
mert az év közepén benyújtott általános 
javaslat alapján október folyamán egy-
mást  követték az egyes fejlesztéspoliti-
kai jogalkotási előterjesztések a Bizottság 
szakapparátusa részéről. Ezeket a végső 
döntéshozatali fórumok, azaz a Tanács 
és a Parlament megfelelő testületei 2012-
ben és 2013-ban folyamatosan vitatják 
majd meg.
A Bizottság júniusi alapdokumentuma 
által javasolt teljes nagyságrend a kifi-
zetések terén kevéssel meghaladja a 972 
milliárd eurót, tehát a mi állampolgári 
agyunk által nehezen felfogható volu-
menben határozza meg az abszolút pla-
font. Azonnal életközelibbé válnak az 
előterjesztés céljai, ha a nagy tömegeket 
közvetlenebbül érintő egyes szakterületi 
elképzeléseket nézzük meg közelebbről. 
Talán érdemes két területet kiemelnünk 
a sok érintett szférából.
Az egyik a kohéziós politika jövőjére tett 
javaslat. Ennek a vitája során dől el, hogy 
az utóbbi negyed évszázadban prioritássá 
vált kiegyenlítési törekvések továbbra is 
képesek lesznek-e látható eredménnyel 
fejleszteni a szegényebb régiókat. Az elő-
terjesztésben leszögezett elvek szerint a 
forrásokat kevesebb kiemelt célra kell 

koncentrálni, szorosan kapcsolódva az 
Európa 2020 stratégiához, továbbá vilá-
gosabban meg kell fogalmazni és mérhe-
tőbbé kell tenni a célokat. Azt is leszö-
gezi a dokumentum, hogy szigorúbb 
szabályozási és intézményi kereteket 
kell teremteni, hatékonyabbá kell tenni 
a befektetési eszköztárat és növelni kell 
a támogatott régiókban a magánszektor 
finanszírozását. Ezzel egyidőben egysze-
rűsíteni kell a támogatások menedzselé-
sének szabályait és a pénzügyi segítséget 
a legszegényebb tagállamokra és régiókra 
kell összpontosítani.
Ezekre az elvekre építve a koncepció az 
alábbi célokat helyezi előtérbe a közös-
ségi kohéziós politikában:
•	 információs és kommunikációs tech-

nológiák fejlesztése,
•	 kis- és középvállalatok (KKV-k) ver-

senyképességének növelése,
•	 haladás az alacsony széndioxid-kibo-

csátású gazdasági modell felé,
•	 a klímaváltozással kapcsolatos átál-

lás, továbbá kockázatmegelőzés és 
-kezelés,

•	 környezetvédelem és erőforrás-haté-
konyság,

•	 fenntartható közlekedés/szállítás, 
továbbá megoldások a főbb hálózati 
infrastruktúrák szűk keresztmetsze-
teire,

•	 a foglalkoztatás fejlesztése és a mun-
kaerő mobilitásának támogatása.

A fenti célok és elvek megvalósításához a 
tervezet 376 milliárd eurót szándékozik 
hozzárendelni a teljes 976 milliárdból.  
A jelenleg futó hétéves periódusban 307 

milliárd euró jut ennek a szférának az 
összességében 819 milliárdos keretből.
A másik, számunkra is nagyon fontos 
szakpolitikai terület a közös agrárpoli-
tika. Ellentétben a kohéziós politikával, 
ez a fejlesztési dimenzió az Európai 
Gazdasági Közösség 1957-es létrejötte 
óta szervesen hozzátartozik az európai 
integrációhoz. Évtizedekig a legnagyobb 
költségvetési tételként létezett, a közel-
múltban elindult reformok révén foko-
zatosan átalakult, és szétválasztották a 
közvetlen mezőgazdasági támogatásokat 
a vidékfejlesztési céloktól.
Jelenleg a kohéziós pénzek a költségvetés 
45%-át fedik le, míg az uniós gazdáknak 
juttatott támogatás a költségvetés 31%-át 
teszi ki. A támogatás immár nem ösztö-
nöz túltermelésre: célja, hogy mindenki 
ésszerű árakon juthasson  biztonságos 
élelmiszerekhez, illetve hogy a gazdák 
számára – amennyiben hozzájárulnak 
a környezet védelméhez – tisztességes 
jövedelmet biztosítson.
A Bizottság álláspontja szerint a közös 
agrárpolitika minden aspektusának 
változnia kell ahhoz, hogy sikerüljön 
megbirkózni az élelmezésbiztonság, az 
éghajlatváltozás és a természeti erőfor-
rások fenntartható kezelése, valamint 
a vidék gondozása és a vidéki gazdaság 
vitalitásának megőrzése terén jelentkező 
kihívásokkal. 
A mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
közvetlen kifizetések megfelelőbben 
tükrözik majd azt, hogy a termelők 
milyen közérdekű szolgáltatást nyújta-
nak (pl. a környezet védelme érdekében 
tett erőfeszítések). A legkedvezőtlenebb 
adottságokkal rendelkező területeken is 
elősegítik a mezőgazdasági tevékenység 
támogatását, mert a közvetlen kifizeté-
sek elosztása igazságosabban, az aktív 
termelőkre összpontosítva történik majd. 
Emellett a piacszabályozási eszközök is 
egyszerűbbé válnak. 
A biztosi testület és a mezőgazdaságért 
felelős szakapparátus fenti, a változtatási 
igényekkel együtt is optimista álláspont-
jával különösen a mezőgazdasági támo-
gatási rendszer fenntartásában érdekelt 
politikai és érdekképviseleti szereplők 
vitatkoznak. Az elkövetkezendő esz-
tendő várhatóan heves parlamenti és 
miniszteri tanácsi vitáiban dől majd el 
az ágazat 2020-ig belátható jövője. Remé-
nyeink szerint mindnyájunk megelége-
désére.  ■

szöveg: Boros László

Az évtized egyik legfontosabb tárgyalása zajlik idén brüsszelben, amely vélhetően 

még a jövő évre is áttolódik. A tét hatalmas: nagyjából ezer milliárd euró sorsáról 

döntenek az európai döntéshozók, amely majd a 2014–2020-as időszakban kerül 

szétosztásra.

Az Európai Unió a saját költségvetésé-
ből fedezi a közösségi célokat szolgáló 
kifizetések jelentős részét. Az integráció 
költségvetése két sajátos vonással rendel-
kezik a nemzetállamok államháztartási 
rendszereihez képest. 
Az egyik a befizetési oldalon jelentke-
zik. A közösségi büdzsét alapvetően a 
tagállamok töltik fel három forrásból. 
Egyrészt az államok fizetnek egy számí-
tott összeget a hozzáadottérték-adójuk 
alapján. Ez Magyarországon az általános 
forgalmi adóból kerül meghatározásra. 
Másrészt arányosan befizetnek a bruttó 
nemzeti jövedelmük (GNI) alapján egy, 
az adott költségvetési ciklusra pontosan 
rögzített százaléknyi pénzmennyiséget. 
Harmadikként az egységes közösségi 

vámterületen kívüli országokkal folyta-
tott kereskedelemből származó, a közös 
vámtarifa szerinti bevételek jelentkeznek 
forrásként, a jogszabályokban meghatá-
rozott mértékig, kiegészítve néhány más, 
kisebb bevétellel.
A közösségi költségvetés másik sajátos 
vonása a rendszer kétlépcsős jellege. Az 
egyik maga a hétéves költségvetés, egy 
többéves pénzügyi keret, a másik pedig 
a folyó évi büdzsé. A többéves pénzügyi 
keret legfontosabb célja, hogy kijelölje 
a hétéves periódusra a költségvetési 
tevékenység mozgásterét, a bevételi és 
kiadási hatérértékeket, valamint megha-
tározza a végrehajtási fegyelmet biztosító 
eszközöket. Ebben a keretben rögzítenek 
egy általános, az időszak egészére vonat-

kozó kifizetési és kötelezettségvállalási 
plafont, valamint pontosan megjelölik 
a főbb kiadási kategóriákra az évente 
elkölthető maximum összegeket.
A hétéves költségvetés tehát kereteiben 
irányadóan kötelező jellegű, ugyanak-
kor mozgásteret hagy a döntéshozók-
nak, hogy évente reagálhassanak a vál-
tozásokra. Jelentőségét növeli, hogy ha 
eldőlnek egy-egy hétéves periódus alap-
vető keretszámai, akkor abban az idő-
szakban az egyes közösségi szakpolitikák 
perspektívája már adottnak tekinthető. 
Jelenleg a 2007 és 2013 közötti hétéves 
költségvetés végrehajtása zajlik, de már 
elkezdődött a következő, a 2014-től 2020-
ig tartó időszak kereteinek meghatáro-
zását előkészítő döntéshozatali munka. 

büdzséharcok 
az Európai unióban
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adósságtól, azt valahogy finanszírozni 
kell. Ezért avatkozott be az Európai Unió 
és a Nemzetközi Valutaalap (imF). 2010 
áprilisában 110 milliárd eurót bocsátot-
tak athén rendelkezésére – máskülön-
ben a görög állam bejelentette volna 
fizetésképtelenségét.
de miért pont görögország a leggyen-
gébb láncszem? Fokasz Nikosz, az ELtE 
társadalomtudományi Karának pro-
fesszora szerint a válasz a mediterrán 
ország belpolitikájában keresendő. a 
görög társadalmi egyezség azon nyugo-
dott, hogy a társadalom elnézi a görög 
politikai elit inkompetenciáját, cserébe 
az különböző kedvezményekkel, juttatá-
sokkal magas szintre tornázza fel a köz-
szféra béreit, amelyet adósságból finan-
szíroz. a két legnagyobb párt, a baloldali 
PaszOK és a jobboldali Új demokrácia 
folyamatosan az egymással folytatott 
harccal volt elfoglalva, mindkét párt 
célja a másik fél tönkretétele volt – akár 
az ország nemzetközi tekintélyének fel-
áldozásával.  2004-ben, amikor az Új 
demokrácia került hatalomra, az elnök 

„bemártotta” a korábbi kormányt az EU-
nál a makrogazdasági adatok megha-
misításával. „Ennek tisztán belpolitikai 
megfontolásai voltak” – magyarázza 
Fokasz Nikosz. az új adatok tükrében 
a hellén ország be sem vezethette volna 
az eurót, de mivel arra Franciaországnak 
és Németországnak szüksége volt, ezért 
nem írtak elő szigorúbb gazdasági elvá-
rásokat felé. Ebben az évben az Európai 
tanács felmentette Berlint és Párizst a 
maastrichti kritériumok alapján jogo-
san kirótt túlzott deficit eljárás alól. Bár 
akkor még nem lehetett tudni, de ez a 
lépés alapvetően aláásta a befektetői 
bizalmat az eurót használó tagállamok 
iránt – ma részben ettől szenved egész 
Európa. Később aztán kiderült, a görög 
kormányok – politikai hovatartozástól 
függetlenül – éveken keresztül lefizet-
ték a legnagyobb befektetési bankok 
és biztosítótársaságok alkalmazottait 
annak érdekében, hogy hamis adatokat 
közöljenek a görög gazdaságra vonat-
kozóan. 2010-re aztán elfogyott athén 
pénze, hitelkerete, külső segítség nélkül 
már nem lehetett fenntartani az ország 
működését. 
az EU és az imF azonban komoly fel-
tételeket támasztott a hitelért cserébe. 
görögországban megkezdődtek a folya-
matos megszorítások, a társadalom az 

utcára vonult. Négy megszorító csoma-
got fogadtak el bő másfél év alatt, ame-
lyet a lakosság egyre nehezebben tud 
elviselni. a gdP négy éve folyamatosan 
csökken, a gazdaság mégsem tud talpra 
állni. a munkanélküliség immár 16% 
körül mozog, mivel pedig az euró miatt 
inflációt nem lehet gerjeszteni, csak a 
bércsökkentés az egyetlen lehetséges 
eszköz az állami költségvetés rendbeté-
telére. meg kell jegyeznem, volt honnan: 
az átlagos közalkalmazotti bérek nettó 
3000 euró körül mozogtak – ez a magyar 
közszféra bérének háromszorosa, noha 
gdP alapján kevesebb, mint kétszeresé-
nek kellene lennie. 
mostanra kialakult egy ördögi kör: a 
nemzetközi gazdasági környezet folya-
matosan romlik a görög válság okozta 
bizonytalanság révén, ez pedig tovább 
rontja a mediterrán ország pénzügyi 
helyzetét. Ez odáig vezetett, hogy görög-
országnak októberben újabb mentőcso-
magra volt szüksége. a második hitel-
csomagot október 27-én fogadták el: 130 
milliárd eurót bocsátanak athén rendel-
kezésére – egy újabb megszorító csomag 
ellenében. Ekkor már arról is megálla-
podtak az EU vezetői, hogy ezekért cse-
rébe elengedik a görög államadósság egy 
jelentős részét. 
Ekkor a görög kormányfő, Jeórji-
osz Papandreu megdöbbentő lépésre 
szánta el magát: bejelentette, hogy az 
újabb megszorító csomag elfogadtatá-
sát népszavazáshoz köti. a következő 
napokban miniszterelnökök, befekte-
tők, szakértők felháborodásától volt 

hangos a sajtó. az ELtE professzora 
szerint „ez teljesen hiteltelenné tette 
görögországot az Európai Unión belül”. 
miért lépte meg akkor ezt Papandreu? 
Egyetlen célja volt: sarokba szorítani 
az ellenzéket. az Új demokrácia Párt 
az ellenzékiség védőmaszkja mögé 
bújó, a kormány minden lépését bíráló 
politikája zsákutcába jutott. a sarokba 
szorított párt ezért inkább egy koalíciós 
kormányt javasolt, független miniszter-
elnököt, valamint új választások kiírá-
sát február 19-re. az új kormány nagy 
többséggel létrejött, vezetője az Európai 
Központi Bank korábbi alelnöke, Lukasz 
Papademosz.
Csakhogy a népszavazási kezdeménye-
zésnek volt egy másik, sokkal nagyobb 
jelentőségű hozadéka. az Európai Unió 
fennállása óta nem avatkozott be ilyen 
mélyen egy tagállam belügyébe. Pél-
dátlan módon, hatalmas informális 
és immár formális nyomást gyakorolt 
görögországra a népszavazás eltörlése 
érdekében, majd pedig az új miniszter-
elnök személyének kiválasztásában. az 
az Unió, amelyben ma élünk, már nem 
az, ami még októberben volt. a görög 
példa precedens és jel a többi állam felé: 
a tagállamok nem tehetnek meg bármit. 
az EU már túl mély és túl szoros ehhez. 
de van más út, ezt athénnak november 
elején fel is ajánlották: nem kötelező 
bennmaradni az Európai Unióban és 
az eurózónában. amennyiben viszont 
maradni szeretnének, ahhoz be kell 
tartaniuk az európai normákat a bel- és 
gazdaságpolitikában egyaránt.  ■

A görög tragédia
szöveg: Tóth Nándor Tamás

A görög válság valójában Európa válsága. De mégis hogyan jutottunk el oda, hogy 

ma egy európai állam gazdasága romba döntheti az egész kontinenst? A folyamat 

előzményei nagyjából egy évtizedes múltra tekintenek vissza. Hibáztatható a görög 

politikai elit, Németország és franciaország, az Európai unió, valamint a globális 

pénzügyi rendszer.

az eurózóna gazdasági válságát a 2008 
szeptemberében kitört globális pénzügyi 
válság indította el. a nehezen megfog-
ható pénzpiacok szereplői emberek: 
nagy vagyonnal rendelkező magánsze-
mélyek, befektetési bankok brókerei, 
nyugdíjbiztosítók alkalmazottai. a cél-
juk az, hogy a befektetésre szánt pénz 
kamatozzon, erre különböző lehetősé-
gek vannak: részvények, nyersanyagok, 
állampapírok. Ez utóbbi lényegében 
azt jelenti, hogy egy ország hitelt vesz 
fel a fejlődés érdekében, amelyet majd 
a beinduló gazdasági növekedésből fog 
kifizetni, vagyis „kinövi az adósságot”. a 
hitelnyújtó (jogi vagy magán-) személy 
jól jár: egy állam garantálja számára 
befektetése nyereségét. 
E logika alapján felépült egy több évti-
zedig stabil rendszer. a fogaskerekek 
azonban már 2008 előtt is csikorogtak: 
a kormányok a felhasználható hitelke-
retet nem befektetésekre, infrastruktú-
rára, a humánerőforrások fejlesztésére 
költötték, hanem szociális segélyekre, 
támogatásokra – a szavazók elcsábí-

tására. az állami büdzsékben tátongó 
lyukak, azaz a költségvetési hiányok, 
a túl magas államadósság miatt egyre 
kevésbé voltak vonzók ezek a gazdasá-
gok a befektetők számára. a Lehman 
Brothers bankház három évvel ezelőtt 
bekövetkezett csődje után a pénzpiaci 
szereplők a globális pánik miatt mene-
külni kezdtek az instabil európai gazda-
ságokból. Ez történt hazánkkal is: 2008-
ban megszabadultak a magyar állampa-
píroktól, vagyis rengeteg forintot adtak 
el, ennek hatására zuhant az árfolyam. 
amikor pedig már olyan kevés befektető 
maradt, aki még bízott volna a magyar 
gazdaságban, nem volt más választás, 
az imF-hez kellett fordulni államadós-
ságunk törlesztőrészletei miatt. 
az eurózóna államai esetében hasonló 
folyamatok zajlottak le. Írország jelenti 
a kivételt: itt az ország bankjai okozták 
a bajt, túlságosan mélyen érintette őket 
ugyanis az amerikai jelzáloghitel-vál-
ság. azok az államok, amelyek jövőre 
valójában Európa recesszióját okozzák, 
a mediterrán térség államai: Portugália, 

spanyolország, Olaszország és görög-
ország (a nemzetközi sajtóban az angol 
nevük kezdőbetűiből és némi iróniából 
összegyúrt Pigs, azaz sertés mozaikszó 
alatt futnak). 
a baj az euróval van. Ha görögország 
csődbe megy, a befektetők a megrendült 
bizalom miatt elkezdenek tömegével 
megszabadulni az eurótól, vagyis Euró-
pától. az EU-tagállamok államadóssága 
finanszírozhatatlanná válik, sorra omla-
nának össze az európai államok, bankok, 
kormányok, végül egész társadalmak, 
családok, sorsok. tehát csődeljárással 
nem tud görögország megszabadulni az 

A görög példa 

precedens és jel a többi 

állam felé: a tagállamok 

nem tehetnek meg 

bármit.
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adósságtól, azt valahogy finanszírozni 
kell. Ezért avatkozott be az Európai Unió 
és a Nemzetközi Valutaalap (imF). 2010 
áprilisában 110 milliárd eurót bocsátot-
tak athén rendelkezésére – máskülön-
ben a görög állam bejelentette volna 
fizetésképtelenségét.
de miért pont görögország a leggyen-
gébb láncszem? Fokasz Nikosz, az ELtE 
társadalomtudományi Karának pro-
fesszora szerint a válasz a mediterrán 
ország belpolitikájában keresendő. a 
görög társadalmi egyezség azon nyugo-
dott, hogy a társadalom elnézi a görög 
politikai elit inkompetenciáját, cserébe 
az különböző kedvezményekkel, juttatá-
sokkal magas szintre tornázza fel a köz-
szféra béreit, amelyet adósságból finan-
szíroz. a két legnagyobb párt, a baloldali 
PaszOK és a jobboldali Új demokrácia 
folyamatosan az egymással folytatott 
harccal volt elfoglalva, mindkét párt 
célja a másik fél tönkretétele volt – akár 
az ország nemzetközi tekintélyének fel-
áldozásával.  2004-ben, amikor az Új 
demokrácia került hatalomra, az elnök 

„bemártotta” a korábbi kormányt az EU-
nál a makrogazdasági adatok megha-
misításával. „Ennek tisztán belpolitikai 
megfontolásai voltak” – magyarázza 
Fokasz Nikosz. az új adatok tükrében 
a hellén ország be sem vezethette volna 
az eurót, de mivel arra Franciaországnak 
és Németországnak szüksége volt, ezért 
nem írtak elő szigorúbb gazdasági elvá-
rásokat felé. Ebben az évben az Európai 
tanács felmentette Berlint és Párizst a 
maastrichti kritériumok alapján jogo-
san kirótt túlzott deficit eljárás alól. Bár 
akkor még nem lehetett tudni, de ez a 
lépés alapvetően aláásta a befektetői 
bizalmat az eurót használó tagállamok 
iránt – ma részben ettől szenved egész 
Európa. Később aztán kiderült, a görög 
kormányok – politikai hovatartozástól 
függetlenül – éveken keresztül lefizet-
ték a legnagyobb befektetési bankok 
és biztosítótársaságok alkalmazottait 
annak érdekében, hogy hamis adatokat 
közöljenek a görög gazdaságra vonat-
kozóan. 2010-re aztán elfogyott athén 
pénze, hitelkerete, külső segítség nélkül 
már nem lehetett fenntartani az ország 
működését. 
az EU és az imF azonban komoly fel-
tételeket támasztott a hitelért cserébe. 
görögországban megkezdődtek a folya-
matos megszorítások, a társadalom az 

utcára vonult. Négy megszorító csoma-
got fogadtak el bő másfél év alatt, ame-
lyet a lakosság egyre nehezebben tud 
elviselni. a gdP négy éve folyamatosan 
csökken, a gazdaság mégsem tud talpra 
állni. a munkanélküliség immár 16% 
körül mozog, mivel pedig az euró miatt 
inflációt nem lehet gerjeszteni, csak a 
bércsökkentés az egyetlen lehetséges 
eszköz az állami költségvetés rendbeté-
telére. meg kell jegyeznem, volt honnan: 
az átlagos közalkalmazotti bérek nettó 
3000 euró körül mozogtak – ez a magyar 
közszféra bérének háromszorosa, noha 
gdP alapján kevesebb, mint kétszeresé-
nek kellene lennie. 
mostanra kialakult egy ördögi kör: a 
nemzetközi gazdasági környezet folya-
matosan romlik a görög válság okozta 
bizonytalanság révén, ez pedig tovább 
rontja a mediterrán ország pénzügyi 
helyzetét. Ez odáig vezetett, hogy görög-
országnak októberben újabb mentőcso-
magra volt szüksége. a második hitel-
csomagot október 27-én fogadták el: 130 
milliárd eurót bocsátanak athén rendel-
kezésére – egy újabb megszorító csomag 
ellenében. Ekkor már arról is megálla-
podtak az EU vezetői, hogy ezekért cse-
rébe elengedik a görög államadósság egy 
jelentős részét. 
Ekkor a görög kormányfő, Jeórji-
osz Papandreu megdöbbentő lépésre 
szánta el magát: bejelentette, hogy az 
újabb megszorító csomag elfogadtatá-
sát népszavazáshoz köti. a következő 
napokban miniszterelnökök, befekte-
tők, szakértők felháborodásától volt 

hangos a sajtó. az ELtE professzora 
szerint „ez teljesen hiteltelenné tette 
görögországot az Európai Unión belül”. 
miért lépte meg akkor ezt Papandreu? 
Egyetlen célja volt: sarokba szorítani 
az ellenzéket. az Új demokrácia Párt 
az ellenzékiség védőmaszkja mögé 
bújó, a kormány minden lépését bíráló 
politikája zsákutcába jutott. a sarokba 
szorított párt ezért inkább egy koalíciós 
kormányt javasolt, független miniszter-
elnököt, valamint új választások kiírá-
sát február 19-re. az új kormány nagy 
többséggel létrejött, vezetője az Európai 
Központi Bank korábbi alelnöke, Lukasz 
Papademosz.
Csakhogy a népszavazási kezdeménye-
zésnek volt egy másik, sokkal nagyobb 
jelentőségű hozadéka. az Európai Unió 
fennállása óta nem avatkozott be ilyen 
mélyen egy tagállam belügyébe. Pél-
dátlan módon, hatalmas informális 
és immár formális nyomást gyakorolt 
görögországra a népszavazás eltörlése 
érdekében, majd pedig az új miniszter-
elnök személyének kiválasztásában. az 
az Unió, amelyben ma élünk, már nem 
az, ami még októberben volt. a görög 
példa precedens és jel a többi állam felé: 
a tagállamok nem tehetnek meg bármit. 
az EU már túl mély és túl szoros ehhez. 
de van más út, ezt athénnak november 
elején fel is ajánlották: nem kötelező 
bennmaradni az Európai Unióban és 
az eurózónában. amennyiben viszont 
maradni szeretnének, ahhoz be kell 
tartaniuk az európai normákat a bel- és 
gazdaságpolitikában egyaránt.  ■

A görög tragédia
szöveg: Tóth Nándor Tamás

A görög válság valójában Európa válsága. De mégis hogyan jutottunk el oda, hogy 

ma egy európai állam gazdasága romba döntheti az egész kontinenst? A folyamat 

előzményei nagyjából egy évtizedes múltra tekintenek vissza. Hibáztatható a görög 

politikai elit, Németország és franciaország, az Európai unió, valamint a globális 

pénzügyi rendszer.

az eurózóna gazdasági válságát a 2008 
szeptemberében kitört globális pénzügyi 
válság indította el. a nehezen megfog-
ható pénzpiacok szereplői emberek: 
nagy vagyonnal rendelkező magánsze-
mélyek, befektetési bankok brókerei, 
nyugdíjbiztosítók alkalmazottai. a cél-
juk az, hogy a befektetésre szánt pénz 
kamatozzon, erre különböző lehetősé-
gek vannak: részvények, nyersanyagok, 
állampapírok. Ez utóbbi lényegében 
azt jelenti, hogy egy ország hitelt vesz 
fel a fejlődés érdekében, amelyet majd 
a beinduló gazdasági növekedésből fog 
kifizetni, vagyis „kinövi az adósságot”. a 
hitelnyújtó (jogi vagy magán-) személy 
jól jár: egy állam garantálja számára 
befektetése nyereségét. 
E logika alapján felépült egy több évti-
zedig stabil rendszer. a fogaskerekek 
azonban már 2008 előtt is csikorogtak: 
a kormányok a felhasználható hitelke-
retet nem befektetésekre, infrastruktú-
rára, a humánerőforrások fejlesztésére 
költötték, hanem szociális segélyekre, 
támogatásokra – a szavazók elcsábí-

tására. az állami büdzsékben tátongó 
lyukak, azaz a költségvetési hiányok, 
a túl magas államadósság miatt egyre 
kevésbé voltak vonzók ezek a gazdasá-
gok a befektetők számára. a Lehman 
Brothers bankház három évvel ezelőtt 
bekövetkezett csődje után a pénzpiaci 
szereplők a globális pánik miatt mene-
külni kezdtek az instabil európai gazda-
ságokból. Ez történt hazánkkal is: 2008-
ban megszabadultak a magyar állampa-
píroktól, vagyis rengeteg forintot adtak 
el, ennek hatására zuhant az árfolyam. 
amikor pedig már olyan kevés befektető 
maradt, aki még bízott volna a magyar 
gazdaságban, nem volt más választás, 
az imF-hez kellett fordulni államadós-
ságunk törlesztőrészletei miatt. 
az eurózóna államai esetében hasonló 
folyamatok zajlottak le. Írország jelenti 
a kivételt: itt az ország bankjai okozták 
a bajt, túlságosan mélyen érintette őket 
ugyanis az amerikai jelzáloghitel-vál-
ság. azok az államok, amelyek jövőre 
valójában Európa recesszióját okozzák, 
a mediterrán térség államai: Portugália, 

spanyolország, Olaszország és görög-
ország (a nemzetközi sajtóban az angol 
nevük kezdőbetűiből és némi iróniából 
összegyúrt Pigs, azaz sertés mozaikszó 
alatt futnak). 
a baj az euróval van. Ha görögország 
csődbe megy, a befektetők a megrendült 
bizalom miatt elkezdenek tömegével 
megszabadulni az eurótól, vagyis Euró-
pától. az EU-tagállamok államadóssága 
finanszírozhatatlanná válik, sorra omla-
nának össze az európai államok, bankok, 
kormányok, végül egész társadalmak, 
családok, sorsok. tehát csődeljárással 
nem tud görögország megszabadulni az 

A görög példa 

precedens és jel a többi 

állam felé: a tagállamok 

nem tehetnek meg 

bármit.
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Rektort választott  

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
szöveg: Holfingerné Petró Ildikó, fotó: árvai Károly

A jó állam számára nélkülözhetetlen minőségi elitképzés, az állammal kap-

csolatos kutatások és az arról szóló gondolkodás új szellemi fellegváraként 

2012. január 1-jén kezdi meg működését a Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem, amelynek november 29-én kinevezett rektorával, Patyi Andrással 

beszélgettünk.

 « A rektori megbízás és az egyetem alakulásának kezdete 
egy napra esik, új rektor, új egyetem. Mennyiben lesz új vagy 
újszerű ez az intézmény?
Patyi andrás: Az egyetem amellett hogy újszerű lesz, más 
is lesz az eddigiekhez képest. Három alapvető, és egymást 
részben kioltó jellemző mutatkozik. A Rendőrtiszti Főis-
kola, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara 
egyesülésével létrejövő egyetemre a szervezetekkel együtt 
érkeznek meglévő képzéseik, állományban lévő oktatóik, 
jogviszonyban lévő hallgatóik, munkatársaik is. Ezen sze-
replők egymástól függetlenül kialakított, meghatározott 
szervezeti kultúrákban élnek, amelyeknek megvannak 
a maguk jó vagy/és rossz hagyományaik. Meglehetősen 
erősek a külső, tehát az adott szervezetekbe: a honvéd-
ségbe, a rendőrségbe és más rendészeti szervekbe való 
beágyazottság vonatkozásai. Ezeket az adottságokat kell 
egymáshoz igazítani, átalakítani. Ezenkívül meg kell felel-
nünk az egyetemekkel szembeni általános jogszabályi és 
társadalmi elvárásoknak, azaz oktatni, kutatni kell, a kép-
zés befejeztével oklevelet kell kibocsátani, doktorképzést 
működtetni stb. Ugyanakkor igazodni kell a közszolgálat 
nagy ágazatai konkrét, sajátos, sokszor egymástól eltérő 
követelményeihez. A rendészeti ágazatokról, azon belül is 
az általános rendészetet és a bűnügyi rendészetet magába 
foglaló rendőrségről, a katonai területről, a civil közszol-
gálat rendkívül bonyolult és összetett ágazatairól van szó, 
és az alapító szándékai szerint előbb-utóbb a diplomáciai 
és külügyi tevékenység igényeit is ki kell elégíteni. Ezek 
megvalósulásának biztosítékaként a honvédelmi minisz-
ter, a belügyminiszter, és a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter fenntartói testület útján felügyeleti irányítói 
jogokat gyakorol. Az egyetemről szóló törvény sok olyan 
döntéshelyzetet említ, ahol figyelembe kell venni megha-
tározott szerv(ek) vagy vezető(k), vagy akár valamennyi 

szereplő együttes véleményét. Tehát az egyetem felügyeleti 
irányítási szerkezete is más, így ezáltal is újszerű. 

 « Mi volt az Ön személyes motivációja a rektori pozícióra 
való pályázás során?
P. a. A személyes motivációm többirányú volt. 1994 óta 
oktatok egyetemen, előbb hosszú évekig a szegedi egye-
temen voltam, majd 2003 óta a győri Széchenyi István 
Egyetemen vagyok tanszékvezető. Néhány évig dékán-
helyettesként is dolgoztam. Jogász végzettségem van, 
a tudományos fokozatom, habilitációm is az állam- és 
jogtudományok területére, ezen belül is a közigazgatási 
jogra esik.  Ugyanakkor az egyetem mellett mindig volt 
hivatali beosztásom, tehát az oktatói és az ahhoz szüksé-
ges kutatómunka mellett változatos munkakörökben dol-
goztam. Ennek a gyakorlatias életnek, a jogászi karriernek 
a csúcsaként jutottam el 2009-ben a Legfelsőbb Bíróság 
közigazgatási kollégiumába. Tulajdonképpen az ott betöl-
tött határozatlan idejű ítélkező bírói pozíciómat adtam fel 
a rektori megbízatásért, mert kiemelkedő lehetőségnek 
tartom ezt egy felsőoktatási életpálya részeként. A leg-
nagyobb motiváció azonban az alapítók, a kormány és az 

Országgyűlés által az új egyetem kapcsán 
kitűzött célok voltak, mert hiszek azok 
megvalósíthatóságában és a mögöttük 
húzódó értékekben. Tehát hiszem, hogy 
a közszolgálati életpályák megtervezése, 
egymással összehangolt szabályozása jobb 
szakemberek képzéséhez, a meglévő szak-
emberek jobb szakemberré való átkép-
zéséhez és egy hatékonyabb, magasabb 
színvonalú közszolgálathoz vezetnek.  Én 
magam mindig az állam szolgálatában 
álltam, akár bíróként, akár alkotmány-
bírósági főtanácsadóként, akár egyetemi 
oktatóként. Fontos számomra, hogy ez az 
állam jobb legyen, sőt jó legyen, mert a jó 
mindig jobb, mint a jobb. 

 « Nem lehet eltitkolni a feladat nehézsé-
gét…
P. a. Valóban nem egyszerű a feladat, 
és nem csupán a rektori megbízatáshoz 
fűződő számtalan elvárásnak való meg-
felelés miatt. Nem véletlenül hangsú-
lyoztam az eltérő szervezeti kultúrákat. 
A honvédség hivatásos tisztjelölti állo-
mányába tartozó, a Ludovika zászlajának 
keretében tevékenykedő, már a katonai  
életre felkészítés alatt álló hallgatóállo-
mány, és a civil életből jövő, oda igyekvő 
közigazgatás-tudományi kari hallgatók 
gyökeresen eltérő kultúrával rendel-
keznek. Nekünk kell tudatosítani min-
denkiben, hogy a különbözőség ellenére 
valamennyien a magyar állam szolgála-
tára készülnek. Persze most még messze 
vannak egymástól, nehéz őket egy neve-
zőre hozni, de amennyire lehet, meg kell 
próbálni. Természetesen az egységes 
egyetemi szervezet kiépítése, a szabály-
zatok megalkotása, a tényleges működés 
kialakítása nehéz feladat, de szerencsére 
nem leszek egyedül.

 « Kikkel fog együtt dolgozni? Hogyan ala-
kul az egyetem személyi állománya?
P. a. A munkatársak körültekintő kivá-
lasztása hónapok óta tart. A fenntartói 
testület folyamatosan készíti elő az egye-
tem működésének alapdokumentumait, 
zajlik a vezetők kiválasztása, hamarosan 
kinevezik a rektor helyetteseit, dékánokat, 
a gazdasági főigazgatót, a főtitkárt. Tehát 
január elsején a parancsnoki állomány a 
„kapitányi hídon” fog tartózkodni, és segít 
majd a három mozgó hajó nyílt vízen való 
összeépítésében. Az egyetem egyébként 
sem légüres térben mozog, hanem a nagy  
rendvédelmi, rendészeti szolgálatok, orszá-

gos szervek szoros együttműködésében, 
hiszen mindannyian érdekeltek abban, 
hogy az adott karokon, intézetekben olyan 
jó szakembereket, parancsnokokat képez-
zenek, akik tudnak parancsot adni, venni, 
tudnak alegységet irányítani vagy abban 
részt venni, ellátják szolgálati feladataikat. 

 « Változik-e az egyetem struktúrája, 
értem ez alatt a tanszékeket, intézeteket. 
Lesznek-e újdonságok?
P. a. A tanszéki, intézeti szerkezetnek biz-
tosan át kell alakulnia, hiszen az integrá-
ció egyik legfőbb célkitűzése az volt, hogy 
ne oktassák három- vagy négyféleképpen 
ugyanazt. Amit feltétlenül külön kell 
oktatni, azt persze külön szervezet saját 
szakértői, oktatói gárdával teszi majd 
ezentúl is. Emellett ésszerűen egyesíteni 
kell kutatási kapacitásainkat is. Termé-
szetesen ehhez idő kell, de a tartalmi 
előkészítés már folyik. A fenntartói tes-
tület által létrehozott oktatási előkészítő 
bizottság igyekszik összehangolni nem-
csak a tanszéki szerkezetet, hanem a tan-
tárgyi struktúrát és a tantárgyakban meg-
jelenő tartalmat is. Az viszont már eldőlt, 
hogy önálló Katasztrófavédelmi Intézet 
és Nemzetbiztonsági Intézet jön létre. 
Az egyetemnek szervezetében is készen 
kell állnia uniós, operatív programok-
ból származó források megpályázására, 
fogadására és hatékony felhasználására, 
amelyekhez erre alkalmas egységeknek 
kell alakulniuk. 

 « Fizikai valójában hol fog működni az 
egyetem?
P. a. Az egyesülő intézmények karrá vál-
nak, és egyelőre minden kar a jelenlegi 
helyén fog működni, tehát a Közigaz-
gatás-tudományi Kar a Ménesi úton, a 
Rendőrtiszti Főiskolai Kar a Farkasvölgyi 
úton, a Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző a Hungária körúton. Az egyetem 
központja Hende Csaba honvédelmi 
miniszter úr támogatása következtében 
ez utóbbi helyszínen, a (korábbi) ZMNE 
központi épületeiben kap helyet, egészen 
a volt honvéd Ludovika Akadémia Üllői 
úti főépülete felújításának és campusként 
való berendezésének a befejeztéig. Ennek 
a beruházásnak a vitelére, felügyeletére 
a kormány Fürjes Balázs személyében 
kormánybiztost nevezett ki. A beruházás 
ütemezésével és finanszírozásával kapcso-
latos alapvető döntéseket is a Kormány 
fogja meghozni.  ■

Patyi András a győri széchenyi 

istván Egyetem Közigazgatási 

tudományok tanszékének tan-

székvezető professzora, koráb-

bi Legfelsőbb bírósági bíró. 

jogi tanulmányait 1988–1993 

között a szegedi tudománye-

gyetem jogelődjében végezte, 

summa cum laude eredménnyel 

avatták jogi doktorrá. 1994-től 

oktat a felsőoktatásban, 2003 

óta egyetemi docens, 2011-től 

egyetemi tanár. PhD-fokozatát 

a Pécsi tudományegyetemen 

szerezte 2002-ben, 2011-ben 

győrben habilitált. 

Dolgozott főtanácsadóként az 

Alkotmánybíróságon, 2009 

és 2011 között a Legfelsőbb 

bíróság közigazgatás ügyszak-

ba beosztott bírája volt. Közel 

90 tudományos publikáció – 

köztük több könyv, tankönyv és 

jegyzet – szerzője, szerkesztője.

nekünk kell 

tudatosítani 

mindenkiben, hogy 

valamennyien 

a magyar állam 

szolgálatára készülnek. 
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A jó állam számára nélkülözhetetlen minőségi elitképzés, az állammal kap-

csolatos kutatások és az arról szóló gondolkodás új szellemi fellegváraként 

2012. január 1-jén kezdi meg működését a Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem, amelynek november 29-én kinevezett rektorával, Patyi Andrással 

beszélgettünk.

 « A rektori megbízás és az egyetem alakulásának kezdete 
egy napra esik, új rektor, új egyetem. Mennyiben lesz új vagy 
újszerű ez az intézmény?
Patyi andrás: Az egyetem amellett hogy újszerű lesz, más 
is lesz az eddigiekhez képest. Három alapvető, és egymást 
részben kioltó jellemző mutatkozik. A Rendőrtiszti Főis-
kola, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara 
egyesülésével létrejövő egyetemre a szervezetekkel együtt 
érkeznek meglévő képzéseik, állományban lévő oktatóik, 
jogviszonyban lévő hallgatóik, munkatársaik is. Ezen sze-
replők egymástól függetlenül kialakított, meghatározott 
szervezeti kultúrákban élnek, amelyeknek megvannak 
a maguk jó vagy/és rossz hagyományaik. Meglehetősen 
erősek a külső, tehát az adott szervezetekbe: a honvéd-
ségbe, a rendőrségbe és más rendészeti szervekbe való 
beágyazottság vonatkozásai. Ezeket az adottságokat kell 
egymáshoz igazítani, átalakítani. Ezenkívül meg kell felel-
nünk az egyetemekkel szembeni általános jogszabályi és 
társadalmi elvárásoknak, azaz oktatni, kutatni kell, a kép-
zés befejeztével oklevelet kell kibocsátani, doktorképzést 
működtetni stb. Ugyanakkor igazodni kell a közszolgálat 
nagy ágazatai konkrét, sajátos, sokszor egymástól eltérő 
követelményeihez. A rendészeti ágazatokról, azon belül is 
az általános rendészetet és a bűnügyi rendészetet magába 
foglaló rendőrségről, a katonai területről, a civil közszol-
gálat rendkívül bonyolult és összetett ágazatairól van szó, 
és az alapító szándékai szerint előbb-utóbb a diplomáciai 
és külügyi tevékenység igényeit is ki kell elégíteni. Ezek 
megvalósulásának biztosítékaként a honvédelmi minisz-
ter, a belügyminiszter, és a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter fenntartói testület útján felügyeleti irányítói 
jogokat gyakorol. Az egyetemről szóló törvény sok olyan 
döntéshelyzetet említ, ahol figyelembe kell venni megha-
tározott szerv(ek) vagy vezető(k), vagy akár valamennyi 

szereplő együttes véleményét. Tehát az egyetem felügyeleti 
irányítási szerkezete is más, így ezáltal is újszerű. 

 « Mi volt az Ön személyes motivációja a rektori pozícióra 
való pályázás során?
P. a. A személyes motivációm többirányú volt. 1994 óta 
oktatok egyetemen, előbb hosszú évekig a szegedi egye-
temen voltam, majd 2003 óta a győri Széchenyi István 
Egyetemen vagyok tanszékvezető. Néhány évig dékán-
helyettesként is dolgoztam. Jogász végzettségem van, 
a tudományos fokozatom, habilitációm is az állam- és 
jogtudományok területére, ezen belül is a közigazgatási 
jogra esik.  Ugyanakkor az egyetem mellett mindig volt 
hivatali beosztásom, tehát az oktatói és az ahhoz szüksé-
ges kutatómunka mellett változatos munkakörökben dol-
goztam. Ennek a gyakorlatias életnek, a jogászi karriernek 
a csúcsaként jutottam el 2009-ben a Legfelsőbb Bíróság 
közigazgatási kollégiumába. Tulajdonképpen az ott betöl-
tött határozatlan idejű ítélkező bírói pozíciómat adtam fel 
a rektori megbízatásért, mert kiemelkedő lehetőségnek 
tartom ezt egy felsőoktatási életpálya részeként. A leg-
nagyobb motiváció azonban az alapítók, a kormány és az 

Országgyűlés által az új egyetem kapcsán 
kitűzött célok voltak, mert hiszek azok 
megvalósíthatóságában és a mögöttük 
húzódó értékekben. Tehát hiszem, hogy 
a közszolgálati életpályák megtervezése, 
egymással összehangolt szabályozása jobb 
szakemberek képzéséhez, a meglévő szak-
emberek jobb szakemberré való átkép-
zéséhez és egy hatékonyabb, magasabb 
színvonalú közszolgálathoz vezetnek.  Én 
magam mindig az állam szolgálatában 
álltam, akár bíróként, akár alkotmány-
bírósági főtanácsadóként, akár egyetemi 
oktatóként. Fontos számomra, hogy ez az 
állam jobb legyen, sőt jó legyen, mert a jó 
mindig jobb, mint a jobb. 

 « Nem lehet eltitkolni a feladat nehézsé-
gét…
P. a. Valóban nem egyszerű a feladat, 
és nem csupán a rektori megbízatáshoz 
fűződő számtalan elvárásnak való meg-
felelés miatt. Nem véletlenül hangsú-
lyoztam az eltérő szervezeti kultúrákat. 
A honvédség hivatásos tisztjelölti állo-
mányába tartozó, a Ludovika zászlajának 
keretében tevékenykedő, már a katonai  
életre felkészítés alatt álló hallgatóállo-
mány, és a civil életből jövő, oda igyekvő 
közigazgatás-tudományi kari hallgatók 
gyökeresen eltérő kultúrával rendel-
keznek. Nekünk kell tudatosítani min-
denkiben, hogy a különbözőség ellenére 
valamennyien a magyar állam szolgála-
tára készülnek. Persze most még messze 
vannak egymástól, nehéz őket egy neve-
zőre hozni, de amennyire lehet, meg kell 
próbálni. Természetesen az egységes 
egyetemi szervezet kiépítése, a szabály-
zatok megalkotása, a tényleges működés 
kialakítása nehéz feladat, de szerencsére 
nem leszek egyedül.

 « Kikkel fog együtt dolgozni? Hogyan ala-
kul az egyetem személyi állománya?
P. a. A munkatársak körültekintő kivá-
lasztása hónapok óta tart. A fenntartói 
testület folyamatosan készíti elő az egye-
tem működésének alapdokumentumait, 
zajlik a vezetők kiválasztása, hamarosan 
kinevezik a rektor helyetteseit, dékánokat, 
a gazdasági főigazgatót, a főtitkárt. Tehát 
január elsején a parancsnoki állomány a 
„kapitányi hídon” fog tartózkodni, és segít 
majd a három mozgó hajó nyílt vízen való 
összeépítésében. Az egyetem egyébként 
sem légüres térben mozog, hanem a nagy  
rendvédelmi, rendészeti szolgálatok, orszá-

gos szervek szoros együttműködésében, 
hiszen mindannyian érdekeltek abban, 
hogy az adott karokon, intézetekben olyan 
jó szakembereket, parancsnokokat képez-
zenek, akik tudnak parancsot adni, venni, 
tudnak alegységet irányítani vagy abban 
részt venni, ellátják szolgálati feladataikat. 

 « Változik-e az egyetem struktúrája, 
értem ez alatt a tanszékeket, intézeteket. 
Lesznek-e újdonságok?
P. a. A tanszéki, intézeti szerkezetnek biz-
tosan át kell alakulnia, hiszen az integrá-
ció egyik legfőbb célkitűzése az volt, hogy 
ne oktassák három- vagy négyféleképpen 
ugyanazt. Amit feltétlenül külön kell 
oktatni, azt persze külön szervezet saját 
szakértői, oktatói gárdával teszi majd 
ezentúl is. Emellett ésszerűen egyesíteni 
kell kutatási kapacitásainkat is. Termé-
szetesen ehhez idő kell, de a tartalmi 
előkészítés már folyik. A fenntartói tes-
tület által létrehozott oktatási előkészítő 
bizottság igyekszik összehangolni nem-
csak a tanszéki szerkezetet, hanem a tan-
tárgyi struktúrát és a tantárgyakban meg-
jelenő tartalmat is. Az viszont már eldőlt, 
hogy önálló Katasztrófavédelmi Intézet 
és Nemzetbiztonsági Intézet jön létre. 
Az egyetemnek szervezetében is készen 
kell állnia uniós, operatív programok-
ból származó források megpályázására, 
fogadására és hatékony felhasználására, 
amelyekhez erre alkalmas egységeknek 
kell alakulniuk. 

 « Fizikai valójában hol fog működni az 
egyetem?
P. a. Az egyesülő intézmények karrá vál-
nak, és egyelőre minden kar a jelenlegi 
helyén fog működni, tehát a Közigaz-
gatás-tudományi Kar a Ménesi úton, a 
Rendőrtiszti Főiskolai Kar a Farkasvölgyi 
úton, a Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző a Hungária körúton. Az egyetem 
központja Hende Csaba honvédelmi 
miniszter úr támogatása következtében 
ez utóbbi helyszínen, a (korábbi) ZMNE 
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a volt honvéd Ludovika Akadémia Üllői 
úti főépülete felújításának és campusként 
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a beruházásnak a vitelére, felügyeletére 
a kormány Fürjes Balázs személyében 
kormánybiztost nevezett ki. A beruházás 
ütemezésével és finanszírozásával kapcso-
latos alapvető döntéseket is a Kormány 
fogja meghozni.  ■

Patyi András a győri széchenyi 

istván Egyetem Közigazgatási 

tudományok tanszékének tan-

székvezető professzora, koráb-

bi Legfelsőbb bírósági bíró. 

jogi tanulmányait 1988–1993 

között a szegedi tudománye-

gyetem jogelődjében végezte, 

summa cum laude eredménnyel 

avatták jogi doktorrá. 1994-től 

oktat a felsőoktatásban, 2003 

óta egyetemi docens, 2011-től 

egyetemi tanár. PhD-fokozatát 

a Pécsi tudományegyetemen 

szerezte 2002-ben, 2011-ben 

győrben habilitált. 

Dolgozott főtanácsadóként az 

Alkotmánybíróságon, 2009 

és 2011 között a Legfelsőbb 

bíróság közigazgatás ügyszak-

ba beosztott bírája volt. Közel 

90 tudományos publikáció – 

köztük több könyv, tankönyv és 

jegyzet – szerzője, szerkesztője.

nekünk kell 

tudatosítani 

mindenkiben, hogy 

valamennyien 

a magyar állam 

szolgálatára készülnek. 
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 « A közigazgatás-fejlesztéssel kapcsola-
tos feladataiból mit emelne ki?
G. a. l. A Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem a fejlesztések meghatározó képzési 
és kutatási centruma, a közszolgálat 
megújításának zászlóshajója lesz. A kor-
mány részéről irányítani fogom a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem fejlesztését szoros 
együttműködésben a rektorral, a három 
fenntartó tárca (KIM, HM, BM) és a tár-
sult Külügyminisztérium képviselőivel. 
A közszolgálati személyzeti fejlesztések 
összehangolása a képzéssel és a kutatással 
szintén feladatkörömbe tartozik, ebben a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet biztosítja 
a szakmai támogatást. Fontos kiemelni, 
hogy a közigazgatás feszített tempójú 
munkájában kialakulhatnak olyan ügyek, 
amelyek rendkívüli beavatkozást igényel-
nek. Kormánybiztosként miniszterelnök 
úrtól kapott felkérés esetén utasítása sze-
rint fogom megoldani ezeket a feladatokat. 

 « Sok sikert kívánunk kormánybiztosi 
munkájához!
G. a. l. Köszönöm szépen.  ■

Aranyat érő hallgatók
szöveg: Tózsa réka, fotó: Bőhm Katalin

Az országos tudományos Diákköri tanács (otDt) minden 
második évben Pro scientia Aranyéremmel díjazza azt a 45 
felsőoktatási hallgatót, akik kiemelkedő tudományos tevé-
kenységet nyújtottak hallgatói pályafutásuk során.  Novem-
ber 23-án, a XXX. jubileumi országos tudományos Diákköri 
Konferencia (otDK) záró rendezvényén azonban a szokásostól 
eltérő módon ötven hallgató véshette be nevét az aranyat érő 

hallgatók nagykönyvébe. A különdíjakat a Közigazgatási és 
igazságügyi minisztérium ajánlotta föl a versenyzőknek.

Az aranyéremre pályázat útján lehet szert 
tenni, feltétel az OTDK-án elért első 
helyezés. A határon túli magyar és a hazai 
felsőoktatás legtehetségesebb hallgatói 
idén áprilisban, a XXX. OTDK keretei közt 
mérték össze tudásukat. Az ország tizenegy 
pontján 16 különböző tudományterületen 
zajlott a verseny. A különdíjak kínálatában 
újdonságként tűnt föl a Közigazgatási 
Különdíj, amelyet a (KIM) alapított az évfor-
duló kapcsán. A különdíjat azon diákok 
kapják meg, akik kiemelkedő színvonalú 
pályamunkát nyújtottak be közjogi, illetve 
a közigazgatás szerkezete, szervezete, haté-
kony működése, jövőbeli fejlődése szem-
pontjából kiemelkedő fontosságú témában. 
Az Állam- és Jogtudományi Szekció pécsi 
záró ünnepségén Kis Norbert, a NKI főigaz-
gatója húsz versenyzőnek adta át a különdí-
jat, még ugyanazon a héten Farkas Krisztina, 
a KIM helyettes államtitkára tíz-tíz külön-
díjassal rázott kezet, akik a Társadalom-
tudományi vagy Közgazdaságtudományi 
szekciókból kerültek ki. Közülük válasz-
totta ki szeptemberben az OTDT bíráló 
bizottsága az öt tudományos teljesítmé-
nyük alapján elismerésre máltó hallgatót: 
Auer Ádámot, Bakonyi Zoltánt, Bődy Eme-
sét, Dömötörfy Borbála Tündét és Tóbi 
Istvánt. Ők ma a Pro Scientia érem büszke 
tulajdonosai. „A díj mindenképpen nagy 
megtiszteltetés, nem számítottam rá. Úgy 
érzem, hogy ez egy igazán pozitív visszajel-
zés, több versenyen is részt vettem idén, de ez 
a legnagyobb elismerés, amiben részesültem.” 

– foglalta össze érzéseit Tóbi István. Az 
önképzésben kezdetektől aktív, újító légkör 
iránt fogékony fiatalok kiváló tudományos 

munícióval láthatják el a közigazgatás és a 
kormányzat szereplőit, így az érintett köz-
igazgatási vezetők törekszenek arra, hogy 
a díjazott hallgatók tudása a közigazga-
tási tudásbázisba beépüljön. „Ez vezetett a 
témaválasztásban is” – mondta Bődy Emese. 
„Mindenképpen átgondolásra szorul ez a jog-
kör, sok fejlesztés lehet ebben a kérdésben.”
A díjazott pályamunkák absztraktjai a 
Magyar Közigazgatás című szaklap decem-
beri számában lesznek olvashatók.  ■

Kormánybiztos a jó államért
interjú gál András leventével, a jó állam fejlesztési koncepció 
összehangolásáért felelős kormánybiztossal
szöveg: Csaba réka, fotó: Pelsőczy Csaba

gál András Levente, aki 2010 júniusától közigazgatási államtitkárként a közigazgatási és iga-
zságügyi minisztérium szakmai irányítását látta el, december 1-től kormánybiztosként a jó állam 
fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felel. Ennek kapcsán kérdeztük a kor-
mánybiztost a rá váró feladatokról és a változások hatásairól.

 « Miért van szükség ezekre a változásokra 
a közigazgatási fejlesztések kapcsán?
Gál andrás levente: A Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium jelentős 
munkát végzett a kormányzás első más-
fél évében. A Magyary-program 11.0-es, 
idén június 10-én megjelentetett első 
kiadása bemutatja az állam újjászer-
vezésének első egyéves eredményeit, a 
központi és a területi közigazgatás kon-
szolidációját, a hatékonyabb kormány-
zati működés feltételeinek kialakítását. 
Az Alaptörvény és az azt kísérő jogal-
kotási munka igazolta, hogy az állam-
apparátus képes gyakran 170 százalékos 
jogalkotási teljesítményre is. Az idei év 
legnagyobb vállalása a Széll Kálmán-terv 
megalkotása volt, nagy ágazati reformo-
kat kell végrehajtani azok költségvetési 
fenntarthatósága érdekében. Az ezzel 
összefüggő jogalkotási munkát is Nav-
racsics Tibor miniszter koordinálta, és 
alapvetően tartjuk az eredetileg kitű-

zött ütemezést. A leglényegesebb sarka-
latos törvényeket a kormány elfogadta 
november 30-ig. Ahogyan miniszter úr 
elmondta, ennek a jogalkotási feladat-
nak az „oroszlánrészét” a KIM végezte 
el, mint szakmai szűrő és közigazgatási 
egyeztető folyamatot működtető tárca. 
Ám ahhoz, hogy ez a működés bizton-
ságosan fenntartható legyen érdemes 
bizonyos változtatásokat végrehajtani. 
Az eddigi eredményeket sorra véve az 
derült ki, hogy a Jó Állam megvalósítása 
érdekében szükséges nagyszabású, sok-
szor konfrontációval járó intézkedéseket 
a közigazgatás irányításának napi, alap-
működéséről le kell választani.

 « Melyek azok a fejlesztési területek, 
amelyekért kormánybiztosként Ön felel?
G. a. l. A Jó Állam Fejlesztési Koncep-
ció három fő része a Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program, az 
igazságszolgáltatási és önkormányzati 
reform. Kormánybiztosként össze kell 
hangolnom a Magyary-programot az 
ezzel érintkező egyes ágazati politikák 
végrehajtásával. Ennek keretében veze-
tem az Államreform és Elektronikus Köz-
igazgatás Operatív Programért Monitor-
ing Bizottságot. A fejlesztési koncepciók 
végrehajtásához szükséges törvények 
már benyújtásra kerültek, most a „házon 
kívüli terepmunka” következik.

a gYŐzteS

Dolgozatok:

Auer ádám: 

A részvényesi 

joggyakorlásra vonatkozó 

„corporate governance” szabályok 

alkalmazása Németországban és 

Magyarországon

bődy Emese: Helyi önkormány-

zatok feletti törvényességi 

ellenőrzés elméleti és gyakorlati 

problémái

Dömötörfy borbála tünde: ver-

senyjog és választott bíráskodás 

az európai unióban

bakonyi zoltán: Ki van az alkuszok 

hálójában?

tóbi istván: Miért nézünk Tv-so-

rozatokat? Betekintés a televíziós 

szórakoztatóipar legjövedelme-

zőbb iparágába

az első magyary-programot 

minden évben egy új közigaz-

gatásfejlesztési-program követi 

majd, felhasználva az előző év 

eredményeit és tapasztalatait.

a magyary-program beavatko-

zási területei:

 szervezet

 feladat

 eljárás

 személyzet

az igazságügyi reform négy 

sarkalatos pontja:

•	 megszűnik az országos 

Igazságszolgáltatási 

tanács (oIt)

•	 négyszintű marad a bírósági 

rendszer 

•	 a bírák háromévenként egy 

évre – a hozzájárulásuk 

nélkül – másik szolgálati 

helyre rendelhetők 

•	 az egységes ügyészi szer-

vezetbe integrálódnak a 

katonai ügyészségek

az önkormányzati reform

•	 szabályozza az egyesített 

hivatalok kérdését, a járási 

társulásokat és az egysé-

ges finanszírozást 

•	 megszünteti a megyei jogú 

városok különleges státusát

•	 bizonyos szint felett elvon 

az iparűzési adó mértéké-

ből, viszont lehetőséget 

nyújt saját adónemek 

kivetésére.

•	 meghatározza a főállású 

polgármesterek státusát 
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nek. Kormánybiztosként miniszterelnök 
úrtól kapott felkérés esetén utasítása sze-
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érzem, hogy ez egy igazán pozitív visszajel-
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témaválasztásban is” – mondta Bődy Emese. 
„Mindenképpen átgondolásra szorul ez a jog-
kör, sok fejlesztés lehet ebben a kérdésben.”
A díjazott pályamunkák absztraktjai a 
Magyar Közigazgatás című szaklap decem-
beri számában lesznek olvashatók.  ■

Kormánybiztos a jó államért
interjú gál András leventével, a jó állam fejlesztési koncepció 
összehangolásáért felelős kormánybiztossal
szöveg: Csaba réka, fotó: Pelsőczy Csaba

gál András Levente, aki 2010 júniusától közigazgatási államtitkárként a közigazgatási és iga-
zságügyi minisztérium szakmai irányítását látta el, december 1-től kormánybiztosként a jó állam 
fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felel. Ennek kapcsán kérdeztük a kor-
mánybiztost a rá váró feladatokról és a változások hatásairól.

 « Miért van szükség ezekre a változásokra 
a közigazgatási fejlesztések kapcsán?
Gál andrás levente: A Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium jelentős 
munkát végzett a kormányzás első más-
fél évében. A Magyary-program 11.0-es, 
idén június 10-én megjelentetett első 
kiadása bemutatja az állam újjászer-
vezésének első egyéves eredményeit, a 
központi és a területi közigazgatás kon-
szolidációját, a hatékonyabb kormány-
zati működés feltételeinek kialakítását. 
Az Alaptörvény és az azt kísérő jogal-
kotási munka igazolta, hogy az állam-
apparátus képes gyakran 170 százalékos 
jogalkotási teljesítményre is. Az idei év 
legnagyobb vállalása a Széll Kálmán-terv 
megalkotása volt, nagy ágazati reformo-
kat kell végrehajtani azok költségvetési 
fenntarthatósága érdekében. Az ezzel 
összefüggő jogalkotási munkát is Nav-
racsics Tibor miniszter koordinálta, és 
alapvetően tartjuk az eredetileg kitű-

zött ütemezést. A leglényegesebb sarka-
latos törvényeket a kormány elfogadta 
november 30-ig. Ahogyan miniszter úr 
elmondta, ennek a jogalkotási feladat-
nak az „oroszlánrészét” a KIM végezte 
el, mint szakmai szűrő és közigazgatási 
egyeztető folyamatot működtető tárca. 
Ám ahhoz, hogy ez a működés bizton-
ságosan fenntartható legyen érdemes 
bizonyos változtatásokat végrehajtani. 
Az eddigi eredményeket sorra véve az 
derült ki, hogy a Jó Állam megvalósítása 
érdekében szükséges nagyszabású, sok-
szor konfrontációval járó intézkedéseket 
a közigazgatás irányításának napi, alap-
működéséről le kell választani.

 « Melyek azok a fejlesztési területek, 
amelyekért kormánybiztosként Ön felel?
G. a. l. A Jó Állam Fejlesztési Koncep-
ció három fő része a Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program, az 
igazságszolgáltatási és önkormányzati 
reform. Kormánybiztosként össze kell 
hangolnom a Magyary-programot az 
ezzel érintkező egyes ágazati politikák 
végrehajtásával. Ennek keretében veze-
tem az Államreform és Elektronikus Köz-
igazgatás Operatív Programért Monitor-
ing Bizottságot. A fejlesztési koncepciók 
végrehajtásához szükséges törvények 
már benyújtásra kerültek, most a „házon 
kívüli terepmunka” következik.
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Egyedülálló utánpótlásprogram
szöveg: Csaba réka, fotó: Hornyák Dániel

záró fejezetéhez érkezett a 2011. évi magyar Közigazgatási Ösztöndíj (mKÖ) prog-

ram: decemberben hazatérnek az ösztöndíjasok külföldi szakmai gyakorlatukról, 

közben pedig zajlik a 2012-es program résztvevőinek kiválasztása. vas Erzsébettel, 

az mKÖ Programiroda vezetőjével beszélgettünk.

 « Mikor kapcsolódott be az MKÖ-be? 
Hogyan látta akkor az önök előtt álló 
feladatokat?
vas erzsébet: Január 19-én, a Parlament-
ben és a BGF épületében tartott megnyi-
tón találkoztam először az ösztöndíja-
sokkal, csupa ünneplőbe öltözött, meg-
illetődött, várakozásokkal teli fiatallal. 
Akkor még csak kívülállóként, de nagy 
vonalakban már ismertem a programot, 
az ösztöndíjasok kiválasztásának és köz-
igazgatási szerveknél történő elhelyezé-
sének folyamatát. Amikor csatlakoztam 
az MKÖ Programiroda munkatársai-
hoz, tudtam, hogy óriási feladat áll még 
előttünk: a program hazai szakaszának 
koordinálása, valamint a külföldi kiuta-
zás előkészítése és lebonyolítása.

 « Nem volt az ön számára újdonság 
egy ilyen program vezetése, korábban is 
hasonló területen dolgozott.
v. e. Eddigi munkáim során főleg mobi-
litási programokkal foglalkoztam, köz-
vetlenül ezelőtt a Budapesti Corvinus 
Egyetem Nemzetközi Osztályán vezet-
tem az Erasmus programot. A korábban 
megszerzett tapasztalatok sokat segítet-
tek, de az MKÖ sok szempontból telje-
sen más, mint a klasszikus egyetemi ösz-
töndíjak és nemzetközi programok. Ha 
néhány szóval kellene összefoglalnom, 
milyen is ez a program, azt mondanám, 
hogy egyszerre egyedülálló és grandi-
ózus, kiforratlan és hektikus. Ennek 
köszönheti a népszerűségét (a tavaly 
meghirdetett helyekre majdnem ötszö-
rös túljelentkezés volt), de emiatt vannak 
azok a nehézségeink is, amelyek az ehhez 
hasonló úttörő, ún. pilot-programoknál 
gyakran felmerülnek, és amelyeket a 
hazai és külföldi fogadóintézményekkel 
együtt kell megoldanunk. Nincs kitapo-

sott út előttünk és a közigazgatás sem 
egyszerű terep. A program egyik legfon-
tosabb célja viszont pont az, hogy új lehe-
tőségeket teremtsen a közigazgatás iránt 
érdeklődő, tehetséges fiataloknak, akik, 
ha bekerülnek a rendszerbe, maguk is a 
változások elősegítői lehetnek.

 « Miként találták meg az ösztöndíja-
sok számára a megfelelő helyet? Hogyan 
néz ki pontosan egy fiatal szemszögéből  
a külföldi szakasz?
v. e. A külföldi fogadóhelyek megtalá-
lásához minden létező módszert beve-
tettünk: megkerestük az NKI partner-

intézményeit, vagyis az egyes országok 
közigazgatási intézeteit, a közigazgatási 
képzést nyújtó intézményeket. Nem 
egyszer saját személyes kapcsolatain-
kon keresztül próbáltunk bejutni egy-
egy helyre, és igyekeztük meggyőzni a 
vezetőiket arról, hogy fogadják az ösz-
töndíjasokat, és segítsenek még foga-
dóhelyeket találni. A legtöbb segítsé-
get a Külügyminisztérium nyújtotta a 
magyar nagykövetségeken keresztül, 
a képviseletek kijelölt munkatársaival 
napi kapcsolatban álltunk. A poten-
ciális partnerek az ösztöndíjasok pre-

ferenciái, szaktudása, idegen nyelvű 
önéletrajzai és motivációs levelei alap-
ján válogattak közülük. Július végére 
állt össze, hogy ki hova megy a több 
mint 200 fogadóhely közül. A legtöbb 
ösztöndíjas szeptember 5-én kezdte 
meg külföldi gyakorlatát, az ünnepe-
ket pedig már mindenki a családjával, 
itthon töltheti. 

 « Hány külföldi intézménnyel sikerült 
kapcsolatot létesíteni, mik az együttmű-
ködések alapelvei?
v. e. Kb. 200 intézménnyel vettük föl 
a kapcsolatot, velük együttműködési 
szerződést kötöttünk. A szerződésben 
foglaltak szerint az NKI és a fogadó-
intézmények kölcsönösen igyekeznek 
elősegíteni az országaik közötti együtt-
működést a közigazgatás fejlesztése 
és korszerűsítése terén, közigazgatási 
csereprogramokkal és a tapasztalatok 
egymás közötti megosztásával pedig 
támogatják a közigazgatás iránt elhiva-
tott pályakezdők és fiatal munkavállalók 
képzését és szakmai fejlődését. Lengyel-
ország már élt is a felkínált kölcsönösség 
lehetőségével, és két ösztöndíjast kül-
dött Budapestre, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumba.

 « Hol végzik az ösztöndíjasok a minden-
napi munkájukat? 
v. e. Az ösztöndíjasoknak nagyszerű 
fogadóhelyük van: minisztériumok, 
háttérintézmények, központi hivatalok, 
csakúgy, mint itthon. A fogadó orszá-

gokban mindenhol vannak koordináto-
rok, akik nekünk az adminisztrációban, 
az ösztöndíjasoknak pedig a gyakorlati 
dolgokban segítenek, emellett a nagy-
követségek munkatársai is igyekeznek 

támogatni a résztvevőket, van, ahol 
szállást is biztosítottak nekik. Én magam 
Rigában és Tallinban jártam, ahol az 
ösztöndíjasok minisztériumokban töl-
tik a gyakorlatukat. Egy helyen bérelnek 
szállást, közösen főznek, programokat 
szerveznek, igazi összetartó, de mégis 
nyitott közösség alakult ki. Találkoz-
tam az ottani közvetlen feletteseikkel is, 
akik egyértelműen elégedetten beszéltek 
a gyakornokok által végzett munkáról.

 « Milyen támogatásban részesülnek a 
résztvevők?
v. e. A külföldi ösztöndíjak egy részének 
kiutalása a kiutazás előtt egy hónappal 
megtörtént, ebből tudták az utazást és 
az első hónap megélhetési költségeit 
fedezni. Az ösztöndíjak összegét az 
európai mobilitási programoknál hasz-
nált ország-standardok alapján határoz-
tuk meg, így attól függően, hogy melyik 
országban van az ösztöndíjas, heti 210, 
240 vagy 270 eurót kap. A legalacso-
nyabb kategóriában van pl. Szlovákia és 
Bulgária, a középsőben Németország és 
Belgium, a legmagasabban pedig Svéd-
ország, Dánia és Nagy-Britannia. Ennek 
elégnek kell lennie a szerény, de tisztes-
séges megélhetéshez, luxust persze nem 
biztosít. 

 « A programiroda hogyan tudja az ösz-
töndíjasokon tartani a szemét, miként 
zajlik a szakmai gyakorlat hazai és kül-
földi részének értékelése?
v. e. A hazai szakasz értékelése a mento-
rok részéről megtörtént, a külföldi koor-
dinátorok december 31-ig küldik el érté-
kelésüket az MKÖ Programiroda részére. 
Az ösztöndíjasoknak egyébként heti és 
havi beszámolót is küldeniük kell a tevé-
kenységükről, valamint tanulmányt is kell 
készíteniük, amelyben feldolgoznak egy, 
a tapasztalataikhoz kapcsolódó területet, 
pl. a hazai és a fogadó ország közigazga-
tás-fejlesztésének fő irányait és beavat-
kozási területeit kell összehasonlítaniuk, 
vagy a fogadó ország közigazgatásának 
médiában való megjelenését elemezniük.  
A Programiroda munkatársainak moni-
toring látogatásai és a visszajelzések alap-
ján elmondhatjuk: nem hiába dolgoztunk 
ilyen keményen. Az ösztöndíjasokkal 
elégedettek a fogadóintézmények, sokan 
komoly felelősséggel járó, önálló feladato-
kat kapnak és megbecsülik őket.

 « Melyek voltak a leggyakoribb kérdések, 
kérések, problémák a hazai és a külföldi 
szakasz kapcsán?

v.e. A hazai szakasz idején főleg a gya-
korlati feltételekről, szabadnapokról, 
képzésekről érdeklődtek, majd egyre 
inkább a külföldi lehetőségekről. A kül-
földi szakasz kezdetén sokaknak leg-
inkább az anyagi nehézségek okoztak 
gondot, jelenleg pedig egyetlen kérdést 
tesznek föl száz formában megfogal-
mazva: mi lesz februártól, hogy alakul 
a továbbfoglalkoztatásuk? Erről azt 
tudom elmondani, hogy mindenkinek, 
aki a hazai és a külföldi szakasz során 
megfelelő értékelést kap a mentorok-
tól és feletteseitől, meg fogjuk találni 
a helyét a hazai közigazgatásban. Az is 
biztos, hogy végleges döntés mindenki-
ről januárban születik, a kormánytiszt-
viselői tisztséget február 1-jétől tölthetik 
be a programot sikeresen elvégző részt-
vevők.

 « Milyen a kapcsolata az ösztöndíjasok-
kal, személyesen mennyire tudott megis-
merkedni velük?
v. e. A program során számtalan szemé-
lyes kéréssel, problémával fordultak hoz-
zám, amelyeket lehetőségeimhez mérten 
próbáltam megoldani, de igyekeztem 
bizonyos távolságot is tartani az ösztön-
díjasokkal szemben. Minden résztvevő-
ért egyaránt felelősséggel tartozunk, de 
nem szabad, hogy az egyéni helyzetek 
miatt a lehetőségeinken felüli segítséget 
ígérjünk valakinek. Amit tudunk, megte-
szünk, de az az ideális, ha ez kérés nélkül 
is megy.

 « Hogyan tovább? 
v. e. Az ösztöndíjasok hazai munkahe-
lyének megtalálásával nem érnek véget 
a feladataink. Az októberi Karrier Expón 
meghirdettük a 2012. évi MKÖ-t, amelyre 
november 30-ig lehetett jelentkezni, és a 
kiválasztási folyamat jelenleg is tart a 
150 ösztöndíjas helyre. Az első év tapasz-
talatai alapján néhány dologban módo-
sítottunk a programon, de az alapok 
természetesen nem változnak. 2012-ben 
március 1-jén kezdik az ösztöndíjasok 
a hazai szakaszt valamelyik közigazga-
tási szervnél, ősszel utaznak ki a kül-
földi fogadóhelyekre, és decemberben a 
hazai intézményekbe visszatérve zárják 
le a programot. Bízunk benne, hogy egy 
olyan programot sikerült kidolgoznunk, 
ami egyaránt szolgálja a tehetséges fiata-
lok közigazgatásban való elhelyezkedé-
sét, valamint Magyarország nemzetközi 
közigazgatási kapcsolatainak erősítését 
és fejlesztését.  ■

Vas Erzsébet
kedvenc író ||  spíró györgy,  

ljudmila ulickaja

Film || szabó istván: mephisto

zene || népzene
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Hogyan látta akkor az önök előtt álló 
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vas erzsébet: Január 19-én, a Parlament-
ben és a BGF épületében tartott megnyi-
tón találkoztam először az ösztöndíja-
sokkal, csupa ünneplőbe öltözött, meg-
illetődött, várakozásokkal teli fiatallal. 
Akkor még csak kívülállóként, de nagy 
vonalakban már ismertem a programot, 
az ösztöndíjasok kiválasztásának és köz-
igazgatási szerveknél történő elhelyezé-
sének folyamatát. Amikor csatlakoztam 
az MKÖ Programiroda munkatársai-
hoz, tudtam, hogy óriási feladat áll még 
előttünk: a program hazai szakaszának 
koordinálása, valamint a külföldi kiuta-
zás előkészítése és lebonyolítása.

 « Nem volt az ön számára újdonság 
egy ilyen program vezetése, korábban is 
hasonló területen dolgozott.
v. e. Eddigi munkáim során főleg mobi-
litási programokkal foglalkoztam, köz-
vetlenül ezelőtt a Budapesti Corvinus 
Egyetem Nemzetközi Osztályán vezet-
tem az Erasmus programot. A korábban 
megszerzett tapasztalatok sokat segítet-
tek, de az MKÖ sok szempontból telje-
sen más, mint a klasszikus egyetemi ösz-
töndíjak és nemzetközi programok. Ha 
néhány szóval kellene összefoglalnom, 
milyen is ez a program, azt mondanám, 
hogy egyszerre egyedülálló és grandi-
ózus, kiforratlan és hektikus. Ennek 
köszönheti a népszerűségét (a tavaly 
meghirdetett helyekre majdnem ötszö-
rös túljelentkezés volt), de emiatt vannak 
azok a nehézségeink is, amelyek az ehhez 
hasonló úttörő, ún. pilot-programoknál 
gyakran felmerülnek, és amelyeket a 
hazai és külföldi fogadóintézményekkel 
együtt kell megoldanunk. Nincs kitapo-

sott út előttünk és a közigazgatás sem 
egyszerű terep. A program egyik legfon-
tosabb célja viszont pont az, hogy új lehe-
tőségeket teremtsen a közigazgatás iránt 
érdeklődő, tehetséges fiataloknak, akik, 
ha bekerülnek a rendszerbe, maguk is a 
változások elősegítői lehetnek.

 « Miként találták meg az ösztöndíja-
sok számára a megfelelő helyet? Hogyan 
néz ki pontosan egy fiatal szemszögéből  
a külföldi szakasz?
v. e. A külföldi fogadóhelyek megtalá-
lásához minden létező módszert beve-
tettünk: megkerestük az NKI partner-

intézményeit, vagyis az egyes országok 
közigazgatási intézeteit, a közigazgatási 
képzést nyújtó intézményeket. Nem 
egyszer saját személyes kapcsolatain-
kon keresztül próbáltunk bejutni egy-
egy helyre, és igyekeztük meggyőzni a 
vezetőiket arról, hogy fogadják az ösz-
töndíjasokat, és segítsenek még foga-
dóhelyeket találni. A legtöbb segítsé-
get a Külügyminisztérium nyújtotta a 
magyar nagykövetségeken keresztül, 
a képviseletek kijelölt munkatársaival 
napi kapcsolatban álltunk. A poten-
ciális partnerek az ösztöndíjasok pre-

ferenciái, szaktudása, idegen nyelvű 
önéletrajzai és motivációs levelei alap-
ján válogattak közülük. Július végére 
állt össze, hogy ki hova megy a több 
mint 200 fogadóhely közül. A legtöbb 
ösztöndíjas szeptember 5-én kezdte 
meg külföldi gyakorlatát, az ünnepe-
ket pedig már mindenki a családjával, 
itthon töltheti. 

 « Hány külföldi intézménnyel sikerült 
kapcsolatot létesíteni, mik az együttmű-
ködések alapelvei?
v. e. Kb. 200 intézménnyel vettük föl 
a kapcsolatot, velük együttműködési 
szerződést kötöttünk. A szerződésben 
foglaltak szerint az NKI és a fogadó-
intézmények kölcsönösen igyekeznek 
elősegíteni az országaik közötti együtt-
működést a közigazgatás fejlesztése 
és korszerűsítése terén, közigazgatási 
csereprogramokkal és a tapasztalatok 
egymás közötti megosztásával pedig 
támogatják a közigazgatás iránt elhiva-
tott pályakezdők és fiatal munkavállalók 
képzését és szakmai fejlődését. Lengyel-
ország már élt is a felkínált kölcsönösség 
lehetőségével, és két ösztöndíjast kül-
dött Budapestre, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumba.

 « Hol végzik az ösztöndíjasok a minden-
napi munkájukat? 
v. e. Az ösztöndíjasoknak nagyszerű 
fogadóhelyük van: minisztériumok, 
háttérintézmények, központi hivatalok, 
csakúgy, mint itthon. A fogadó orszá-

gokban mindenhol vannak koordináto-
rok, akik nekünk az adminisztrációban, 
az ösztöndíjasoknak pedig a gyakorlati 
dolgokban segítenek, emellett a nagy-
követségek munkatársai is igyekeznek 

támogatni a résztvevőket, van, ahol 
szállást is biztosítottak nekik. Én magam 
Rigában és Tallinban jártam, ahol az 
ösztöndíjasok minisztériumokban töl-
tik a gyakorlatukat. Egy helyen bérelnek 
szállást, közösen főznek, programokat 
szerveznek, igazi összetartó, de mégis 
nyitott közösség alakult ki. Találkoz-
tam az ottani közvetlen feletteseikkel is, 
akik egyértelműen elégedetten beszéltek 
a gyakornokok által végzett munkáról.

 « Milyen támogatásban részesülnek a 
résztvevők?
v. e. A külföldi ösztöndíjak egy részének 
kiutalása a kiutazás előtt egy hónappal 
megtörtént, ebből tudták az utazást és 
az első hónap megélhetési költségeit 
fedezni. Az ösztöndíjak összegét az 
európai mobilitási programoknál hasz-
nált ország-standardok alapján határoz-
tuk meg, így attól függően, hogy melyik 
országban van az ösztöndíjas, heti 210, 
240 vagy 270 eurót kap. A legalacso-
nyabb kategóriában van pl. Szlovákia és 
Bulgária, a középsőben Németország és 
Belgium, a legmagasabban pedig Svéd-
ország, Dánia és Nagy-Britannia. Ennek 
elégnek kell lennie a szerény, de tisztes-
séges megélhetéshez, luxust persze nem 
biztosít. 

 « A programiroda hogyan tudja az ösz-
töndíjasokon tartani a szemét, miként 
zajlik a szakmai gyakorlat hazai és kül-
földi részének értékelése?
v. e. A hazai szakasz értékelése a mento-
rok részéről megtörtént, a külföldi koor-
dinátorok december 31-ig küldik el érté-
kelésüket az MKÖ Programiroda részére. 
Az ösztöndíjasoknak egyébként heti és 
havi beszámolót is küldeniük kell a tevé-
kenységükről, valamint tanulmányt is kell 
készíteniük, amelyben feldolgoznak egy, 
a tapasztalataikhoz kapcsolódó területet, 
pl. a hazai és a fogadó ország közigazga-
tás-fejlesztésének fő irányait és beavat-
kozási területeit kell összehasonlítaniuk, 
vagy a fogadó ország közigazgatásának 
médiában való megjelenését elemezniük.  
A Programiroda munkatársainak moni-
toring látogatásai és a visszajelzések alap-
ján elmondhatjuk: nem hiába dolgoztunk 
ilyen keményen. Az ösztöndíjasokkal 
elégedettek a fogadóintézmények, sokan 
komoly felelősséggel járó, önálló feladato-
kat kapnak és megbecsülik őket.

 « Melyek voltak a leggyakoribb kérdések, 
kérések, problémák a hazai és a külföldi 
szakasz kapcsán?

v.e. A hazai szakasz idején főleg a gya-
korlati feltételekről, szabadnapokról, 
képzésekről érdeklődtek, majd egyre 
inkább a külföldi lehetőségekről. A kül-
földi szakasz kezdetén sokaknak leg-
inkább az anyagi nehézségek okoztak 
gondot, jelenleg pedig egyetlen kérdést 
tesznek föl száz formában megfogal-
mazva: mi lesz februártól, hogy alakul 
a továbbfoglalkoztatásuk? Erről azt 
tudom elmondani, hogy mindenkinek, 
aki a hazai és a külföldi szakasz során 
megfelelő értékelést kap a mentorok-
tól és feletteseitől, meg fogjuk találni 
a helyét a hazai közigazgatásban. Az is 
biztos, hogy végleges döntés mindenki-
ről januárban születik, a kormánytiszt-
viselői tisztséget február 1-jétől tölthetik 
be a programot sikeresen elvégző részt-
vevők.

 « Milyen a kapcsolata az ösztöndíjasok-
kal, személyesen mennyire tudott megis-
merkedni velük?
v. e. A program során számtalan szemé-
lyes kéréssel, problémával fordultak hoz-
zám, amelyeket lehetőségeimhez mérten 
próbáltam megoldani, de igyekeztem 
bizonyos távolságot is tartani az ösztön-
díjasokkal szemben. Minden résztvevő-
ért egyaránt felelősséggel tartozunk, de 
nem szabad, hogy az egyéni helyzetek 
miatt a lehetőségeinken felüli segítséget 
ígérjünk valakinek. Amit tudunk, megte-
szünk, de az az ideális, ha ez kérés nélkül 
is megy.

 « Hogyan tovább? 
v. e. Az ösztöndíjasok hazai munkahe-
lyének megtalálásával nem érnek véget 
a feladataink. Az októberi Karrier Expón 
meghirdettük a 2012. évi MKÖ-t, amelyre 
november 30-ig lehetett jelentkezni, és a 
kiválasztási folyamat jelenleg is tart a 
150 ösztöndíjas helyre. Az első év tapasz-
talatai alapján néhány dologban módo-
sítottunk a programon, de az alapok 
természetesen nem változnak. 2012-ben 
március 1-jén kezdik az ösztöndíjasok 
a hazai szakaszt valamelyik közigazga-
tási szervnél, ősszel utaznak ki a kül-
földi fogadóhelyekre, és decemberben a 
hazai intézményekbe visszatérve zárják 
le a programot. Bízunk benne, hogy egy 
olyan programot sikerült kidolgoznunk, 
ami egyaránt szolgálja a tehetséges fiata-
lok közigazgatásban való elhelyezkedé-
sét, valamint Magyarország nemzetközi 
közigazgatási kapcsolatainak erősítését 
és fejlesztését.  ■

Vas Erzsébet
kedvenc író ||  spíró györgy,  

ljudmila ulickaja

Film || szabó istván: mephisto

zene || népzene

hobbi || olvasás, színház, síelés
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„Nem fénymásolni jöttünk ki” 
ösztöndíjasaink brüsszelben is megállják a helyüket
szöveg: Csaba réka

Előző számainkban bemutattunk néhány Lengyelországban és francia-

országban szakmai gyakorlatát töltő magyar Közigazgatási Ösztön-

díjast. most az Európai unió vérkeringésének központjában, brüsz-

szelben dolgozó ösztöndíjasok munkával kapcsolatos tapasztalatai 

és (multi)kulturális élményei következnek.

Pribay borbála
Az MKÖ hazai 
szakaszában a 
Nemzet i Erő-
forrás Miniszté-
rium kulturális 
államtitkárságán 
dolgoztam, ezért 
nagyon szerencsésnek 
érzem magam, hogy itt, Brüsszelben is 
sikerült kulturális területre kerülnöm. 
Méghozzá a belgiumi magyar nagy-
követség kulturális szolgálataként is 
működő Balassi Intézetbe. Főként az 
országimázst bemutató programterv 
elkészítésén, kommunikációján dolgo-
zunk a munkatársaimmal. Legújabb fel-
adatunk a hálózatként működő magyar 
intézetek egységes, januárban startoló 
honlapjának testreszabása, véleménye-
zése volt, mely során olyan konstrukciót 

igyekeztünk kitalálni, amely mind a 19 
intézet helyi igényekhez szabott interne-
tes megjelenését lehetővé teszi. Ebben 
a munkafolyamatban nagyon 
hasznosnak bizonyult, hogy 
ösztöndíjasként a kollégáim-
hoz képest külső nézőpontot 
igyekeztem érvényesíteni. A 
másik fontos feladatköröm a kulturális 
programok szervezése. Ennek kapcsán 
nagyon sok művészt, kultúraszervezőt 
ismerhettem meg, akikkel a program 
részét képező tanulmányhoz interjúkat 
is készítettem. Nagyon szeretek múze-
umba járni, és az itt töltött idő alatt 
rengeteg kiállításra elmentem. Igyekez-
tem az itteni közgyűjtemények kiállítás-
technikai ötleteit is gyűjteni, valamint a 
múzeumok által szervezett programok, 
múzeumpedagógiai foglalkozások mód-
szertanából ellesni dolgokat. A közös 

múzeumlátogatás egyébként kedvelt 
itteni elfoglaltság lett: a városban lakó 
ösztöndíjasok közül sokan a Nocturnes 
elnevezésű, a múzeumok éjszakájához 
hasonló programsorozaton töltik csü-
törtök estéiket.

szabó magda
Az ösztöndíjprogram első hat hónap-
ját a KIM Sajtókapcsolatokért Felelős 
Osztályán töltöttem, itt Brüsszelben 
pedig a Magyar Nagykövetség Politi-

kai és Sajtóosztályá-
nak munkáját segí-

tem. A feladataim 
főleg belgiumi és 
luxemburgi sajtó-
figyelés (mivel az 
itteni nagykövet-

ség Luxemburgban 
is képviseli hazánkat), 

heti összefoglaló készítése a két állam 
legfontosabb belpolitikai, külpolitikai 
és biztonságpolitikai folyamatairól, 
valamint napi jelentések és elemzések 
készítése a Külügyminisztérium részére. 
Már az első naptól kezdve minden mun-
katárs nagyon segítőkész és barátságos 
volt, így könnyen ment a beilleszkedés. A 
nagykövetségi feladatokat magyar nem-
zetiségű alkalmazottak látják el. Van 
olyan munkatárs, aki már Belgiumban 
született, sokan az országban telepedtek 
le, de előfordulnak itt otthonról kiren-
delt munkatársak is. Nagyon jó érzés 
ilyen összetartó és családias légkörben 
dolgozni. Szakmai szempontból 
hasznos volt megismerni a 
külképviselet és a konzulátus 
szervezeti felépítését és műkö-
dését, politológusként pedig 
nagyon érdekes a több mint 
ötszáz napja tartó belga kor-
mányzati válságból való kilá-
balás tanulmányozása. Az egyik 
legfontosabb személyes élményem, hogy 
részt vehettem az október 23-a alkalmá-
ból rendezett nagykövetségi fogadáson, 
ahol az ‘56-osforradalom következté-
ben kivándorolni kényszerülő belgiumi 
magyarokkal találkozhattam. 

végh Nóra
 Az Európai Unió Tanácsa főigazgató-
sága két munkacsoportjának (az ACP 
– Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni 
országok csoportja, valamint a COAFR 
– szub-szaharai afrikai országok) mun-
kájában veszek részt, ami ugyan nem 
kapcsolódik szorosan az otthoni mun-
kámhoz, mégis nagy lehetőséget jelent 
szakmai szempontból. A munkacsopor-
tok üléseire való felkészülés, az ezeken 
való részvétel és jegyzetelés, valamint 
azt követően a jegyzőkönyv, jelentés 
megírása tartozik a munkámhoz. Ezt 
egészítik ki az ún. felkészítő ülések, 
amelyek a soros elnökség munkáját segí-
tik elő, és ahol a résztvevők megosztják 
egymással, hogy melyik féltől milyen 
reakció várható, valamint mire számít-
hatnak majd a tagállami képviselőktől. 
Az eddigi egyik legnagyobb kihívás 
számomra az volt, hogy háttéranyagot 
kellett írnom a lengyel külügyminiszter 
számára, aki Cathrine Ashton nevében 
képviseli az EU-t a következő ACP–EU 
ülésen. Az eseményen ACP és EU kép-
viselők egyaránt feltehetik (előzetesen 

írásban megkül-
dött) kérdéseiket, 
azonban joguk 
van egy második, 
az elsőhöz kap-

csolódó kérdés 
feltevéséhez is, amit 

nem küldenek meg 
előzetesen írásban. Érde-

kes dolog volt beleképzelnem magam 
egy afrikai politikus helyzetébe, és előre 
megválaszolni az általa feltehető kérdé-
sek mindegyikét. Az EU-s intézmények-
ben nagy hagyománya van a gyakorno-
kok foglalkoztatásának, ezért a kollegák 
természetesnek veszik a jelenlétünket 
és igyekeznek a lehetőségekhez mérten 
maximálisan bevonni minket a mun-
kájukba. A tanácsra – csakúgy, 
mint egész Brüsszelre – jel-
lemző a multikulturalizmus, 
és a kulturális különbségek a 
munkamorálban, a felada-
tokhoz való hozzáállásban 
egyaránt megmutatkoznak. 
Négy tanácsi gyakornokkal, egy olasz, 
egy német, egy cseh és egy görög lány-
nyal ülök egy szobában, akikkel minden 
nemzetközi hírt figyelemmel kísérünk 
és megvitatunk. A szakmai fejlődés 
mellett a nyelvi környezetet is fontos 
megemlítenem, hiszen a program egyik 
célja, hogy idegen nyelven ne csak meg-
szólalni, de folyékonyan kommunikálni 
is képesek legyünk. Bármilyen szinten 
beszéljen is az ember egy nyelvet, négy 
hónap külföldi tartózkodás során egyér-
telműen magabiztosabbá válik, és nem 
okoz gondot akár szakmai témákban 
sem kifejeznie magát.

sánta Edina
Az Európai Vidék-
fejlesztési Háló-
zat központ-
jában töltöm a 
sza kmai g ya-
korlatom, amely 
nagyon inspiratív 
és barátságos szerve-
zet. Örömmel és érdeklődően fogadják 
a gyakornokokat, amely teljesen bevett 
dolog náluk. Nyitott és multikulturális 
a közeg, amelyet jól érzékeltet, hogy csak 
az én csoportomban hétféle nemzetiség 
képviselteti magát: belgák, angolok, 
írek, svédek, hollandok, görögök és ola-
szok. Számomra nagyon pozitív élmény 

látni, hogy a soknemzetiségű szakértői 
csoportok mennyire hatékonyan tudnak 
együtt dolgozni, magas színvonalú szak-
mai párbeszéd és igazi csapatjáték folyik.  
A munkatársak állandóan készek tanulni 
egymástól és megosztani, megvitatni 
álláspontjaikat.  Az eddigi legna-
gyobb sikerem az volt, hogy el 
kellett készítenem a szervezet 
közösségimédia-aktivitásai-
nak negyedéves értékelését, és 
az eredmények, valamint a kutatások 
alapján kidolgozni a szervezet közössé-
gimédia-stratégiáját és akciótervét, ame-
lyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóságnak fogunk prezentálni.

Papp imre
Az ösztöndíjprogram külföldi részét 
Magyarország Európai Unióhoz delegált 
Állandó Képviseletén (ÁK) töltöm. Itt a 

Központi Nyilvántartó-
ban nagyon fontos 

munkát végzünk, 
mert először hoz-
zánk érkeznek be 
a tanács által kül-
dött adminiszt-

ratív és különböző 
minősített iratok. Az 

Unió sokszor ezeken a 
dokumentumokon keresztül kommu-
nikál Magyarországgal. A munkatársak 
nagyon kedvesek és segítőkészek velünk. 
Jó érzés, hogy egyenrangúként kezelnek 
minket, és kimondva-kimondatlanul, 
de mindenkinek jól esik, hogy nemcsak 
fénymásolni jöttünk ki, hanem érdemi 
munkát végzünk és sok múlik rajtunk is. 
Az itt végzett munka legnagyobb haszna 
szerintem az volt, hogy megismerhettük 
az Unió működését belülről. Igaz, hogy 
mindannyian tanultunk róla egyetemi 
éveink alatt, de teljesen mást ezt 
látni a valóságban, például 
első kézből tapasztalni, hogy a 
tagállamok képviselői hogyan 
próbálják érvényesíteni hazá-
juk érdekeit az egyes értekezle-
teken. Az ittlétemmel kapcsolatban az 
első benyomásom az volt, hogy biztosan 
végig rossz idő lesz és esni fog az eső, de 
az első pár hetet leszámítva Brüsszel 
az ellenkezőjét bizonyította. Ami még 
nagyon érdekes volt az első napokban, 
hogy a buszokat le kell inteni, mert hiába 
állsz a megállóban, ha nem inted le őket, 
nem állnak meg.  ■
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„Nem fénymásolni jöttünk ki” 
ösztöndíjasaink brüsszelben is megállják a helyüket
szöveg: Csaba réka

Előző számainkban bemutattunk néhány Lengyelországban és francia-

országban szakmai gyakorlatát töltő magyar Közigazgatási Ösztön-

díjast. most az Európai unió vérkeringésének központjában, brüsz-

szelben dolgozó ösztöndíjasok munkával kapcsolatos tapasztalatai 

és (multi)kulturális élményei következnek.

Pribay borbála
Az MKÖ hazai 
szakaszában a 
Nemzet i Erő-
forrás Miniszté-
rium kulturális 
államtitkárságán 
dolgoztam, ezért 
nagyon szerencsésnek 
érzem magam, hogy itt, Brüsszelben is 
sikerült kulturális területre kerülnöm. 
Méghozzá a belgiumi magyar nagy-
követség kulturális szolgálataként is 
működő Balassi Intézetbe. Főként az 
országimázst bemutató programterv 
elkészítésén, kommunikációján dolgo-
zunk a munkatársaimmal. Legújabb fel-
adatunk a hálózatként működő magyar 
intézetek egységes, januárban startoló 
honlapjának testreszabása, véleménye-
zése volt, mely során olyan konstrukciót 

igyekeztünk kitalálni, amely mind a 19 
intézet helyi igényekhez szabott interne-
tes megjelenését lehetővé teszi. Ebben 
a munkafolyamatban nagyon 
hasznosnak bizonyult, hogy 
ösztöndíjasként a kollégáim-
hoz képest külső nézőpontot 
igyekeztem érvényesíteni. A 
másik fontos feladatköröm a kulturális 
programok szervezése. Ennek kapcsán 
nagyon sok művészt, kultúraszervezőt 
ismerhettem meg, akikkel a program 
részét képező tanulmányhoz interjúkat 
is készítettem. Nagyon szeretek múze-
umba járni, és az itt töltött idő alatt 
rengeteg kiállításra elmentem. Igyekez-
tem az itteni közgyűjtemények kiállítás-
technikai ötleteit is gyűjteni, valamint a 
múzeumok által szervezett programok, 
múzeumpedagógiai foglalkozások mód-
szertanából ellesni dolgokat. A közös 

múzeumlátogatás egyébként kedvelt 
itteni elfoglaltság lett: a városban lakó 
ösztöndíjasok közül sokan a Nocturnes 
elnevezésű, a múzeumok éjszakájához 
hasonló programsorozaton töltik csü-
törtök estéiket.

szabó magda
Az ösztöndíjprogram első hat hónap-
ját a KIM Sajtókapcsolatokért Felelős 
Osztályán töltöttem, itt Brüsszelben 
pedig a Magyar Nagykövetség Politi-

kai és Sajtóosztályá-
nak munkáját segí-

tem. A feladataim 
főleg belgiumi és 
luxemburgi sajtó-
figyelés (mivel az 
itteni nagykövet-

ség Luxemburgban 
is képviseli hazánkat), 

heti összefoglaló készítése a két állam 
legfontosabb belpolitikai, külpolitikai 
és biztonságpolitikai folyamatairól, 
valamint napi jelentések és elemzések 
készítése a Külügyminisztérium részére. 
Már az első naptól kezdve minden mun-
katárs nagyon segítőkész és barátságos 
volt, így könnyen ment a beilleszkedés. A 
nagykövetségi feladatokat magyar nem-
zetiségű alkalmazottak látják el. Van 
olyan munkatárs, aki már Belgiumban 
született, sokan az országban telepedtek 
le, de előfordulnak itt otthonról kiren-
delt munkatársak is. Nagyon jó érzés 
ilyen összetartó és családias légkörben 
dolgozni. Szakmai szempontból 
hasznos volt megismerni a 
külképviselet és a konzulátus 
szervezeti felépítését és műkö-
dését, politológusként pedig 
nagyon érdekes a több mint 
ötszáz napja tartó belga kor-
mányzati válságból való kilá-
balás tanulmányozása. Az egyik 
legfontosabb személyes élményem, hogy 
részt vehettem az október 23-a alkalmá-
ból rendezett nagykövetségi fogadáson, 
ahol az ‘56-osforradalom következté-
ben kivándorolni kényszerülő belgiumi 
magyarokkal találkozhattam. 

végh Nóra
 Az Európai Unió Tanácsa főigazgató-
sága két munkacsoportjának (az ACP 
– Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni 
országok csoportja, valamint a COAFR 
– szub-szaharai afrikai országok) mun-
kájában veszek részt, ami ugyan nem 
kapcsolódik szorosan az otthoni mun-
kámhoz, mégis nagy lehetőséget jelent 
szakmai szempontból. A munkacsopor-
tok üléseire való felkészülés, az ezeken 
való részvétel és jegyzetelés, valamint 
azt követően a jegyzőkönyv, jelentés 
megírása tartozik a munkámhoz. Ezt 
egészítik ki az ún. felkészítő ülések, 
amelyek a soros elnökség munkáját segí-
tik elő, és ahol a résztvevők megosztják 
egymással, hogy melyik féltől milyen 
reakció várható, valamint mire számít-
hatnak majd a tagállami képviselőktől. 
Az eddigi egyik legnagyobb kihívás 
számomra az volt, hogy háttéranyagot 
kellett írnom a lengyel külügyminiszter 
számára, aki Cathrine Ashton nevében 
képviseli az EU-t a következő ACP–EU 
ülésen. Az eseményen ACP és EU kép-
viselők egyaránt feltehetik (előzetesen 

írásban megkül-
dött) kérdéseiket, 
azonban joguk 
van egy második, 
az elsőhöz kap-

csolódó kérdés 
feltevéséhez is, amit 

nem küldenek meg 
előzetesen írásban. Érde-

kes dolog volt beleképzelnem magam 
egy afrikai politikus helyzetébe, és előre 
megválaszolni az általa feltehető kérdé-
sek mindegyikét. Az EU-s intézmények-
ben nagy hagyománya van a gyakorno-
kok foglalkoztatásának, ezért a kollegák 
természetesnek veszik a jelenlétünket 
és igyekeznek a lehetőségekhez mérten 
maximálisan bevonni minket a mun-
kájukba. A tanácsra – csakúgy, 
mint egész Brüsszelre – jel-
lemző a multikulturalizmus, 
és a kulturális különbségek a 
munkamorálban, a felada-
tokhoz való hozzáállásban 
egyaránt megmutatkoznak. 
Négy tanácsi gyakornokkal, egy olasz, 
egy német, egy cseh és egy görög lány-
nyal ülök egy szobában, akikkel minden 
nemzetközi hírt figyelemmel kísérünk 
és megvitatunk. A szakmai fejlődés 
mellett a nyelvi környezetet is fontos 
megemlítenem, hiszen a program egyik 
célja, hogy idegen nyelven ne csak meg-
szólalni, de folyékonyan kommunikálni 
is képesek legyünk. Bármilyen szinten 
beszéljen is az ember egy nyelvet, négy 
hónap külföldi tartózkodás során egyér-
telműen magabiztosabbá válik, és nem 
okoz gondot akár szakmai témákban 
sem kifejeznie magát.

sánta Edina
Az Európai Vidék-
fejlesztési Háló-
zat központ-
jában töltöm a 
sza kmai g ya-
korlatom, amely 
nagyon inspiratív 
és barátságos szerve-
zet. Örömmel és érdeklődően fogadják 
a gyakornokokat, amely teljesen bevett 
dolog náluk. Nyitott és multikulturális 
a közeg, amelyet jól érzékeltet, hogy csak 
az én csoportomban hétféle nemzetiség 
képviselteti magát: belgák, angolok, 
írek, svédek, hollandok, görögök és ola-
szok. Számomra nagyon pozitív élmény 

látni, hogy a soknemzetiségű szakértői 
csoportok mennyire hatékonyan tudnak 
együtt dolgozni, magas színvonalú szak-
mai párbeszéd és igazi csapatjáték folyik.  
A munkatársak állandóan készek tanulni 
egymástól és megosztani, megvitatni 
álláspontjaikat.  Az eddigi legna-
gyobb sikerem az volt, hogy el 
kellett készítenem a szervezet 
közösségimédia-aktivitásai-
nak negyedéves értékelését, és 
az eredmények, valamint a kutatások 
alapján kidolgozni a szervezet közössé-
gimédia-stratégiáját és akciótervét, ame-
lyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóságnak fogunk prezentálni.

Papp imre
Az ösztöndíjprogram külföldi részét 
Magyarország Európai Unióhoz delegált 
Állandó Képviseletén (ÁK) töltöm. Itt a 

Központi Nyilvántartó-
ban nagyon fontos 

munkát végzünk, 
mert először hoz-
zánk érkeznek be 
a tanács által kül-
dött adminiszt-

ratív és különböző 
minősített iratok. Az 

Unió sokszor ezeken a 
dokumentumokon keresztül kommu-
nikál Magyarországgal. A munkatársak 
nagyon kedvesek és segítőkészek velünk. 
Jó érzés, hogy egyenrangúként kezelnek 
minket, és kimondva-kimondatlanul, 
de mindenkinek jól esik, hogy nemcsak 
fénymásolni jöttünk ki, hanem érdemi 
munkát végzünk és sok múlik rajtunk is. 
Az itt végzett munka legnagyobb haszna 
szerintem az volt, hogy megismerhettük 
az Unió működését belülről. Igaz, hogy 
mindannyian tanultunk róla egyetemi 
éveink alatt, de teljesen mást ezt 
látni a valóságban, például 
első kézből tapasztalni, hogy a 
tagállamok képviselői hogyan 
próbálják érvényesíteni hazá-
juk érdekeit az egyes értekezle-
teken. Az ittlétemmel kapcsolatban az 
első benyomásom az volt, hogy biztosan 
végig rossz idő lesz és esni fog az eső, de 
az első pár hetet leszámítva Brüsszel 
az ellenkezőjét bizonyította. Ami még 
nagyon érdekes volt az első napokban, 
hogy a buszokat le kell inteni, mert hiába 
állsz a megállóban, ha nem inted le őket, 
nem állnak meg.  ■
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feltérdelni, majd  
lassan felállni  
– a magyar kultúra talpra áll
szöveg: Holfingerné Petró Ildikó, fotó: NKA

józsef Attila-díjas költő, író, szőlész-borász, képviselő, kulturális szakértő, s nem 

utolsósorban négygyermekes családapa. L. simon László a magyar kultúrát igyek-

szik fokozatosan talpra állítani a rendelkezésére álló eszközökkel az országgyűlés 

Kulturális és sajtóbizottsága, valamint immáron a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 

elnökeként. 

 « Mint többször elmondta, az NKA átszervezése szakmai és költ-
ségvetési szempontok alapján történik. E kettő hogyan egyeztethető 
össze a gyakorlatban?
l. simon lászló: A mostani 17 állandó és 2 ideiglenes kollégium 
helyett 9 állandó kollégium működtetését javasolják. Költségve-
tési szempontok tekintetében a működési kiadások mérséklése 
a kollégiumok, valamint a kurátorok számának csökkentésével 
érhető el. A tiszteletdíjban részesülő kurátorok száma 150-ről 
72-re változik, ezzel több mint évi 30 millió forint takarítható 
meg, amely különböző pályázati forrásokhoz csoportosítható 
át. Az új kollégiumi rendszerben egyébként is összetartozó 
területek kerülnek egymás mellé. Nagy bajnak tartanám, ha 
például egy színházi rendezőnek nem lenne fogalma az ugyan-
abban a teátrumban dolgozó operatagozatról. A szakbarbárság 
ellen ható kollégiumi átalakítás jót tesz az egyébként túlzottan 
széttagolt, csak a saját szakmájának érdekeit védő művésztár-
sadalomnak.

 « Hogyan járulhat hozzá a nemzeti jóléthez a kulturális alap a 
válság idején?
l. s. l. Az NKA a magyar kultúra támogatásával áttételesen járul 
hozzá a nemzeti jóléthez. A jelenlegi, Magyarországot is igen 
keményen sújtó gazdasági válságban ez az egyetlen olyan szerv, 
amely képes volt megőrizni, sőt erősíteni pozícióit a kultúratámo-
gatás területén. Jövőre számításaim szerint egy-másfél milliárd 
forinttal többel gazdálkodhatunk majd, mint idén, és ez a több 
mint 10%-os növekedés óriási eredmény az alap életében. Erre 
más szervezet nem volt képes a mostani gazdasági körülmények 
között.

 « Sokat beszélnek a kollégiumi-kurátori rendszer átalakításá-
ról. Miért éppen a Mozgókép Kollégium finanszírozási területei 

kerültek ki az NKA felelősségi köréből és tevődtek át a Nemzeti 
Filmalaphoz?
l. s. l. A filmgyártás, mint ahogy a neve is mutatja, nem pusztán 
kulturális, hanem gazdasági kérdés is. Persze nincs olyan kul-
turális terület, amelynek ne lennének gazdasági vonatkozásai. 
Vegyük például a könyvkiadás támogatását, amelynek jelentős 
része a nyomdaipart segíti.  Köztudomású, hogy az NKA és a 
Magyar Könyv Alapítvány által az elmúlt húsz évben könyvki-
adás támogatására megítélt források több mint fele ténylegesen 
nyomdaszámlákra lett fordítva.

 « Ezt elkerülendő nem lehetne a támogatási arányokon módo-
sítani? 
l. s. l. Én ezt máshonnan közelíteném meg. Amikor Harsányi 
László elnöksége alatt bevezették az NKA-nál, hogy a kiadók 
kötelesek a támogatás bizonyos részéből honoráriumot fizetni a 
szerzőnek, ezzel több kiadó esetében is csupán azt érték el, hogy 
a szerző papíron felvette, a kiadó befizette utána a járulékot, 
de egyébként a honorárium nagy része vagy egésze nyomda-
számlára ment el. A szerzők bizonyos része manapság akár a 
saját pénzét is hajlandó beletenni a könyve megjelentetésébe. 
Ilyen formán persze a kultúra valamennyi szegmensének lehet 
gazdaságélénkítő hatása, ipari méreteket – az épített örökség 
védelme mellett –  elsősorban a filmgyártás ér el. Ezért indokolt 
a filmipar támogatását különválasztani, a művészi szempontok 
mellett a gazdaságiak érvényesítésével. Eddig a filmgyártásról 
beszéltünk; lesznek azonban olyan filmhez kapcsolódó kultu-
rális területek, amelyeket az NKA a jövőben is segíteni fog. Itt 
marad a művészmozik, a filmszakmai kiadványok, illetve ren-
dezvények támogatása. Az egészében a jövő évben felálló Magyar 
Nemzeti Filmalap finanszírozza majd a magyar filmművészetet 

és filmgyártást, ezért indokolt, hogy hozzánk hasonlóan 
stabil legyen a működése. Ők az NKA mintájára a hatos 
lottó nyereményadójának 80%-át kapják meg jövőre, azaz 
kb. 4 milliárd forintot.

 « Ha már pénzről beszélünk, mi indokolta a kulturális 
járulék 2009-es megszüntetését? 
l. s. l. Szerintem semmi. Kifejezetten jól működő rend-
szer volt. Mivel a törvény 1993-as elfogadása óta változott a 
világ, szükségszerűen módosítani kellett a kulturális járu-
lékkal sújtott termékek és szolgáltatások körét. Ugyanis 
egy sor kulturális járulékkal terhelt termék (például a mág-
neslemez) kikerült a piacról, és újak jelentek meg (például 
CD, DVD). Ezek után, mivel nem szerepeltek a törvény 
mellékletében, nem kellett járulékot fizetni. Ugyanekkor 
teljesen jogosan úgy gondolták, hogy amennyiben a print-
médiumokat kulturális járulék sújtja, az online tartalmak 
esetében is így kellene eljárni. Erre az internetes lobbi elhi-
tette az országgal és a döntéshozókkal, hogy internetadó 
készül, pedig szó sem volt róla. Végül a pánikkeltés egészen 
addig fajult, hogy a parlamenti vitában már nyakkendő-
adóról és hasonlókról beszéltek, így a konfliktus elkerülése 
végett inkább egy az egyben megszüntették a kulturális 
járulékot. Ennek helyére jött be nagy-britanniai mintára 
az ötös lottó nyereményadójának a 90%-a. A kulturális 
járulék megszüntetése sok terméknél és szolgáltatásnál 
azonban indokolatlan volt; ennek visszavezetését szol-
gálja a 2012-től a javaslatomra bevezetendő kulturális adó, 
amelyet az adótörvények elfogadásával léptetünk életbe, 
először a pornográf termékekre. Régen 0,5%-tól 25%-ig 
lehetett termékeket kulturális járulékkal terhelni, 25%-
kal sújtották az erőszakos és pornográf tartalmakat, ami 
a 2009-es változtatással extraprofitként a pornótartalmak 
előállítóinál marad – ezt az extraprofitot kívánjuk vissza-
venni kulturális adó formájában.

 « A könyvkultúra támogatását célzó projekt állami támo-
gatással a könyvtárakba kerülő 250 irodalmi és 250 tény-
irodalmi könyvet tartalmazó Márai-listája kapcsán hogyan 
védhető a választás azokkal szemben, amelyek kimaradtak, 
hiszen kritikus megjegyzés akadt jócskán?
l. s. l. A Márai-program listáját a két Márai-kollégium 
állította össze; ez két nagy létszámú kollégium, amelyek-
ben könyvkiadáshoz értő szakemberek ülnek. Sosem lehet 

L. Simon László
könyv || legutóbb stanisław lemtől a solarist olvastam, 

 remek volt.

Film || most épp a florian henckel von donnersmarck A mások 

élete című filmjét néztem meg újra a rendező kommen-

tárjával, meghatározó filmnek gondolom. 

zene || bartók béla: A kékszakállú herceg vára

hobbi || nincs hobbim, bár több dolgot gyűjtök.

«
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területek kerülnek egymás mellé. Nagy bajnak tartanám, ha 
például egy színházi rendezőnek nem lenne fogalma az ugyan-
abban a teátrumban dolgozó operatagozatról. A szakbarbárság 
ellen ható kollégiumi átalakítás jót tesz az egyébként túlzottan 
széttagolt, csak a saját szakmájának érdekeit védő művésztár-
sadalomnak.

 « Hogyan járulhat hozzá a nemzeti jóléthez a kulturális alap a 
válság idején?
l. s. l. Az NKA a magyar kultúra támogatásával áttételesen járul 
hozzá a nemzeti jóléthez. A jelenlegi, Magyarországot is igen 
keményen sújtó gazdasági válságban ez az egyetlen olyan szerv, 
amely képes volt megőrizni, sőt erősíteni pozícióit a kultúratámo-
gatás területén. Jövőre számításaim szerint egy-másfél milliárd 
forinttal többel gazdálkodhatunk majd, mint idén, és ez a több 
mint 10%-os növekedés óriási eredmény az alap életében. Erre 
más szervezet nem volt képes a mostani gazdasági körülmények 
között.

 « Sokat beszélnek a kollégiumi-kurátori rendszer átalakításá-
ról. Miért éppen a Mozgókép Kollégium finanszírozási területei 

kerültek ki az NKA felelősségi köréből és tevődtek át a Nemzeti 
Filmalaphoz?
l. s. l. A filmgyártás, mint ahogy a neve is mutatja, nem pusztán 
kulturális, hanem gazdasági kérdés is. Persze nincs olyan kul-
turális terület, amelynek ne lennének gazdasági vonatkozásai. 
Vegyük például a könyvkiadás támogatását, amelynek jelentős 
része a nyomdaipart segíti.  Köztudomású, hogy az NKA és a 
Magyar Könyv Alapítvány által az elmúlt húsz évben könyvki-
adás támogatására megítélt források több mint fele ténylegesen 
nyomdaszámlákra lett fordítva.

 « Ezt elkerülendő nem lehetne a támogatási arányokon módo-
sítani? 
l. s. l. Én ezt máshonnan közelíteném meg. Amikor Harsányi 
László elnöksége alatt bevezették az NKA-nál, hogy a kiadók 
kötelesek a támogatás bizonyos részéből honoráriumot fizetni a 
szerzőnek, ezzel több kiadó esetében is csupán azt érték el, hogy 
a szerző papíron felvette, a kiadó befizette utána a járulékot, 
de egyébként a honorárium nagy része vagy egésze nyomda-
számlára ment el. A szerzők bizonyos része manapság akár a 
saját pénzét is hajlandó beletenni a könyve megjelentetésébe. 
Ilyen formán persze a kultúra valamennyi szegmensének lehet 
gazdaságélénkítő hatása, ipari méreteket – az épített örökség 
védelme mellett –  elsősorban a filmgyártás ér el. Ezért indokolt 
a filmipar támogatását különválasztani, a művészi szempontok 
mellett a gazdaságiak érvényesítésével. Eddig a filmgyártásról 
beszéltünk; lesznek azonban olyan filmhez kapcsolódó kultu-
rális területek, amelyeket az NKA a jövőben is segíteni fog. Itt 
marad a művészmozik, a filmszakmai kiadványok, illetve ren-
dezvények támogatása. Az egészében a jövő évben felálló Magyar 
Nemzeti Filmalap finanszírozza majd a magyar filmművészetet 

és filmgyártást, ezért indokolt, hogy hozzánk hasonlóan 
stabil legyen a működése. Ők az NKA mintájára a hatos 
lottó nyereményadójának 80%-át kapják meg jövőre, azaz 
kb. 4 milliárd forintot.

 « Ha már pénzről beszélünk, mi indokolta a kulturális 
járulék 2009-es megszüntetését? 
l. s. l. Szerintem semmi. Kifejezetten jól működő rend-
szer volt. Mivel a törvény 1993-as elfogadása óta változott a 
világ, szükségszerűen módosítani kellett a kulturális járu-
lékkal sújtott termékek és szolgáltatások körét. Ugyanis 
egy sor kulturális járulékkal terhelt termék (például a mág-
neslemez) kikerült a piacról, és újak jelentek meg (például 
CD, DVD). Ezek után, mivel nem szerepeltek a törvény 
mellékletében, nem kellett járulékot fizetni. Ugyanekkor 
teljesen jogosan úgy gondolták, hogy amennyiben a print-
médiumokat kulturális járulék sújtja, az online tartalmak 
esetében is így kellene eljárni. Erre az internetes lobbi elhi-
tette az országgal és a döntéshozókkal, hogy internetadó 
készül, pedig szó sem volt róla. Végül a pánikkeltés egészen 
addig fajult, hogy a parlamenti vitában már nyakkendő-
adóról és hasonlókról beszéltek, így a konfliktus elkerülése 
végett inkább egy az egyben megszüntették a kulturális 
járulékot. Ennek helyére jött be nagy-britanniai mintára 
az ötös lottó nyereményadójának a 90%-a. A kulturális 
járulék megszüntetése sok terméknél és szolgáltatásnál 
azonban indokolatlan volt; ennek visszavezetését szol-
gálja a 2012-től a javaslatomra bevezetendő kulturális adó, 
amelyet az adótörvények elfogadásával léptetünk életbe, 
először a pornográf termékekre. Régen 0,5%-tól 25%-ig 
lehetett termékeket kulturális járulékkal terhelni, 25%-
kal sújtották az erőszakos és pornográf tartalmakat, ami 
a 2009-es változtatással extraprofitként a pornótartalmak 
előállítóinál marad – ezt az extraprofitot kívánjuk vissza-
venni kulturális adó formájában.

 « A könyvkultúra támogatását célzó projekt állami támo-
gatással a könyvtárakba kerülő 250 irodalmi és 250 tény-
irodalmi könyvet tartalmazó Márai-listája kapcsán hogyan 
védhető a választás azokkal szemben, amelyek kimaradtak, 
hiszen kritikus megjegyzés akadt jócskán?
l. s. l. A Márai-program listáját a két Márai-kollégium 
állította össze; ez két nagy létszámú kollégium, amelyek-
ben könyvkiadáshoz értő szakemberek ülnek. Sosem lehet 

L. Simon László
könyv || legutóbb stanisław lemtől a solarist olvastam, 

 remek volt.

Film || most épp a florian henckel von donnersmarck A mások 

élete című filmjét néztem meg újra a rendező kommen-

tárjával, meghatározó filmnek gondolom. 

zene || bartók béla: A kékszakállú herceg vára

hobbi || nincs hobbim, bár több dolgot gyűjtök.

«
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hungarikumok

„Három  
a magyar igazság”
szöveg és fotó: Birinyi József, a Hungarikum szövetség elnöke

Hungarikumot szolgálni, értékeit, 
hírnevét, rangját építeni megtisz-
telő, nemes és egyúttal felelősség-
teljes feladat. A Béres család immá-
ron három hungarikum gondozását 
vállalja magára. Ezekkel is szolgálják 
azon küldetésüket, hogy bizonyítsák, 
és másoknak is hitet, erőt adjanak 
arra, hogy magyar földön, magyar 
tehetséggel, magyar kézzel is lehetsé-
ges nemzetközi rangú és színvonalú 
értéket teremteni, amely hozzájárul az 
ország és lakói szellemi és testi fejlő-
déséhez, gyarapodásához, a „magyar 
érték világlépték” kiteljesítéséhez.

béres Csepp
Idősebb Béres József világhírű talál-
mánya, a Béres Csepp általánosan 
ismert, sok éve számon tartott hun-
garikum. A kezdetek kezdetén 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei kisvárosban élő és 
tevékenykedő orvos csodasze-
rének híre szájról szájra ter-
jedt. Embersorok kígyóztak 
háza körül, hogy bajaikra 
gyógyírt kapjanak. A mára 
mindenki számára hoz-
záférhető elixír az emberi 
szervezet immunrendsze-
rének kiemelt támogató-
jaként elismert termékké 
vált. Korábban gyógyhatású 
készítményként, 2000 óta 

gyógyszerként van forgalomban. 
A Béres Csepp tudományos meg-
alapozottsága, széles körben bizo-
nyított hatékonysága következ-
tében évek óta megingathatatla-
nul Magyarország legismertebb 
és leggyakrabban alkalmazott 
gyógyszerei között található, az 
egészség szimbólumává vált. 

tokaji Aszú
A Béres családot magyar föld 
iránti szeretete és a nemes 
borok iránti vonzalma 
vezette 2002-ben arra, 
hogy Tokaj-Hegyalján, 
Erdőbényén hosszú távú 
befektetéseket tegyen, 
egy újabb hungarikum, „a 
királyok bora, borok kirá-
lya”, a tokaji bor szolgá-
lata érdekében. A Béres 
Szőlőbirtok és Pincé-
szet eltökélt szándéka, 

hogy az Erdőbényei-
medence különleges 
lehetőségeket rejtő 
lankáin, szaktudással, 
igényességgel, olyan kiváló boro-
kat készítsen, amelyek újraépítik 
a magyar borok, azon belül is a 
tokaji borok hírnevét hazánkban 
és szerte a világon. 

béres Egészség 
Hungarikum Program
Úgy szól a mondás: három a 
magyar igazság. A Béres család-
ban pedig megvan az elszánt-
ság is, hogy a Béres Csepp és a 
tokaji borok mellé egy harma-
dik hungarikumot, az egészség 
hungarikumát is felépítsék. 
2007 tavaszán Béres Egészség 
Hungarikum Program néven 

egy átfogó, nemzeti egészség-
megőrző programot hirdet-
tek meg, amelynek hosszú 
távú célja, hogy Magyaror-
szágot ne a betegség jel-
lemezze, hanem az egész-
ség legyen hungarikum. 
A program következete-
sen építkezik, hogy a – 
talán nem is olyan távoli 
jövőben – segítségükkel 
megvalósulhasson az a 
ma még hihetetlennek 
tűnő álom, hogy egészsé-
günk is valódi, valóságos 
hungarikummá váljon. 
Legyen az egészség is 

hungarikum!  ■

A béres csepp vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét.

mindenkinek tetsző döntést hozni. A beválogatott könyvek jók, a 
kritikák nem is ezekre, hanem a kimaradtakra vonatkoztak. Ebből 
a szempontból a tényirodalmi lista szerintem nagyobb hiányossá-
gokat tartalmaz, mint a szépirodalmi. Ezt a következő Márai-for-
dulónál már a Könyvkiadási Kollégium igyekszik majd orvosolni. 

 « Beszélgessünk tehát a Könyvkiadási Kollégiumról, a könyvkiadás 
támogatásáról…
l. s. l. A hosszú távú könyvkiadás-támogatási politikám célja, 
hogy a magyar állam ne kiadók raktáraiban porosodásra ítélt 
könyvek megjelentetését segítse. Ennek érdekében összekötnénk 
a három támogatási formát, a szerzők, a könyvkiadók és a könyv-
tárak támogatását. A jelenlegi Márai-programot nem szeretném 
ebben a formában sokáig fenntartani, legfeljebb azon könyvek 
esetében, amelyek kiadásához az állam nem adott forrást. A 
jövőben az egész rendszert úgy kell átalakítani, hogy a kiadás 
támogatásáért cserébe példányokat kapjunk; ezeket a kiválasztott 
közkönyvtáraknak eljuttatva méltó helyre kerülnének a könyvek. 
Ez kiegészül egy fordítástámogatási programmal, amelynek célja 
a magyar könyvkultúra minél jobb pozicionálása külföldön.

 « Ön szerint milyen irányba fog változni a kulturális támogatások 
részesedése az EU 2014–2020-as költségvetésében?
l. s. l. A kultúra támogatása és irányítása nemzeti hatáskör az 
unión belül – ez így helyes. Ugyanakkor nagy baj, hogy az unió 
hosszú távú stratégiájában nincs semmilyen kulturális elképze-
lés. Mindeközben nekünk arra kell törekednünk – elsősorban az 
örökségvédelem területén –, hogy a 2014-től kezdődő időszak 
újabb uniós forrásaiból minél többet fordítsunk úgy a kultúrára, 
hogy az turisztikai bevételek formájában megtérüljön. Vegyük 

például a kastélyokat. Azt hittük, hogy a rendszerváltást meg-
előző szocialista időszak után – amikor a lepusztított kastélyokból 
végre kiköltöztek az orosz hadianyagraktárak, a szociális intéz-
mények és társaik – a magyar épített örökség helyretételének nagy 
időszaka következik. Tévedtünk. Az elmúlt húsz évben a vidéki 
épített kulturális örökség többet romlott, mint az azt megelőző 
negyvenben. Ezt nagyon fájdalmas így kimondanom, éppen ezért 
ezen a területen nagyot kell előrelépnünk. Most dolgozunk egy 
új kastélyprogramon, amely nemcsak az állami, hanem a magán-
tulajdonban lévő kastélyokra, kúriákra, gazdasági központokra, 
uradalmakra is kiterjedhet. Tudomásul kell venni, hogy ha eze-

ket és az egyházi örökségeinket nem védjük meg, előbb-utóbb 
nem lesz mit megnézni a turistáknak. A minőségi turizmusnak 
megfelelő szolgáltatásra, minőségi programkínálatra, valamint 
értékes látnivalókra van szüksége. Be kell látnunk, hogy bár-
mennyire gyönyörűek is a tájaink, önmagukban nem nyújtanak 
olyan különleges látványosságot, amely megfelelő épített örökség, 
kiváló gasztronómiai és kulturális programkínálat nélkül idevon-
zaná az érdeklődőket. Ezért szerintem a 2014-től megnyíló uniós 
forrásoknál kiemelt figyelmet kell fordítani a kulturális örökség 
védelmére és a kulturális programkínálatra.

 « A kultúra támogatásának egy másik jelentős forrása lehetne 
egy jól működő magánmecenatúra is, ami jelenleg nincs. Hogyan 
gondolja megvalósítani, hogy „ismét polgári erény legyen a kultúra 
támogatása”?
l. s. l. Valóban fontos célunk az is, hogy újra divat, polgári 
erény legyen a kultúra támogatása, ezért szeretnénk megte-
remteni, hogy gazdasági társaságok az NKA-n keresztül úgy 
támogathassák a nemzeti kultúrát, hogy közben a támogatás 
erejéig adókezdeményben részesülhessenek. Magyarorszá-
gon létezik egy téveszme, amelyet részben a kulturális élet 
szereplői táplálnak. Ez arról szól, hogy nálunk azért nincs 
magánmecenatúra, mert hiányzik hozzá a megfelelő jogsza-
bályi környezet. Én ezt vitatom. Folyamatosan finomítunk a 
rendszeren; nemrég olyan módosítási javaslatot nyújtottam be 
az adótörvényekhez, amely lehetővé teszi a magyar kultúrát 
támogatni kívánó hazai vállalkozások számára, hogy jelentős 
adókedvezmény igénybevételével támogathassák az NKA-t. A 
jogszabályi környezet nálunk sem rosszabb, mint a környező 
európai országok bármelyikében. Inkább arról van szó, hogy 
a negyven év szocializmus a maga kollektív szemléletével a 
magántulajdont, a magánerőt és ezzel együtt azt a hozzájuk 
kapcsolódó belső indíttatást is felszámolta, hogy tenni akar-
junk a közösség bizonyos ügyeiért. A magyar emberek és vál-
lalkozások legfeljebb szociális ügyekben szólíthatók meg, tehát 
akkor adakoznak, ha valahol katasztrófa történik. Szerintem a 
rendszerváltozáskor jelentős vagyonhoz jutott nyerteseknek a 
mai helyzetben kötelességük tenni a magyar kultúráért. Dem-
ján Sándorral a minap éppen arról beszélgettünk, hogy a mai 
gazdasági körülmények között az állam szerepvállalásán túl 
a magyar nagyvállalkozói rétegnek is szerepet kell vállalnia a 
magyar kulturális intézményrendszer fenntartásában. Olyan 
programot szeretnék tehát elindítani, amelyik szép lassan, 
évek alatt, valamennyi lehetséges fórum felhasználásával, 
megfelelő minták nyújtásával ismét polgári erénnyé teszi kul-
turális életünk támogatását.  ■

A 17 állandó és 2 ideiglenes kollégium helyett javasolt 

9 állandó kollégium: Könyvkiadás Kollégiuma, folyó-

irat-kiadás Kollégiuma, Előadó-művészet Kollégiuma, 

vizuális művészetek Kollégiuma, Közgyűjtemények 

Kollégiuma, Közművelődés és Népművészet Kollégiu-

ma, Kulturális fesztiválok Kollégiuma, szépirodalmi és 

ismeretterjesztés Kollégiuma, valamint az építőművé-

szet és Örökségvédelem Kollégiuma.

Olyan programot szeretnék elindíta-

ni, amelyik szép lassan, valamennyi 

lehetséges fórum felhasználásával, 

megfelelő minták nyújtásával ismét 

polgári erénnyé teszi kulturális éle-

tünk támogatását.

|| KözKincs Közszolgálat
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Hungarikumot szolgálni, értékeit, 
hírnevét, rangját építeni megtisz-
telő, nemes és egyúttal felelősség-
teljes feladat. A Béres család immá-
ron három hungarikum gondozását 
vállalja magára. Ezekkel is szolgálják 
azon küldetésüket, hogy bizonyítsák, 
és másoknak is hitet, erőt adjanak 
arra, hogy magyar földön, magyar 
tehetséggel, magyar kézzel is lehetsé-
ges nemzetközi rangú és színvonalú 
értéket teremteni, amely hozzájárul az 
ország és lakói szellemi és testi fejlő-
déséhez, gyarapodásához, a „magyar 
érték világlépték” kiteljesítéséhez.

béres Csepp
Idősebb Béres József világhírű talál-
mánya, a Béres Csepp általánosan 
ismert, sok éve számon tartott hun-
garikum. A kezdetek kezdetén 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei kisvárosban élő és 
tevékenykedő orvos csodasze-
rének híre szájról szájra ter-
jedt. Embersorok kígyóztak 
háza körül, hogy bajaikra 
gyógyírt kapjanak. A mára 
mindenki számára hoz-
záférhető elixír az emberi 
szervezet immunrendsze-
rének kiemelt támogató-
jaként elismert termékké 
vált. Korábban gyógyhatású 
készítményként, 2000 óta 

gyógyszerként van forgalomban. 
A Béres Csepp tudományos meg-
alapozottsága, széles körben bizo-
nyított hatékonysága következ-
tében évek óta megingathatatla-
nul Magyarország legismertebb 
és leggyakrabban alkalmazott 
gyógyszerei között található, az 
egészség szimbólumává vált. 

tokaji Aszú
A Béres családot magyar föld 
iránti szeretete és a nemes 
borok iránti vonzalma 
vezette 2002-ben arra, 
hogy Tokaj-Hegyalján, 
Erdőbényén hosszú távú 
befektetéseket tegyen, 
egy újabb hungarikum, „a 
királyok bora, borok kirá-
lya”, a tokaji bor szolgá-
lata érdekében. A Béres 
Szőlőbirtok és Pincé-
szet eltökélt szándéka, 

hogy az Erdőbényei-
medence különleges 
lehetőségeket rejtő 
lankáin, szaktudással, 
igényességgel, olyan kiváló boro-
kat készítsen, amelyek újraépítik 
a magyar borok, azon belül is a 
tokaji borok hírnevét hazánkban 
és szerte a világon. 

béres Egészség 
Hungarikum Program
Úgy szól a mondás: három a 
magyar igazság. A Béres család-
ban pedig megvan az elszánt-
ság is, hogy a Béres Csepp és a 
tokaji borok mellé egy harma-
dik hungarikumot, az egészség 
hungarikumát is felépítsék. 
2007 tavaszán Béres Egészség 
Hungarikum Program néven 

egy átfogó, nemzeti egészség-
megőrző programot hirdet-
tek meg, amelynek hosszú 
távú célja, hogy Magyaror-
szágot ne a betegség jel-
lemezze, hanem az egész-
ség legyen hungarikum. 
A program következete-
sen építkezik, hogy a – 
talán nem is olyan távoli 
jövőben – segítségükkel 
megvalósulhasson az a 
ma még hihetetlennek 
tűnő álom, hogy egészsé-
günk is valódi, valóságos 
hungarikummá váljon. 
Legyen az egészség is 

hungarikum!  ■

A béres csepp vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét.

mindenkinek tetsző döntést hozni. A beválogatott könyvek jók, a 
kritikák nem is ezekre, hanem a kimaradtakra vonatkoztak. Ebből 
a szempontból a tényirodalmi lista szerintem nagyobb hiányossá-
gokat tartalmaz, mint a szépirodalmi. Ezt a következő Márai-for-
dulónál már a Könyvkiadási Kollégium igyekszik majd orvosolni. 

 « Beszélgessünk tehát a Könyvkiadási Kollégiumról, a könyvkiadás 
támogatásáról…
l. s. l. A hosszú távú könyvkiadás-támogatási politikám célja, 
hogy a magyar állam ne kiadók raktáraiban porosodásra ítélt 
könyvek megjelentetését segítse. Ennek érdekében összekötnénk 
a három támogatási formát, a szerzők, a könyvkiadók és a könyv-
tárak támogatását. A jelenlegi Márai-programot nem szeretném 
ebben a formában sokáig fenntartani, legfeljebb azon könyvek 
esetében, amelyek kiadásához az állam nem adott forrást. A 
jövőben az egész rendszert úgy kell átalakítani, hogy a kiadás 
támogatásáért cserébe példányokat kapjunk; ezeket a kiválasztott 
közkönyvtáraknak eljuttatva méltó helyre kerülnének a könyvek. 
Ez kiegészül egy fordítástámogatási programmal, amelynek célja 
a magyar könyvkultúra minél jobb pozicionálása külföldön.

 « Ön szerint milyen irányba fog változni a kulturális támogatások 
részesedése az EU 2014–2020-as költségvetésében?
l. s. l. A kultúra támogatása és irányítása nemzeti hatáskör az 
unión belül – ez így helyes. Ugyanakkor nagy baj, hogy az unió 
hosszú távú stratégiájában nincs semmilyen kulturális elképze-
lés. Mindeközben nekünk arra kell törekednünk – elsősorban az 
örökségvédelem területén –, hogy a 2014-től kezdődő időszak 
újabb uniós forrásaiból minél többet fordítsunk úgy a kultúrára, 
hogy az turisztikai bevételek formájában megtérüljön. Vegyük 

például a kastélyokat. Azt hittük, hogy a rendszerváltást meg-
előző szocialista időszak után – amikor a lepusztított kastélyokból 
végre kiköltöztek az orosz hadianyagraktárak, a szociális intéz-
mények és társaik – a magyar épített örökség helyretételének nagy 
időszaka következik. Tévedtünk. Az elmúlt húsz évben a vidéki 
épített kulturális örökség többet romlott, mint az azt megelőző 
negyvenben. Ezt nagyon fájdalmas így kimondanom, éppen ezért 
ezen a területen nagyot kell előrelépnünk. Most dolgozunk egy 
új kastélyprogramon, amely nemcsak az állami, hanem a magán-
tulajdonban lévő kastélyokra, kúriákra, gazdasági központokra, 
uradalmakra is kiterjedhet. Tudomásul kell venni, hogy ha eze-

ket és az egyházi örökségeinket nem védjük meg, előbb-utóbb 
nem lesz mit megnézni a turistáknak. A minőségi turizmusnak 
megfelelő szolgáltatásra, minőségi programkínálatra, valamint 
értékes látnivalókra van szüksége. Be kell látnunk, hogy bár-
mennyire gyönyörűek is a tájaink, önmagukban nem nyújtanak 
olyan különleges látványosságot, amely megfelelő épített örökség, 
kiváló gasztronómiai és kulturális programkínálat nélkül idevon-
zaná az érdeklődőket. Ezért szerintem a 2014-től megnyíló uniós 
forrásoknál kiemelt figyelmet kell fordítani a kulturális örökség 
védelmére és a kulturális programkínálatra.

 « A kultúra támogatásának egy másik jelentős forrása lehetne 
egy jól működő magánmecenatúra is, ami jelenleg nincs. Hogyan 
gondolja megvalósítani, hogy „ismét polgári erény legyen a kultúra 
támogatása”?
l. s. l. Valóban fontos célunk az is, hogy újra divat, polgári 
erény legyen a kultúra támogatása, ezért szeretnénk megte-
remteni, hogy gazdasági társaságok az NKA-n keresztül úgy 
támogathassák a nemzeti kultúrát, hogy közben a támogatás 
erejéig adókezdeményben részesülhessenek. Magyarorszá-
gon létezik egy téveszme, amelyet részben a kulturális élet 
szereplői táplálnak. Ez arról szól, hogy nálunk azért nincs 
magánmecenatúra, mert hiányzik hozzá a megfelelő jogsza-
bályi környezet. Én ezt vitatom. Folyamatosan finomítunk a 
rendszeren; nemrég olyan módosítási javaslatot nyújtottam be 
az adótörvényekhez, amely lehetővé teszi a magyar kultúrát 
támogatni kívánó hazai vállalkozások számára, hogy jelentős 
adókedvezmény igénybevételével támogathassák az NKA-t. A 
jogszabályi környezet nálunk sem rosszabb, mint a környező 
európai országok bármelyikében. Inkább arról van szó, hogy 
a negyven év szocializmus a maga kollektív szemléletével a 
magántulajdont, a magánerőt és ezzel együtt azt a hozzájuk 
kapcsolódó belső indíttatást is felszámolta, hogy tenni akar-
junk a közösség bizonyos ügyeiért. A magyar emberek és vál-
lalkozások legfeljebb szociális ügyekben szólíthatók meg, tehát 
akkor adakoznak, ha valahol katasztrófa történik. Szerintem a 
rendszerváltozáskor jelentős vagyonhoz jutott nyerteseknek a 
mai helyzetben kötelességük tenni a magyar kultúráért. Dem-
ján Sándorral a minap éppen arról beszélgettünk, hogy a mai 
gazdasági körülmények között az állam szerepvállalásán túl 
a magyar nagyvállalkozói rétegnek is szerepet kell vállalnia a 
magyar kulturális intézményrendszer fenntartásában. Olyan 
programot szeretnék tehát elindítani, amelyik szép lassan, 
évek alatt, valamennyi lehetséges fórum felhasználásával, 
megfelelő minták nyújtásával ismét polgári erénnyé teszi kul-
turális életünk támogatását.  ■

A 17 állandó és 2 ideiglenes kollégium helyett javasolt 

9 állandó kollégium: Könyvkiadás Kollégiuma, folyó-

irat-kiadás Kollégiuma, Előadó-művészet Kollégiuma, 

vizuális művészetek Kollégiuma, Közgyűjtemények 

Kollégiuma, Közművelődés és Népművészet Kollégiu-

ma, Kulturális fesztiválok Kollégiuma, szépirodalmi és 

ismeretterjesztés Kollégiuma, valamint az építőművé-

szet és Örökségvédelem Kollégiuma.

Olyan programot szeretnék elindíta-

ni, amelyik szép lassan, valamennyi 

lehetséges fórum felhasználásával, 

megfelelő minták nyújtásával ismét 

polgári erénnyé teszi kulturális éle-

tünk támogatását.
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Baranya megye Bács-Kiskun megye Békés megye Hajdú-Bihar megye Csongrád megye Budapest város Fejér megye Győr-Moson-
sopron megye

Borsod-Abaúj-
zemplén megye

Heves megye Jász-Nagykun- 
szolnok megye

Komárom-esztergom 
megye

Nógrád megye somogy megye szabolcs-szatmár-
Bereg megye

Tolna megye vas megye veszprém megye zala megye

A megyei címerek a történelem 
sodrában
harmadik rész

szöveg: vitek Gábor

immáron befejező részéhez ért a megyei szimbólumok történetét bemutató sorozatunk. októberi számunk a megyei 
jelképek kialakulásába nyújtott betekintést. Novemberben pedig elindultunk azon az úton, hogyan is vált a megyei 
pecsét és címer a territorális közigazgatás nélkülözhetetlen jogbiztosító eszközévé. járjuk tehát végig ezt az utat! 

Amennyiben az előző számainkban 
vázolt történeti folyamatot egy várme-
gyén keresztül illusztráljuk, akkor pl. 
a 17. század végén önrendelkezési jogát 
visszanyerő Fejér vármegyében is megol-
dásra várt a címerkérdés, a közigazgatási 
viszonyok rendezése mellett. Az egykori 
koronázó város, Székesfehérvár 1688. 
évi visszafoglalását követő esztendők 
a vármegye „régi jogaiba és állapotába 
való” visszahelyezésének, egyszersmind 
az újjászervezés folyamatának időszaka. 
A vármegye működéséhez szükséges 
autonómia visszaállítása egyúttal szük-
ségessé tette a territoriális szimbólumok 
megjelenítését, elsősorban pecsétjének 
megújítását és használatbavételét. A vár-
megye közérdekű kiadványait ugyanis a 
régi gyakorlatnak megfelelően a tisztség-
viselők saját pecsétjükkel hitelesítették. 
A vármegyei közigazgatás reorganizáci-
ójának menetében az 1692. július 10-re 
Székesfehérvárott összehívott, főispánt 
beiktató nemesi közgyűlés volt az első, 
amelyben s ahol a központi kormány-
zat képviselője, azaz a főispán hivatalba 
történő bevezetése azt jelentette, hogy 
a kamarai adminisztrációt felváltotta a 
nemesi önkormányzat, és a középszintű 

közigazgatás vármegyei testületei meg-
kezdték tevékenységüket. A „felszaba-
dulást” követő közel egy évtized leglé-
nyegesebb, egyben leghangsúlyosabb 
mozzanata, hogy kiépült a kora újkori 
rendi képviseleti társadalom középszintű 
közigazgatási intézményrendszere. 
Fejér vármegye példája szervesen kap-
csolódik abba az országos folyamatba, 
amely során még ugyanabban az eszten-
dőben újjászervezték például Somogy, 
Tolna és Zala vármegyék autonómi-
áját is. Székesfehérvárott első ízben 
1694 januárjában fogalmazódott meg 
az igény egy hiteles vármegyei pecsét 
iránt. Feltehetően gróf Esterházy Ferenc 
főispán szorgalmazta az uralkodónál 
a donatiót, egyben a vármegye régi 
jo gai ba való visszahelyezéséért folya-
modott. Eredményeként I. Lipót ural-
kodó 1694. október 10-én adományozott 
címeres pecsétről (s nem címerről!) pri-
vilégiumot a vármegyének, körirata Sig-
illum Comitatus Albensis. I. Lipót 1694-
ben kelt adománylevele a vármegyei 
pecsét használatáról a hódoltság után 
újjászerveződő Fejér vármegye területi 
és politikai egységének helyreállítását 
jelképezte, amely a vármegyei autonó-

mia szempontjából alapvetőnek és hosz-
szú távon is meghatározónak bizonyult. 
Noha II. József 1785–1786-ban ugyan 
„felfüggesztette” a vármegyék történe-
tileg kiforrott hitelesítési gyakorlatát, 
amennyiben elrendelte: minden magyar 
vármegye Magyarország állami címerét 
alkalmazza adott vármegye elnevezé-
sének köriratával, mégis kijelenthető, 
hogy közel másfél évszázadon keresztül 
zavartalan a magyarországi vármegyék 
pecséthasználata. Az uralkodó halálát 
követően a vármegyék visszatértek ere-
deti címeres pecsétjeik használatához: a 
kancellária 1790. január 28-án értesítette 
a vármegyéket a legfelsőbb elhatározás-
ról, amely május 1-jével visszaállította az 
alkotmányt és a vármegyék önkormány-
zatát.
A vármegyei szimbólumhasználat követ-
kező, jelentékeny történeti állomása, 
amikor a „nemzeti szellem tündöklése-
ként”, a 19. század derekán – a magyar 
nyelv hivatalossá tételének (1844. évi II. 
törvénycikk) több évtizedes folyamatával 
összefüggésben – eredményes mozgalom 
indult a címeres pecsétek addigi latin 
köriratának magyar nyelvűre változtatá-
sáért. A vármegyék törvényhatóságai az 

1830-as esztendők elejétől kérelmezték a 
magyar nyelvű pecsétkörirat használatá-
nak jogát, amelyet az uralkodó, V. Fer-
dinánd – a korábbi pecsétadományozást 
megerősítve – engedélyezett. 1836 és 1839 
között 29 magyar nyelvű körirattal ellá-
tott pecsét használatát engedélyező okle-
velet jegyeztek be a Királyi Könyvekbe. 
Így pl. Fejér vármegye nemesi közgyű-
lése 1837 tavaszán folyamodott a magyar 
nyelvű pecsétköriratért, amelyet V. Fer-
dinánd az év május 18-án hagyott jóvá. 
Az adománylevelet az uralkodó május 
26-án szentesítette Bécsben, annak 
latin nyelvű feliratát megváltoztatva a 
vármegye magyar köriratú pecsétjének 
új, nagybetűs feliratára: FEJÉR VÁRME-
GYE PETSÉTJE.
A vármegyei hiteles címeres pecsét őrzője 
a vármegye törvényhatóságának gyakor-
latilag első tisztviselője, a mindenkori 
alispán. Tisztéből adódóan felügyelte a 
pecsét használatának jogszerűségét: azt 
kizárólag olyan okmányokra, levelekre, 
bizonyítványokra állították ki, amelyek 
a vármegyei közgyűlések – a nemesi vár-
megyét felváltó polgári vármegye 1870. 
évi létrejöttét megelőzően –, a vármegyei 
törvényszékek határozatából, vagy mint 
hiteles kiadványok a vármegye által és 
nevében születtek. A köztörvényhatósá-
gok rendezéséről kiadott 1870. évi XLII. 
törvénycikk leszögezte, hogy a várme-
gyén belül kialakított közigazgatási-
területi egységek, a járások első tisztvi-
selője – a községek felügyelő és irányító 
hatósága –, a (fő)szolgabíró ugyancsak 
külön, a törvényhatóság címerével, de a 
járás elnevezését tartalmazó körirattal 
ellátott pecséttel rendelkezett.
Utóbb a gyámsági és gondnoksági ügyek 
rendezéséről szóló 1877. évi XX. törvény-
cikk 196. paragrafusa a törvényhatóságok 
árvaszékeinek pecsétjeit is meghatá-
rozta, majd az 1879-ben a magyar bün-
tető törvénykönyv a jelképek, címerek és 
zászlók védelmét is törvénybe iktatta, s 
azok megrongálóira két hónapig terjedő 
elzárást helyezett kilátásba.

Amint arra korábban utaltunk: ugyan 1871-
től apadt a vármegyei pecsétek alkalmazá-
sának köre, amennyiben a hadi zászlókon 
és az igazságszolgáltatás dokumentumain 
a vármegyei (és városi) pecséteket felvál-
totta az állami, azonban a közigazgatás 
és az árvaszékek pecsétjein, a vármegyei 
kiadványokon, jelvényeken, zászlókon és 
épületeken továbbra is jelen volt a várme-
gyei ornamentum. A vármegyei autonómia 
1870. évi korlátozása egyrészt előrevetí-
tette, a közigazgatás 1886. évi szabályozása 
pedig másfelől szükségszerűen tovább szű-
kítette a vármegyei címeres pecsét alkal-
mazásának körét, jószerével azt a reprezen-
táció területére szorítva vissza. 
A tanácsköztársaság kommunista dik-
tatúrája idején – ekkor még mindössze 
néhány hónapra – a nemzetközi munkás-
mozgalom szimbólumait szerepeltették a 
bélyegzőkön, az általános címerhaszná-
latnak vége szakadt. A két világháború 
közötti időszakban azonban visszatértek 
a hagyományos jelképrendszer alkal-
mazásához: a Forradalmi Kormányzó-
tanács lemondását követően a Fried-
rich-kormány augusztus 8-án közzétett 
3886/1919. M. E. számú rendeletével a 
közigazgatási szervek 1918. október 31-e 
előtti állapotát állította vissza. A rendelet 
megszüntette a tanácskormány megbízá-
sából működő közigazgatást, és „átmene-
tileg” a forradalmak előtti, hangsúlyosan 
az 1886. évi törvények szerinti közigaz-
gatási szerveket igyekezett mozgásba 
hozni és alkalmassá tenni a kormány 
szolgálatára. Többnyire 1948 adventjéig 
folyamatos a vármegyei pecsét-, illetve 
címerhasználat, noha a nemesi rangok, 

címerek és jelvények használatát általá-
nosan megszüntető 1947. évi IV. törvény-
cikk hatályba lépése fordulatot sejtetett.
Az 1949. évi hatalomváltás során minisz-
tertanácsi rendelet törölte el a törvényha-
tóságok, megyei jogú városok és közsé-
gek pecsétjein alkalmazott címereket. A 
4.228/1949. (IX. 7.) M. T. számú rendelet 
– a Magyar Népköztársaság címerének 
használata tárgyában – 4. paragrafus 
1. bekezdése előírta: „Az állami hatósá-
gok, hivatalok, intézetek és egyéb intéz-
mények 1950. évi április hó 30. napját 
követően csak a Magyar Népköztársaság 
címerét használhatják. Az erre vonatkozó 
részletes szabályokat az illetékes minisz-
ter állapítja meg. […] a korábbi állami 
címert a középületekről el kell távolítani, 
feltéve, hogy az jelentékeny műszaki aka-
dályba nem ütközik. (3) A műemlék jelle-
gével bíró épületeken és emlékműveken a 
korábbi címerek meghagyhatók. Az ilyen 
épületeken és emlékműveken csak abban 
az esetben kell a népköztársasági címert is 
feltüntetni, ha az művészeti vagy műtör-
téneti szempontból nem esik kifogás alá. 
Ebben a kérdésben a szükséghez képest 
a művelődésügyi miniszter állásfogla-
lását kell kikérni.” Közel másfél hónap-
pal később a 390/1949. (X. 22.) számú 
minisztertanácsi határozat szabályozta a 
„népköztársasági címerével ellátott ned-
ves bélyegzők”, valamint a „viaszpecsét 
alkalmazására szolgáló pecsétnyomók” 
nyilvántartását és kezelését is.
Ezt követően pecsétjein minden megye 
a mindenkori népköztársasági, Rákosi-, 
illetve Kádár-féle államcímert használta. 
Az ősi történeti jelképek megalkotá-
sára, szimbolikus visszaállítására a 
rendszerváltoztatás időszakában került 
sor. A rendszerváltoztatás szellemében 
a megyei önkormányzatok az ősi jelké-
pek használatának visszaállítása mellett 
döntöttek, amelyet a helyi önkormányza-
tokról rendelkező 1990. évi LXV. törvény 
1. paragrafus 6. bekezdése a) pontjában 
kapott felhatalmazás (önkormányzati 
jogosítvány) tett lehetővé.  ■
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Baranya megye Bács-Kiskun megye Békés megye Hajdú-Bihar megye Csongrád megye Budapest város Fejér megye Győr-Moson-
sopron megye

Borsod-Abaúj-
zemplén megye

Heves megye Jász-Nagykun- 
szolnok megye

Komárom-esztergom 
megye

Nógrád megye somogy megye szabolcs-szatmár-
Bereg megye

Tolna megye vas megye veszprém megye zala megye

A megyei címerek a történelem 
sodrában
harmadik rész

szöveg: vitek Gábor

immáron befejező részéhez ért a megyei szimbólumok történetét bemutató sorozatunk. októberi számunk a megyei 
jelképek kialakulásába nyújtott betekintést. Novemberben pedig elindultunk azon az úton, hogyan is vált a megyei 
pecsét és címer a territorális közigazgatás nélkülözhetetlen jogbiztosító eszközévé. járjuk tehát végig ezt az utat! 

Amennyiben az előző számainkban 
vázolt történeti folyamatot egy várme-
gyén keresztül illusztráljuk, akkor pl. 
a 17. század végén önrendelkezési jogát 
visszanyerő Fejér vármegyében is megol-
dásra várt a címerkérdés, a közigazgatási 
viszonyok rendezése mellett. Az egykori 
koronázó város, Székesfehérvár 1688. 
évi visszafoglalását követő esztendők 
a vármegye „régi jogaiba és állapotába 
való” visszahelyezésének, egyszersmind 
az újjászervezés folyamatának időszaka. 
A vármegye működéséhez szükséges 
autonómia visszaállítása egyúttal szük-
ségessé tette a territoriális szimbólumok 
megjelenítését, elsősorban pecsétjének 
megújítását és használatbavételét. A vár-
megye közérdekű kiadványait ugyanis a 
régi gyakorlatnak megfelelően a tisztség-
viselők saját pecsétjükkel hitelesítették. 
A vármegyei közigazgatás reorganizáci-
ójának menetében az 1692. július 10-re 
Székesfehérvárott összehívott, főispánt 
beiktató nemesi közgyűlés volt az első, 
amelyben s ahol a központi kormány-
zat képviselője, azaz a főispán hivatalba 
történő bevezetése azt jelentette, hogy 
a kamarai adminisztrációt felváltotta a 
nemesi önkormányzat, és a középszintű 

közigazgatás vármegyei testületei meg-
kezdték tevékenységüket. A „felszaba-
dulást” követő közel egy évtized leglé-
nyegesebb, egyben leghangsúlyosabb 
mozzanata, hogy kiépült a kora újkori 
rendi képviseleti társadalom középszintű 
közigazgatási intézményrendszere. 
Fejér vármegye példája szervesen kap-
csolódik abba az országos folyamatba, 
amely során még ugyanabban az eszten-
dőben újjászervezték például Somogy, 
Tolna és Zala vármegyék autonómi-
áját is. Székesfehérvárott első ízben 
1694 januárjában fogalmazódott meg 
az igény egy hiteles vármegyei pecsét 
iránt. Feltehetően gróf Esterházy Ferenc 
főispán szorgalmazta az uralkodónál 
a donatiót, egyben a vármegye régi 
jo gai ba való visszahelyezéséért folya-
modott. Eredményeként I. Lipót ural-
kodó 1694. október 10-én adományozott 
címeres pecsétről (s nem címerről!) pri-
vilégiumot a vármegyének, körirata Sig-
illum Comitatus Albensis. I. Lipót 1694-
ben kelt adománylevele a vármegyei 
pecsét használatáról a hódoltság után 
újjászerveződő Fejér vármegye területi 
és politikai egységének helyreállítását 
jelképezte, amely a vármegyei autonó-

mia szempontjából alapvetőnek és hosz-
szú távon is meghatározónak bizonyult. 
Noha II. József 1785–1786-ban ugyan 
„felfüggesztette” a vármegyék történe-
tileg kiforrott hitelesítési gyakorlatát, 
amennyiben elrendelte: minden magyar 
vármegye Magyarország állami címerét 
alkalmazza adott vármegye elnevezé-
sének köriratával, mégis kijelenthető, 
hogy közel másfél évszázadon keresztül 
zavartalan a magyarországi vármegyék 
pecséthasználata. Az uralkodó halálát 
követően a vármegyék visszatértek ere-
deti címeres pecsétjeik használatához: a 
kancellária 1790. január 28-án értesítette 
a vármegyéket a legfelsőbb elhatározás-
ról, amely május 1-jével visszaállította az 
alkotmányt és a vármegyék önkormány-
zatát.
A vármegyei szimbólumhasználat követ-
kező, jelentékeny történeti állomása, 
amikor a „nemzeti szellem tündöklése-
ként”, a 19. század derekán – a magyar 
nyelv hivatalossá tételének (1844. évi II. 
törvénycikk) több évtizedes folyamatával 
összefüggésben – eredményes mozgalom 
indult a címeres pecsétek addigi latin 
köriratának magyar nyelvűre változtatá-
sáért. A vármegyék törvényhatóságai az 

1830-as esztendők elejétől kérelmezték a 
magyar nyelvű pecsétkörirat használatá-
nak jogát, amelyet az uralkodó, V. Fer-
dinánd – a korábbi pecsétadományozást 
megerősítve – engedélyezett. 1836 és 1839 
között 29 magyar nyelvű körirattal ellá-
tott pecsét használatát engedélyező okle-
velet jegyeztek be a Királyi Könyvekbe. 
Így pl. Fejér vármegye nemesi közgyű-
lése 1837 tavaszán folyamodott a magyar 
nyelvű pecsétköriratért, amelyet V. Fer-
dinánd az év május 18-án hagyott jóvá. 
Az adománylevelet az uralkodó május 
26-án szentesítette Bécsben, annak 
latin nyelvű feliratát megváltoztatva a 
vármegye magyar köriratú pecsétjének 
új, nagybetűs feliratára: FEJÉR VÁRME-
GYE PETSÉTJE.
A vármegyei hiteles címeres pecsét őrzője 
a vármegye törvényhatóságának gyakor-
latilag első tisztviselője, a mindenkori 
alispán. Tisztéből adódóan felügyelte a 
pecsét használatának jogszerűségét: azt 
kizárólag olyan okmányokra, levelekre, 
bizonyítványokra állították ki, amelyek 
a vármegyei közgyűlések – a nemesi vár-
megyét felváltó polgári vármegye 1870. 
évi létrejöttét megelőzően –, a vármegyei 
törvényszékek határozatából, vagy mint 
hiteles kiadványok a vármegye által és 
nevében születtek. A köztörvényhatósá-
gok rendezéséről kiadott 1870. évi XLII. 
törvénycikk leszögezte, hogy a várme-
gyén belül kialakított közigazgatási-
területi egységek, a járások első tisztvi-
selője – a községek felügyelő és irányító 
hatósága –, a (fő)szolgabíró ugyancsak 
külön, a törvényhatóság címerével, de a 
járás elnevezését tartalmazó körirattal 
ellátott pecséttel rendelkezett.
Utóbb a gyámsági és gondnoksági ügyek 
rendezéséről szóló 1877. évi XX. törvény-
cikk 196. paragrafusa a törvényhatóságok 
árvaszékeinek pecsétjeit is meghatá-
rozta, majd az 1879-ben a magyar bün-
tető törvénykönyv a jelképek, címerek és 
zászlók védelmét is törvénybe iktatta, s 
azok megrongálóira két hónapig terjedő 
elzárást helyezett kilátásba.

Amint arra korábban utaltunk: ugyan 1871-
től apadt a vármegyei pecsétek alkalmazá-
sának köre, amennyiben a hadi zászlókon 
és az igazságszolgáltatás dokumentumain 
a vármegyei (és városi) pecséteket felvál-
totta az állami, azonban a közigazgatás 
és az árvaszékek pecsétjein, a vármegyei 
kiadványokon, jelvényeken, zászlókon és 
épületeken továbbra is jelen volt a várme-
gyei ornamentum. A vármegyei autonómia 
1870. évi korlátozása egyrészt előrevetí-
tette, a közigazgatás 1886. évi szabályozása 
pedig másfelől szükségszerűen tovább szű-
kítette a vármegyei címeres pecsét alkal-
mazásának körét, jószerével azt a reprezen-
táció területére szorítva vissza. 
A tanácsköztársaság kommunista dik-
tatúrája idején – ekkor még mindössze 
néhány hónapra – a nemzetközi munkás-
mozgalom szimbólumait szerepeltették a 
bélyegzőkön, az általános címerhaszná-
latnak vége szakadt. A két világháború 
közötti időszakban azonban visszatértek 
a hagyományos jelképrendszer alkal-
mazásához: a Forradalmi Kormányzó-
tanács lemondását követően a Fried-
rich-kormány augusztus 8-án közzétett 
3886/1919. M. E. számú rendeletével a 
közigazgatási szervek 1918. október 31-e 
előtti állapotát állította vissza. A rendelet 
megszüntette a tanácskormány megbízá-
sából működő közigazgatást, és „átmene-
tileg” a forradalmak előtti, hangsúlyosan 
az 1886. évi törvények szerinti közigaz-
gatási szerveket igyekezett mozgásba 
hozni és alkalmassá tenni a kormány 
szolgálatára. Többnyire 1948 adventjéig 
folyamatos a vármegyei pecsét-, illetve 
címerhasználat, noha a nemesi rangok, 

címerek és jelvények használatát általá-
nosan megszüntető 1947. évi IV. törvény-
cikk hatályba lépése fordulatot sejtetett.
Az 1949. évi hatalomváltás során minisz-
tertanácsi rendelet törölte el a törvényha-
tóságok, megyei jogú városok és közsé-
gek pecsétjein alkalmazott címereket. A 
4.228/1949. (IX. 7.) M. T. számú rendelet 
– a Magyar Népköztársaság címerének 
használata tárgyában – 4. paragrafus 
1. bekezdése előírta: „Az állami hatósá-
gok, hivatalok, intézetek és egyéb intéz-
mények 1950. évi április hó 30. napját 
követően csak a Magyar Népköztársaság 
címerét használhatják. Az erre vonatkozó 
részletes szabályokat az illetékes minisz-
ter állapítja meg. […] a korábbi állami 
címert a középületekről el kell távolítani, 
feltéve, hogy az jelentékeny műszaki aka-
dályba nem ütközik. (3) A műemlék jelle-
gével bíró épületeken és emlékműveken a 
korábbi címerek meghagyhatók. Az ilyen 
épületeken és emlékműveken csak abban 
az esetben kell a népköztársasági címert is 
feltüntetni, ha az művészeti vagy műtör-
téneti szempontból nem esik kifogás alá. 
Ebben a kérdésben a szükséghez képest 
a művelődésügyi miniszter állásfogla-
lását kell kikérni.” Közel másfél hónap-
pal később a 390/1949. (X. 22.) számú 
minisztertanácsi határozat szabályozta a 
„népköztársasági címerével ellátott ned-
ves bélyegzők”, valamint a „viaszpecsét 
alkalmazására szolgáló pecsétnyomók” 
nyilvántartását és kezelését is.
Ezt követően pecsétjein minden megye 
a mindenkori népköztársasági, Rákosi-, 
illetve Kádár-féle államcímert használta. 
Az ősi történeti jelképek megalkotá-
sára, szimbolikus visszaállítására a 
rendszerváltoztatás időszakában került 
sor. A rendszerváltoztatás szellemében 
a megyei önkormányzatok az ősi jelké-
pek használatának visszaállítása mellett 
döntöttek, amelyet a helyi önkormányza-
tokról rendelkező 1990. évi LXV. törvény 
1. paragrafus 6. bekezdése a) pontjában 
kapott felhatalmazás (önkormányzati 
jogosítvány) tett lehetővé.  ■

Fejér vármegye 
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papírfelzetes 
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A magyarság tör-
ténelmével együtt 
élő sándor-palota
szöveg: Őrfi József, fotó: árva-Tóth viktória 

A bécsi udvari élet elitjéhez tartozó magyar főúri család, 

a sándor grófok olyan épületet hagytak az utókorra, ami két évszázada szorosan együtt él a 

magyarság történelmével. Háború utáni fél évszázados tetszhalott állapotából lassan tíz éve 

éledt újjá a sándor-palota és a Parlamenttől különálló helyszínként úgy látszik, kifogástalanul 

szolgálja a saját alkotmányos jogkörrel bíró Köztársasági Elnöki Hivatalt, köszönhetően többek 

között a körültekintő, a palota lényegét értő és korunk igényeit figyelembe vevő helyreállításnak.

Mióta IV. Béla királyunk felismerte, hogy 
akár a tatárok távoltartására is alkalmas 
védelmi helyszín lehet a budai várhegy 
és fallal vette körül, a mai Szent György 
tér keleti oldala soha nem állt üresen. 
Olyan terület ez, ahol csak a mindenkori 
uralkodók legerősebb támaszai építkez-
hettek, azaz a katonaság és a papság. Így 
kerültek ide először a ferences barátok is, 
akik a király bizalmát élvezték.  A mai 
Sándor-palota helyén ferences kolostor 
állt, csaknem a maival megegyező kiala-
kítással. Legalábbis az alapterület és az 
elrendezés tekintetében hasonló volt a 
régi kerengős épület a mai belső udvaros 
palotához. A török korban a Szent György 

tér felőli oldalt kovácsműhelyként és 
üzletsorként használták, a dunai olda-
lon pedig laktak benne. Buda visszavé-
tele után pár évvel a keleti és a nyugati 
szárny helyén kaszárnyákat alakított 
ki a Habsburg vezetés, ezeknek a falait 
használták fel később a Sándor-család 
építkezésénél, amikor csak az északi és 
a déli oldalon épült teljesen új szárny. A 
II. világháborús bombázásokban főleg ez 
utóbbi semmisült meg és támadt fel mára 
a semmiből. A történeti folytonosságot 
tekintve tehát mondhatjuk, hogy a két 
hosszanti szárny az értékesebb. Az észak-
keleti sarokban például helyreállíthatóan 
maradt fenn a középkori víztisztító rend-

szer a föld alatt és a mellette álló tosz-
kán oszlopos-boltozatos istálló is túlélte 
a robbantásokat. Az idők során változó 
funkciók sorsa valahogy tehát általá-
ban a déli szárny sorsával kapcsolódott 
össze, ami mindig más formában épült 
újra, amikor szükség volt rá. Legutóbb 
éppen az ezredfordulón. Ekkor a földdel 
egyenlővé vált, és az ötvenes években 
csak nagyjából visszaállított falakat az 
eredeti, 19. század eleji állapottal meg-
egyezően visszaépítették.
Sándor Vince gróf 1806-ban költözhe-
tett be visszafogottan szép házába. Az 
Európán végigfutó forradalmak után 
az addigi barokk ízlés helyett érthető 

módon az egyszerűbb klasszicizmus lett 
a divat, és mi sem igazolja jobban időtál-
lóságát, minthogy ma is szépnek látjuk 
a Sándor-palotát. Bár nem maradt fenn 
egyértelmű bizonyíték, a palota terve-
zője feltehetően nem Pollack Mihály 
volt, ahogy a köztudatban él. Rá a kivite-
lezést bízták, amit akkoriban csak pesti 
céhben bejegyzett mester végezhetett. A 
tervező valószínűleg ugyanúgy Johann 
Aman bécsi udvari építész, ahogy a Pesti 
Német Színházé és a régi Vigadóé is. Ezek 
ugyanabban a korban épültek, mint a 
Sándor-palota, valamennyit Pollack épí-
tette fel és mindegyik esetben el is tért 
az eredeti tervektől, Aman tiltakozása 
ellenére. Feltehetően ezért ismerhető fel 
a Sándor-palota szerkesztésében is Pol-
lack tiszta stílusa.
A palota kívülről, amennyire lehetséges, 
úgy néz ki ma is, mint 1806-ban. A déli 
oldalon van a főbejárat, amit a síkból 
finoman kilépő rizalit, a fogsoros min-
tájú háromszög alakú timpanon és a 
homlokzat teljes hosszában végigfutó, 
dór oszlopokkal alátámasztott erkélysor 
hangsúlyoz ki. A Szent György tér felőli 
homlokzaton ugyan három rizalit is van, 
tehát a falsík több helyen is megtörik, 
de a kapunál csak egy tömör mellvédes 
erkéllyel fedett, oszlopokkal hangsú-
lyozott belépő áll, és felül, a timpanon 
helyén is csak egy lépcsős attika talál-

ható. A főhomlokzat tehát egyértelműen 
a déli, ezért használják ma is ezt a kaput 
a vendégek fogadásakor. A köztársasági 
elnök egyéb esetekben a nyugati oldali 
kaput használja. Az erkélyek ma látható, 
helyenként tömör korlátjai szerepelnek 
egy korabeli, 1809-es metszeten is, tehát 
ez az eredeti kialakítás. A falsíkokat felül 
háromrészes főpárkány zárja. Az abla-
kok szemöldökei váltakozva egyenes és 
háromszög záródásúak. A homlokzato-
kat domborművek is díszítik, eredetileg 
Anton Kirchmayer alkotásai, ezeket a 
régi fotódokumentáció alapján faragták 
újjá. A keleti oldal később épült bővítései 
nem épültek vissza, a két teraszt kivéve, 
amelyek azonban már Ybl Miklós tervei 
alapján készültek a Kiegyezést követően.
Ugyanis Sándor Móric, a lovas mutatvá-
nyairól elhíresült „Ördöglovas”, aki négyes 
fogattal vágtatott le egyszer a róla elneve-
zett, Vízivárosba vezető meredek lépcsőn, 
és fogadásból hamarabb hajtott Vácra, 
mint az akkor először indított dunai 
gőzös, még elég fiatalon eladta a palotát a 
Pallavicini családnak. Tőlük került később 
állami tulajdonba és lett a mindenkori 
magyar miniszterelnök székhelye 1867-
től. Ekkor alakították át a belsőépítésze-
tet Ybl tervei alapján. A mai bécsi magyar 
nagykövetség épületében akkoriban szűnt 
meg a magyar ügyekkel foglalkozó kan-
cellária, így került ide az ottani bútorok 

egy része is. Ybl tovább tagolta 
a falsíkokat és rokokó mennye-
zetekkel, csillárokkal és tük-
rökkel díszítette az egyébként 
visszafogottabb termeket.
A mai állapot szelekció nyo-
mán alakult ki. Visszaállítot-
ták nemcsak Ybl Miklós rokokó 
stílusú, hanem Hikisch Rezső 
empire megoldásait is. Visz-
szafogottabb megjelenésű az 
Előszoba, az elnöki beszélge-
téseknek helyet adó, a lépcső-

ház alaprajzi párjaként kialakított Kerek 
Szalon, és a delegációk egyeztetésének 
helyszínéül szolgáló Kis Empire Szalon 
is, amelynek legszebb dísze talán Lotz 
Károly olajfestmény-sorozata. A fali és 
bútorkárpitként, valamint függönyként 
is ugyanazt az anyagot használó, csalá-
dias hangulatú Kék Szalont, a neorokokó 
fali és mennyezeti díszítésű Mária Teré-
zia-termet és a díszteremként szolgáló, 
díszebédeknek és a kitüntetési ceremó-
niáknak is helyet adó Tükörtermet ter-
vezte át Ybl. Az utóbbit később Hikisch 
tervei szerint visszaalakították empire 
stílusban az 1920-as évek végén, ahogy 
a sarokszobát is. Ma a nyugati és keleti 
épületszárnyakban modern bútorokkal 
berendezett irodák vannak a miniszter-
elnöki lakosztály helyén, az északi szárny 
földszintjén a kocsiszín helyett garázsok, 
az emeleten a régi cselédszobák helyett a 
vörös-arany csíkos kárpittal bevont Plená-
ris Ülésterem. Sándor Móric egykori bol-
tozatos istállója pedig ma Sajtószobaként 
és ebédlőként funkcionál.
Nemcsak a helyreállítás sikerült kifogás-
talanul, hanem már az eredeti épület is 
nagy körültekintéssel lett megtervezve, 
így vált lehetségessé, hogy ma a Köztársa-
sági Elnöki Hivatal számára is megfelelő 
környezetet tud biztosítani ez a magyar 
történelemmel együtt élő, többször átvál-
tozott, gyönyörű épület.  ■
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A magyarság tör-
ténelmével együtt 
élő sándor-palota
szöveg: Őrfi József, fotó: árva-Tóth viktória 

A bécsi udvari élet elitjéhez tartozó magyar főúri család, 

a sándor grófok olyan épületet hagytak az utókorra, ami két évszázada szorosan együtt él a 

magyarság történelmével. Háború utáni fél évszázados tetszhalott állapotából lassan tíz éve 

éledt újjá a sándor-palota és a Parlamenttől különálló helyszínként úgy látszik, kifogástalanul 

szolgálja a saját alkotmányos jogkörrel bíró Köztársasági Elnöki Hivatalt, köszönhetően többek 

között a körültekintő, a palota lényegét értő és korunk igényeit figyelembe vevő helyreállításnak.

Mióta IV. Béla királyunk felismerte, hogy 
akár a tatárok távoltartására is alkalmas 
védelmi helyszín lehet a budai várhegy 
és fallal vette körül, a mai Szent György 
tér keleti oldala soha nem állt üresen. 
Olyan terület ez, ahol csak a mindenkori 
uralkodók legerősebb támaszai építkez-
hettek, azaz a katonaság és a papság. Így 
kerültek ide először a ferences barátok is, 
akik a király bizalmát élvezték.  A mai 
Sándor-palota helyén ferences kolostor 
állt, csaknem a maival megegyező kiala-
kítással. Legalábbis az alapterület és az 
elrendezés tekintetében hasonló volt a 
régi kerengős épület a mai belső udvaros 
palotához. A török korban a Szent György 

tér felőli oldalt kovácsműhelyként és 
üzletsorként használták, a dunai olda-
lon pedig laktak benne. Buda visszavé-
tele után pár évvel a keleti és a nyugati 
szárny helyén kaszárnyákat alakított 
ki a Habsburg vezetés, ezeknek a falait 
használták fel később a Sándor-család 
építkezésénél, amikor csak az északi és 
a déli oldalon épült teljesen új szárny. A 
II. világháborús bombázásokban főleg ez 
utóbbi semmisült meg és támadt fel mára 
a semmiből. A történeti folytonosságot 
tekintve tehát mondhatjuk, hogy a két 
hosszanti szárny az értékesebb. Az észak-
keleti sarokban például helyreállíthatóan 
maradt fenn a középkori víztisztító rend-

szer a föld alatt és a mellette álló tosz-
kán oszlopos-boltozatos istálló is túlélte 
a robbantásokat. Az idők során változó 
funkciók sorsa valahogy tehát általá-
ban a déli szárny sorsával kapcsolódott 
össze, ami mindig más formában épült 
újra, amikor szükség volt rá. Legutóbb 
éppen az ezredfordulón. Ekkor a földdel 
egyenlővé vált, és az ötvenes években 
csak nagyjából visszaállított falakat az 
eredeti, 19. század eleji állapottal meg-
egyezően visszaépítették.
Sándor Vince gróf 1806-ban költözhe-
tett be visszafogottan szép házába. Az 
Európán végigfutó forradalmak után 
az addigi barokk ízlés helyett érthető 

módon az egyszerűbb klasszicizmus lett 
a divat, és mi sem igazolja jobban időtál-
lóságát, minthogy ma is szépnek látjuk 
a Sándor-palotát. Bár nem maradt fenn 
egyértelmű bizonyíték, a palota terve-
zője feltehetően nem Pollack Mihály 
volt, ahogy a köztudatban él. Rá a kivite-
lezést bízták, amit akkoriban csak pesti 
céhben bejegyzett mester végezhetett. A 
tervező valószínűleg ugyanúgy Johann 
Aman bécsi udvari építész, ahogy a Pesti 
Német Színházé és a régi Vigadóé is. Ezek 
ugyanabban a korban épültek, mint a 
Sándor-palota, valamennyit Pollack épí-
tette fel és mindegyik esetben el is tért 
az eredeti tervektől, Aman tiltakozása 
ellenére. Feltehetően ezért ismerhető fel 
a Sándor-palota szerkesztésében is Pol-
lack tiszta stílusa.
A palota kívülről, amennyire lehetséges, 
úgy néz ki ma is, mint 1806-ban. A déli 
oldalon van a főbejárat, amit a síkból 
finoman kilépő rizalit, a fogsoros min-
tájú háromszög alakú timpanon és a 
homlokzat teljes hosszában végigfutó, 
dór oszlopokkal alátámasztott erkélysor 
hangsúlyoz ki. A Szent György tér felőli 
homlokzaton ugyan három rizalit is van, 
tehát a falsík több helyen is megtörik, 
de a kapunál csak egy tömör mellvédes 
erkéllyel fedett, oszlopokkal hangsú-
lyozott belépő áll, és felül, a timpanon 
helyén is csak egy lépcsős attika talál-

ható. A főhomlokzat tehát egyértelműen 
a déli, ezért használják ma is ezt a kaput 
a vendégek fogadásakor. A köztársasági 
elnök egyéb esetekben a nyugati oldali 
kaput használja. Az erkélyek ma látható, 
helyenként tömör korlátjai szerepelnek 
egy korabeli, 1809-es metszeten is, tehát 
ez az eredeti kialakítás. A falsíkokat felül 
háromrészes főpárkány zárja. Az abla-
kok szemöldökei váltakozva egyenes és 
háromszög záródásúak. A homlokzato-
kat domborművek is díszítik, eredetileg 
Anton Kirchmayer alkotásai, ezeket a 
régi fotódokumentáció alapján faragták 
újjá. A keleti oldal később épült bővítései 
nem épültek vissza, a két teraszt kivéve, 
amelyek azonban már Ybl Miklós tervei 
alapján készültek a Kiegyezést követően.
Ugyanis Sándor Móric, a lovas mutatvá-
nyairól elhíresült „Ördöglovas”, aki négyes 
fogattal vágtatott le egyszer a róla elneve-
zett, Vízivárosba vezető meredek lépcsőn, 
és fogadásból hamarabb hajtott Vácra, 
mint az akkor először indított dunai 
gőzös, még elég fiatalon eladta a palotát a 
Pallavicini családnak. Tőlük került később 
állami tulajdonba és lett a mindenkori 
magyar miniszterelnök székhelye 1867-
től. Ekkor alakították át a belsőépítésze-
tet Ybl tervei alapján. A mai bécsi magyar 
nagykövetség épületében akkoriban szűnt 
meg a magyar ügyekkel foglalkozó kan-
cellária, így került ide az ottani bútorok 

egy része is. Ybl tovább tagolta 
a falsíkokat és rokokó mennye-
zetekkel, csillárokkal és tük-
rökkel díszítette az egyébként 
visszafogottabb termeket.
A mai állapot szelekció nyo-
mán alakult ki. Visszaállítot-
ták nemcsak Ybl Miklós rokokó 
stílusú, hanem Hikisch Rezső 
empire megoldásait is. Visz-
szafogottabb megjelenésű az 
Előszoba, az elnöki beszélge-
téseknek helyet adó, a lépcső-

ház alaprajzi párjaként kialakított Kerek 
Szalon, és a delegációk egyeztetésének 
helyszínéül szolgáló Kis Empire Szalon 
is, amelynek legszebb dísze talán Lotz 
Károly olajfestmény-sorozata. A fali és 
bútorkárpitként, valamint függönyként 
is ugyanazt az anyagot használó, csalá-
dias hangulatú Kék Szalont, a neorokokó 
fali és mennyezeti díszítésű Mária Teré-
zia-termet és a díszteremként szolgáló, 
díszebédeknek és a kitüntetési ceremó-
niáknak is helyet adó Tükörtermet ter-
vezte át Ybl. Az utóbbit később Hikisch 
tervei szerint visszaalakították empire 
stílusban az 1920-as évek végén, ahogy 
a sarokszobát is. Ma a nyugati és keleti 
épületszárnyakban modern bútorokkal 
berendezett irodák vannak a miniszter-
elnöki lakosztály helyén, az északi szárny 
földszintjén a kocsiszín helyett garázsok, 
az emeleten a régi cselédszobák helyett a 
vörös-arany csíkos kárpittal bevont Plená-
ris Ülésterem. Sándor Móric egykori bol-
tozatos istállója pedig ma Sajtószobaként 
és ebédlőként funkcionál.
Nemcsak a helyreállítás sikerült kifogás-
talanul, hanem már az eredeti épület is 
nagy körültekintéssel lett megtervezve, 
így vált lehetségessé, hogy ma a Köztársa-
sági Elnöki Hivatal számára is megfelelő 
környezetet tud biztosítani ez a magyar 
történelemmel együtt élő, többször átvál-
tozott, gyönyörű épület.  ■
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Egy sikeres év
szöveg: Bodrogi richárd, Hegedűs zsanett, Polák zsófia, fotó: Wekerle sándor alapkezelő

Immáron egy éve látja el sikeresen fel-
adatait a Wekerle Sándor Alapkezelő, 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatóság jogutódja-
ként létrejött, a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium (KIM) felügyelete alá 
tartozó központi költségvetési szervként. 
Az Alapkezelő legfőbb tevékenységi köre 
a pályázatkezeléshez kapcsolódik. Az idén 
közel harminc milliárd forint értékben, 
több mint százezer, legfőképpen a KIM-hez 
kapcsolódó pályázatot kezelt az intézmény. 
Kitüntetett szerepet játszanak a társa-
dalmi felzárkózással foglalkozó pályá-
zatok. A határokon átnyúló társulásokat 
támogató program pályázatának kezelői 
feladatait szintén az Alapkezelő látja el.  
A KIM mellett más szervekkel is kapcsolat-
ban áll az intézmény, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériummal például a Bursa vagy 
a fogyasztóvédelmi szervezeteket érintő 
pályázatok kapcsán a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal. De megtalálható itt az 
Országos Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főfelügyelőség pályázati kiírása is. 
Idén júniusban az intézmény feladatköre 
tovább bővült több, Európai Uniós forrás-
ból finanszírozott Társadalmi Megújulás 
Operatív Programmal (TÁMOP). Az Esély-
egyenlőség és integráció, illetve a Gyerme-

kesély program országos kiterjesztésének 
szakmai-módszertani megalapozása és a 
program kísérése esetében az intézmény 
végzi a programok megvalósítását. Továbbá 
az előkészítő szakaszában lévő Nemzeti 
Kiválóság, az Idegen nyelvi és informatikai 
kompetenciák fejlesztése, és a Van kihez 
fordulnod programok megvalósítása is az 
intézményhez tartozik. Ezekből kifolyólag az 
EU-s Igazgatóság egyre nagyobb horderejű 
feladatokkal bővülő, folyamatosan és dina-
mikusan fejlődő területe az Alapkezelőnek.  
Az Alapkezelő első éve eseményekben 
bővelkedett, márciusban költözött az 
intézmény a Károlyi–Csekonics Reziden-
ciába, amely aztán számos rendezvénynek 
adott otthont. A különleges adottságokkal 
rendelkező épület (amelyről lapunk júliusi 
számában bővebben olvashattak – a szerk.) 
a magyar EU-elnökség hivatalos rendez-
vényhelyszíne volt. Ezen időszak alatt 
többek közt a Rezidencián rendezték az 
EUPAN – Európai Közigazgatási Hálózat 
humánpolitikai és innovációs ülését, a Fel-
nőni a kihívásokhoz: az állami foglalkozta-
tási szolgálatok új szerepe a fiatalok mun-
kavállalási lehetőségeinek bővítésében, és 
az E-justice elnevezésű konferenciákat is.
A KIM háttérintézményeként kormányzati 
eseményeket is rendeznek a rezidencián, 

ilyen volt például a Magyary-program 
bemutatása vagy a Nemzetiségi Tanul-
mányi Ösztöndíjak átadása. 
A magánszféra is szívesen veszi igénybe 
a rezidencia kitűnő adottságait. A Fiatal 
Vállalkozók Országos Szövetségének egy-
hetes konferenciasorozatán pénzintézetek 
és több multinacionális vállalat is részt vett.
A neobarokk stílusban épített, később sze-
cessziós elemekkel kiegészülő palota ked-
velt rendezvényhelyszín és turisztikai lát-
ványosság mind a mai napig. Az intézmény 
szem előtt tartja az épület hasznosításából 
a rezidencia megóvását és fejlesztését, hogy 
az utókor számára is megőrizze szépsé-
gét, egyúttal névadója előtt is tiszteleg. 
A Wekerle Sándor Emlékszobában meg-
ismerhetjük a néhai kormányfő családi 
hátterét és politikai pályafutását, korabeli 
enteriőrje és használati tárgyai pedig a 
dualista időket idézik fel. 
Az Alapkezelő első éve sikeresen zárult. 
Így vélekedik erről Hidas János főigazgató 
is: „Rengeteg kihívással találkoztunk az első 
év folyamán, de a visszajelzések alapján 
mondhatom, hogy egytől egyig megfelel-
tünk mindnek. Kormánytisztviselőként nincs 
is nagyobb elismerés ennél: egy jól működő 
intézmény keretein belül végezni a közösség 
szolgálatát.”  ■

a Wekerle Sándor alapkezelő 
Társadalmi Megújulás operatív Programmal (TÁMoP) finanszíro-zott programjai:
•	 esélyegyenlőség és integráció
•	 gyermekesély program orszá-

gos kiterjesztésének szakmai-
módszertani megalapozása és a program kísérése

•	 nemzeti kiválóság
•	 idegen nyelvi és informatikai kom-

petenciák fejlesztése
•	 van kihez fordulnod

Kétkerékkel természetesen
szöveg: Tóth Nándor Tamás

A természet közelsége mindenkire megnyugtatóan hat, a mozgás pedig boldogság-

hormont szabadít fel, a kettő együtt tehát csak valami jót eredményezhet! garancsi 

istván, a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejleszté-

séért felelős miniszterelnöki megbízott hisz ebben. Célja az, hogy új kerékpárutak 

épüljenek zöld környezetben országszerte.

Januárra készül el a természetjáró és 
kerékpáros turizmus fejlesztési koncep-
ciója, amelyet majd a tényleges megvaló-
sítás követ. Nem lesz könnyű feladat, de 
mindenképpen megéri. A természetben 
történő kerékpározás egyszerre teher-
mentesíti a forgalmat, az autóhasználat 
csökkentése miatt óvja a környezetet, 
miközben a szabadban történő testmoz-
gás jó hatással van az ember egészségére. 
A környezetvédelmi és népegészségügyi 
megfontolások mellett a gazdasági kér-
dések sem elhanyagolhatók. A természet 
érintetlenségét keresők éppen az egyéb-
ként elzárt vagy hanyagolt területeket 
keresnék fel, így oda jut támogatás, ahol 
a legnagyobb szükség van rá. A falusi 
és ökoturizmussal, gasztronómiával, 
valamint rekreációval összekapcsolható 
kerékpáros turizmusban elsősorban 
hazai tulajdonú kis- és középvállalko-
zások érdekeltek. „Az európai tapasz-
talatok alapján a piac végeláthatatlan – 
hangsúlyozza Garancsi István –, a kerék-
páros turizmus az idegenforgalom egyik 
leggyorsabb ütemben növekvő területe.”  
A magas benzinártól kezdve a környe-
zettudatos polgárok megjelenéséig 
számtalan tényező okozza a biciklik tér-
hódítását. A hazai kerékpárosok számát 
a szakemberek 1,5-2 millió főre teszik, 
sőt a kerékpárhasználat folyamatosan 
terjed: egy főre vetítve Magyarországon 
adják el a legtöbb biciklit egész Európá-
ban. A kerékpár egy univerzális közle-
kedési eszköz, ahogy a miniszterelnöki 
megbízott fogalmaz: „a társadalom min-
den szegmensének megvan az a lehetősége, 
hogy a saját igényeinek megfelelő kerékpár-
ral tudjon közlekedni vagy szórakozni.”

A fejlesztést két irányból érdemes meg-
közelíteni: infrastrukturális és jogi 
szempontból. Az eddig kiépített útvo-
nalak felújításra szorulnak, biztonsá-
gosabbá és akadálymentessé kell tenni 
azokat. Nyugodtan csak úgy indul-
nak el biciklizni az emberek, ha védve 
érzik kerékpárjukat: biciklitárolókra 
van szükség, a lopásvédelem javítására, 
alvázszám-adatbázisra. A meglévő inf-
rastruktúrához kell hozzákapcsolni az 
új útvonalakat, illetve szolgáltatásokat 
(például turistaközpontokhoz). A lehe-
tőségek tárháza adott: pihenőhelyek, 
szervizek, kölcsönzők, vendéglők, sőt 
akár szálláshelyek is rákapcsolódhatnak 
az új úthálózatra. 
Az útvonalakhoz kapcsolódó szolgáltatá-
sokkal párhuzamosan meghatározzák az 
uniós támogatással megvalósuló kerék-
párút-fejlesztéseket. Az EuroVelo 6-os 
út, azaz a „Folyók útja” a Duna mentén 
halad, ennek a fővároson átvezető sza-
kasza szorul átépítésre. A „Kelet-európai 
útvonalnak” nevezett 11-es számú út 
a Bodrog–Tisza mentén, a Tisza-tó és 
Tokaj-Hegyalja környékét teszi kerék-
pározásra alkalmassá. A „Vasfüggöny 
Kerékpárút”, az EuroVelo 13-as előkészí-
tése a Fertő-tó, a Nyugat- és Dél-Dunán-
túli területekre koncentrál, de tervezik 
még a Balaton körüli úthálózat további 
fejlesztését, valamint a Balaton–Buda-
pest útvonal kiépítését. A bicikliút-fej-
lesztések uniós pénzből valósulnának 
meg. „Azon dolgozunk, hogy a megfelelő 
uniós források átcsoportosítása lehetséges 
legyen” – említette Garancsi István. A 
finanszírozás megkönnyítése érdeké-
ben hazai pályázatokat írnának ki egyes 

fejlesztésekre, továbbá fokoznák az aktív 
részvételt a nemzetközi tendereken. 
Ehhez a jogi akadálymentesítés elkerül-
hetetlen. Szakértők és jogászok segít-
ségével zajlik a jogszabályi környezet 
felülvizsgálata, az anyagokat január 15-ig 
állítják össze véglegesen, bár a minisz-
terelnöki megbízott szerint már most 
remekül állnak a feladattal. A munka 
azonban ezzel nem ér véget. A tavasz 
beköszöntével, a bicikliszezon kezdetével 
a képzési rendszer, az országos hálózat 
üzemeltetése és a technikai kérdések 
megválaszolása kerül előtérbe.  ■
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Egy sikeres év
szöveg: Bodrogi richárd, Hegedűs zsanett, Polák zsófia, fotó: Wekerle sándor alapkezelő

Immáron egy éve látja el sikeresen fel-
adatait a Wekerle Sándor Alapkezelő, 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatóság jogutódja-
ként létrejött, a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium (KIM) felügyelete alá 
tartozó központi költségvetési szervként. 
Az Alapkezelő legfőbb tevékenységi köre 
a pályázatkezeléshez kapcsolódik. Az idén 
közel harminc milliárd forint értékben, 
több mint százezer, legfőképpen a KIM-hez 
kapcsolódó pályázatot kezelt az intézmény. 
Kitüntetett szerepet játszanak a társa-
dalmi felzárkózással foglalkozó pályá-
zatok. A határokon átnyúló társulásokat 
támogató program pályázatának kezelői 
feladatait szintén az Alapkezelő látja el.  
A KIM mellett más szervekkel is kapcsolat-
ban áll az intézmény, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériummal például a Bursa vagy 
a fogyasztóvédelmi szervezeteket érintő 
pályázatok kapcsán a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal. De megtalálható itt az 
Országos Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főfelügyelőség pályázati kiírása is. 
Idén júniusban az intézmény feladatköre 
tovább bővült több, Európai Uniós forrás-
ból finanszírozott Társadalmi Megújulás 
Operatív Programmal (TÁMOP). Az Esély-
egyenlőség és integráció, illetve a Gyerme-

kesély program országos kiterjesztésének 
szakmai-módszertani megalapozása és a 
program kísérése esetében az intézmény 
végzi a programok megvalósítását. Továbbá 
az előkészítő szakaszában lévő Nemzeti 
Kiválóság, az Idegen nyelvi és informatikai 
kompetenciák fejlesztése, és a Van kihez 
fordulnod programok megvalósítása is az 
intézményhez tartozik. Ezekből kifolyólag az 
EU-s Igazgatóság egyre nagyobb horderejű 
feladatokkal bővülő, folyamatosan és dina-
mikusan fejlődő területe az Alapkezelőnek.  
Az Alapkezelő első éve eseményekben 
bővelkedett, márciusban költözött az 
intézmény a Károlyi–Csekonics Reziden-
ciába, amely aztán számos rendezvénynek 
adott otthont. A különleges adottságokkal 
rendelkező épület (amelyről lapunk júliusi 
számában bővebben olvashattak – a szerk.) 
a magyar EU-elnökség hivatalos rendez-
vényhelyszíne volt. Ezen időszak alatt 
többek közt a Rezidencián rendezték az 
EUPAN – Európai Közigazgatási Hálózat 
humánpolitikai és innovációs ülését, a Fel-
nőni a kihívásokhoz: az állami foglalkozta-
tási szolgálatok új szerepe a fiatalok mun-
kavállalási lehetőségeinek bővítésében, és 
az E-justice elnevezésű konferenciákat is.
A KIM háttérintézményeként kormányzati 
eseményeket is rendeznek a rezidencián, 

ilyen volt például a Magyary-program 
bemutatása vagy a Nemzetiségi Tanul-
mányi Ösztöndíjak átadása. 
A magánszféra is szívesen veszi igénybe 
a rezidencia kitűnő adottságait. A Fiatal 
Vállalkozók Országos Szövetségének egy-
hetes konferenciasorozatán pénzintézetek 
és több multinacionális vállalat is részt vett.
A neobarokk stílusban épített, később sze-
cessziós elemekkel kiegészülő palota ked-
velt rendezvényhelyszín és turisztikai lát-
ványosság mind a mai napig. Az intézmény 
szem előtt tartja az épület hasznosításából 
a rezidencia megóvását és fejlesztését, hogy 
az utókor számára is megőrizze szépsé-
gét, egyúttal névadója előtt is tiszteleg. 
A Wekerle Sándor Emlékszobában meg-
ismerhetjük a néhai kormányfő családi 
hátterét és politikai pályafutását, korabeli 
enteriőrje és használati tárgyai pedig a 
dualista időket idézik fel. 
Az Alapkezelő első éve sikeresen zárult. 
Így vélekedik erről Hidas János főigazgató 
is: „Rengeteg kihívással találkoztunk az első 
év folyamán, de a visszajelzések alapján 
mondhatom, hogy egytől egyig megfelel-
tünk mindnek. Kormánytisztviselőként nincs 
is nagyobb elismerés ennél: egy jól működő 
intézmény keretein belül végezni a közösség 
szolgálatát.”  ■

a Wekerle Sándor alapkezelő 
Társadalmi Megújulás operatív Programmal (TÁMoP) finanszíro-zott programjai:
•	 esélyegyenlőség és integráció
•	 gyermekesély program orszá-

gos kiterjesztésének szakmai-
módszertani megalapozása és a program kísérése

•	 nemzeti kiválóság
•	 idegen nyelvi és informatikai kom-

petenciák fejlesztése
•	 van kihez fordulnod

Kétkerékkel természetesen
szöveg: Tóth Nándor Tamás

A természet közelsége mindenkire megnyugtatóan hat, a mozgás pedig boldogság-

hormont szabadít fel, a kettő együtt tehát csak valami jót eredményezhet! garancsi 

istván, a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejleszté-

séért felelős miniszterelnöki megbízott hisz ebben. Célja az, hogy új kerékpárutak 

épüljenek zöld környezetben országszerte.

Januárra készül el a természetjáró és 
kerékpáros turizmus fejlesztési koncep-
ciója, amelyet majd a tényleges megvaló-
sítás követ. Nem lesz könnyű feladat, de 
mindenképpen megéri. A természetben 
történő kerékpározás egyszerre teher-
mentesíti a forgalmat, az autóhasználat 
csökkentése miatt óvja a környezetet, 
miközben a szabadban történő testmoz-
gás jó hatással van az ember egészségére. 
A környezetvédelmi és népegészségügyi 
megfontolások mellett a gazdasági kér-
dések sem elhanyagolhatók. A természet 
érintetlenségét keresők éppen az egyéb-
ként elzárt vagy hanyagolt területeket 
keresnék fel, így oda jut támogatás, ahol 
a legnagyobb szükség van rá. A falusi 
és ökoturizmussal, gasztronómiával, 
valamint rekreációval összekapcsolható 
kerékpáros turizmusban elsősorban 
hazai tulajdonú kis- és középvállalko-
zások érdekeltek. „Az európai tapasz-
talatok alapján a piac végeláthatatlan – 
hangsúlyozza Garancsi István –, a kerék-
páros turizmus az idegenforgalom egyik 
leggyorsabb ütemben növekvő területe.”  
A magas benzinártól kezdve a környe-
zettudatos polgárok megjelenéséig 
számtalan tényező okozza a biciklik tér-
hódítását. A hazai kerékpárosok számát 
a szakemberek 1,5-2 millió főre teszik, 
sőt a kerékpárhasználat folyamatosan 
terjed: egy főre vetítve Magyarországon 
adják el a legtöbb biciklit egész Európá-
ban. A kerékpár egy univerzális közle-
kedési eszköz, ahogy a miniszterelnöki 
megbízott fogalmaz: „a társadalom min-
den szegmensének megvan az a lehetősége, 
hogy a saját igényeinek megfelelő kerékpár-
ral tudjon közlekedni vagy szórakozni.”

A fejlesztést két irányból érdemes meg-
közelíteni: infrastrukturális és jogi 
szempontból. Az eddig kiépített útvo-
nalak felújításra szorulnak, biztonsá-
gosabbá és akadálymentessé kell tenni 
azokat. Nyugodtan csak úgy indul-
nak el biciklizni az emberek, ha védve 
érzik kerékpárjukat: biciklitárolókra 
van szükség, a lopásvédelem javítására, 
alvázszám-adatbázisra. A meglévő inf-
rastruktúrához kell hozzákapcsolni az 
új útvonalakat, illetve szolgáltatásokat 
(például turistaközpontokhoz). A lehe-
tőségek tárháza adott: pihenőhelyek, 
szervizek, kölcsönzők, vendéglők, sőt 
akár szálláshelyek is rákapcsolódhatnak 
az új úthálózatra. 
Az útvonalakhoz kapcsolódó szolgáltatá-
sokkal párhuzamosan meghatározzák az 
uniós támogatással megvalósuló kerék-
párút-fejlesztéseket. Az EuroVelo 6-os 
út, azaz a „Folyók útja” a Duna mentén 
halad, ennek a fővároson átvezető sza-
kasza szorul átépítésre. A „Kelet-európai 
útvonalnak” nevezett 11-es számú út 
a Bodrog–Tisza mentén, a Tisza-tó és 
Tokaj-Hegyalja környékét teszi kerék-
pározásra alkalmassá. A „Vasfüggöny 
Kerékpárút”, az EuroVelo 13-as előkészí-
tése a Fertő-tó, a Nyugat- és Dél-Dunán-
túli területekre koncentrál, de tervezik 
még a Balaton körüli úthálózat további 
fejlesztését, valamint a Balaton–Buda-
pest útvonal kiépítését. A bicikliút-fej-
lesztések uniós pénzből valósulnának 
meg. „Azon dolgozunk, hogy a megfelelő 
uniós források átcsoportosítása lehetséges 
legyen” – említette Garancsi István. A 
finanszírozás megkönnyítése érdeké-
ben hazai pályázatokat írnának ki egyes 

fejlesztésekre, továbbá fokoznák az aktív 
részvételt a nemzetközi tendereken. 
Ehhez a jogi akadálymentesítés elkerül-
hetetlen. Szakértők és jogászok segít-
ségével zajlik a jogszabályi környezet 
felülvizsgálata, az anyagokat január 15-ig 
állítják össze véglegesen, bár a minisz-
terelnöki megbízott szerint már most 
remekül állnak a feladattal. A munka 
azonban ezzel nem ér véget. A tavasz 
beköszöntével, a bicikliszezon kezdetével 
a képzési rendszer, az országos hálózat 
üzemeltetése és a technikai kérdések 
megválaszolása kerül előtérbe.  ■
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Amikor kinyílnak az  
articsókabimbó szirmai

Karácsony közeledtével kilószámra vásárolom a gombostűket, hogy az ünnepre hangolódva 
még intenzívebben hódoljak az alkotás örömének: egy hagyományos kézimunka-technikát 
fejlesztettem ki saját ízlésemre formálva. Az articsóka-díszek készítését internetes blogomban 
bárki megtanulhatja. 

Egyik nagymamám a hímzés, a matyó népművészet mestereként volt kiváló tanítóm, így találkoztam a kézi-
munka készítésének élvezetével.  Ő egyébként még egészen a mai napig hímez és varrogat, míg a másik 
nagymamám a keresztöltés, varrás, kötés, horgolás rejtelmeibe avatott be. Már egész kicsi koromban néztem, 
ahogyan kézimunkáznak, csodálkoztam, hogy milyen türelemmel és kitartással kerül ki kezük alól egy-egy 
műremek. Később ők tanították meg a hagyományos kézműves technikák alapjait, és olyan „finomságokat”, 
mint az azsúrozás, tűfestés, gobelinezés. Az iskolában már tudatosan kerestem az olyan szakköröket, fog-
lalkozásokat, ahol ilyenekkel foglalkozhattam, de itt már a modernebb technikák is előkerültek, úgy, mint a 
gyöngyfűzés, batikolás, bőrözés, foltvarrás. Akkoriban ezeket a saját készítésű csecsebecséket előszeretettel 
ajándékoztam el a családban, de fennmaradt néhány jól elrejtett kincs az utókornak is. Ezek közül az egyik 
„legnagyobb” egy 70x50-es gobelin technikával készült kézimunka volt, amely közel egy évig készült, és a 
bátyámék kapták nászajándékba.
A főiskola és az egyetem mellett már kevesebb időm jutott a hagyományos kézimunkák készítésére, de az 
újabb könyvek, szaklapok és az internet segítségével új fajta technikákat is kipróbáltam, például az üvegfestést, 
gyertyaöntést, decoupage-t, papíreljárásokat. Ekkor találkoztam az ún. articsóka technikával is, amelynek az 
a lényege, hogy egy hungarocell gömbre úgy tűzzük föl gombostűvel a szalagdarabokat, mint az articsóka-
bimbó szirmait. A hagyományos technikát hamar továbbfejlesztettem, és a gömböket már nemcsak szalaggal, 
hanem zsinórral, mintás anyaggal, flitterrel díszítettem. Sok ismerős és ismeretlen kérdezte, hogy meg tudná-e 

ezeket vásárolni, de mivel két egyformát nem tudok készíteni, és nincs szívem megválni tőlük, így inkább 
ajándékba adtam egy-kettőt, a többi mind a gyűjtemény része. Annyi féle színből, tűzési technikából, 
formából lehet kombinálni, hogy mindig más és másmilyet készítek, így mind egyedi darab. Szerencsére 
alapanyagból sosincs hiány otthon, mert mindig vadászom, hol lehet szebb, olcsóbb szalagokat, zsinó-
rokat kapni, például egy-egy karácsony utáni kiárusításon vagy nagykerben. Akkor döbbentem rá, hogy 
ez lassan több, mint hobbi, amikor már a gombostűt nem kis dobozkában vásároltam, hanem kilóra… 
Persze, ha valaki saját maga szeretné elkészíteni, szívesen megmutatom a technikát, illetve az alapanyag-
lelőhelyeket. Korábban egész kis kézimunkakör szerveződött rá a kollegák körében advent idején. Ennek 
is köszönhető, hogy már a 14 000-es letöltés-számot is átlépte a blogom, amelyben fotókkal, lépésről 
lépesre haladva mutatom be, miként lehet elkészíteni egy ilyen articsóka díszt (http://kerticsoka.blog.hu). 
Az oldal elindításának praktikus okai voltak: olyan sokan szerették volna megtanulni a technikát, hogy 
egyszerűbb volt egy blogoldal elindítása, mint mindenkinek egyenként elmagyarázni, hogyan készül. 
Az egész napos munka után, de leginkább hétvégén, remekül kikapcsol a kézimunkázás. Itt szabadon 
szárnyalhat a fantázia, a kreativitásnak tényleg csak az erőforrások – és a szalagok – végessége szab 
határt. Sajnos az ülőmunka után, többnyire ez is egy asztalnál végezhető tevékenység, de halk zene 
mellett, a napi rutint félretéve agyilag teljesen felfrissít, és az elkészült alkotás is szemet gyönyörköd-
tet. Mostanában, karácsonyra készülődve még nagyobb lelkesedéssel veszem elő a kelléktárat és látok 
neki egy-egy darab elkészítésének, hogy a már meglévők mellett újabb dísszel gyarapodjon a lakás 
és a karácsonyfa. Ilyenkor természetesen minden saját kezűleg készül: az ajándék, az üdvözlőlap, az 
ajándékkísérő kártya (volt olyan év, hogy a csomagolópapír is), és nem hiányozhat a mézeskalács és a 
sokféle aprósütemény sem.
Remélem, sokáig lesz még lehetőségem foglalkozni ezzel és a többi kézműves technikával, esetleg 
régebbieket feleleveníteni, újakat felfedezni, és egyszer nagymamaként majd én is megmutathatom 
az unokámnak, hogy milyen nagyszerű dolog – ha csak a magunk örömére is – szép kézimunkákat 
készíteni, és maradandót alkotni.  ■

szöveg: Kóró Kata KIM Kormányzati Kommunikációért Felelős államtitkár Titkársága főosztályvezetője, 
fotó: Hornyák Dániel

Közszolgálati 
értékek  
– televíziózás másképp
szöveg: Bárdos zita, fotó: Hornyák Dániel

tartalmában, léptékében és nagyságrendjében is 

jelentős változáson ment át a közmédia az elmúlt 

időszakban. A folyamat még jelenleg is zajlik, hogy 

a közmédiarendszer valós és értékes alternatívát 

nyújtson a kereskedelmi televíziók kínálatával 

szemben. A megújulásról Rákay Philippel, az mtv 

intendáns-programigazgatójával beszélgettünk.

 « Napjainkban, a közszolgálati médiu-
mok egységesítése, szervezeti átalakítása 
után, milyen látható jelei vannak a válto-
zásnak az Ön nevével fémjelzett műsor-
politikában?
Rákay Philip: Idén új időszámítás kez-
dődött a magyar közszolgálatban, a 
médiatörvény megteremtette ugyanis a 
lehetőséget arra, hogy korszerű, modern, 
európai közszolgálati médiarendszer jöj-
jön létre. Óriási munkát kezdtek el egy 
évvel ezelőtt az átalakítással foglalkozó 
kollégák, amely tevékenységhez én idén 
januárban csatlakoztam. Ennek a hatal-
mas átalakulási folyamatnak az első fázi-
sán már túl vagyunk. A Magyar Televízió 
munkatársai idén először immáron meg-
rendelő televíziónál dolgoznak. Mi állít-
juk össze a műsorrendet, mi találjuk ki a 
különböző műsorszámokat. Az m1 életé-
ben (is) nagyon fontos dátum és forduló-
pont október 1-je, hiszen teljesen újjászü-
letett a csatorna. Az új műsorstruktúrával 
más útra tértünk, mint amilyen úton az 
elmúlt évtizedekben a televízió járt. Talán 
soha ekkora változás nem volt az MTV 
képernyőjén, soha nem indult egyszerre 
ennyi új műsor. Több mint 20 új műsort 
indítottunk el és majd egy tucat produk-

ciónkat megújítottuk. Ez önmagában, 
tartalmában, léptékében és nagyságrend-
jében is szokatlan. A háttérben jelenleg is 
folytatjuk ezt az emberfeletti átalakítási 
munkát. Azt remélem, hogy a megváltozó 
közmédiarendszer megnyugtatja azokat 
is, akik az államigazgatási rendszer más 
szegmenséből figyelik az itt zajló válto-
zásokat. Nem volt könnyű az idejétmúlt 
folyamatokat, az évtizedekig uralkodó 
szemléletet, gyakorlatot és szokásjogot 
felszámolni. Az új keretrendszer a haté-
konyabb, ütőképesebb szervezet irányába 
mozdul el, s ezek az intézkedések bizony 
nem mindig népszerűek. Ezért aztán sok 
konfliktust is rejtett és rejt ez az átalaku-
lási folyamat. De megéri! 

 « Mit jelent ma a közmédiában a közszol-
gálatiság, mit értünk ma e fogalom alatt? 
R. P. Az elmúlt hónapokban, hetekben 
sokat gondolkodtam ezen a kérdésen. 
Az persze alapvetés, hogy a maga sokszí-
nűségében kell megmutatnunk a kisebb-
ségi és vallási kérdéseket, a kultúrát és 
a társadalmi problémákat hitelesen, és 
objektíven tájékoztatva a nézőket. De 
manapság a közszolgálatiság szerintem 
azt is jelenti, hogy a kereskedelmi tele-
víziók kínálatával szemben és azok túl-

hatalmát ellensúlyozandó, valós alter-
natívát kell nyújtanunk. Ezt szimplán 
értékes tartalmakkal sajnos már nem 
tudjuk megvalósítani. Egyrészt felnőtt 
egy generáció, amelynek a tagjai úgy 
válogatnak tartalmat maguknak, hogy 
nem egy csatornát néznek egész nap, 
hanem különböző tematikus csatornák 
között kalandoznak, és közben letölte-
nek az internetről egy-egy érdekesebb 
műsorpercet maguknak. Azt is tudjuk, 
hogy a fiatalabbaknak nem nagyon van 
érzelmi kötődésük a Magyar Televízió-
hoz, ami mondjuk az én generációmnak 
még jelentett valamit, magyarul: ezért 
aztán újra el kell hitetnünk magunkról, 
hogy számukra is tudunk izgalmasak-
érdekesek és közben értékesek is lenni. 
Természetesen nem csupán a kereske-
delmileg értékes 18–49-es korosztályra 
gondolok, hanem az idősebbekre is. 
Az elmúlt hetekben több interjúban idéz-
tek tőlem egy jelzős szerkezetet, sokszor 
kiforgatva: azt mondtam, hogy az én 
felfogásom szerint az m1-nek a legke-
reskedelmibb közszolgálati csatornává 
kell válnia. A félremagyarázásokból az 
lett, hogy bulvár tv-t szeretnék, pedig szó 
sincs erről! Úgy gondolom, az m1 úgy lehet 
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Amikor kinyílnak az  
articsókabimbó szirmai

Karácsony közeledtével kilószámra vásárolom a gombostűket, hogy az ünnepre hangolódva 
még intenzívebben hódoljak az alkotás örömének: egy hagyományos kézimunka-technikát 
fejlesztettem ki saját ízlésemre formálva. Az articsóka-díszek készítését internetes blogomban 
bárki megtanulhatja. 

Egyik nagymamám a hímzés, a matyó népművészet mestereként volt kiváló tanítóm, így találkoztam a kézi-
munka készítésének élvezetével.  Ő egyébként még egészen a mai napig hímez és varrogat, míg a másik 
nagymamám a keresztöltés, varrás, kötés, horgolás rejtelmeibe avatott be. Már egész kicsi koromban néztem, 
ahogyan kézimunkáznak, csodálkoztam, hogy milyen türelemmel és kitartással kerül ki kezük alól egy-egy 
műremek. Később ők tanították meg a hagyományos kézműves technikák alapjait, és olyan „finomságokat”, 
mint az azsúrozás, tűfestés, gobelinezés. Az iskolában már tudatosan kerestem az olyan szakköröket, fog-
lalkozásokat, ahol ilyenekkel foglalkozhattam, de itt már a modernebb technikák is előkerültek, úgy, mint a 
gyöngyfűzés, batikolás, bőrözés, foltvarrás. Akkoriban ezeket a saját készítésű csecsebecséket előszeretettel 
ajándékoztam el a családban, de fennmaradt néhány jól elrejtett kincs az utókornak is. Ezek közül az egyik 
„legnagyobb” egy 70x50-es gobelin technikával készült kézimunka volt, amely közel egy évig készült, és a 
bátyámék kapták nászajándékba.
A főiskola és az egyetem mellett már kevesebb időm jutott a hagyományos kézimunkák készítésére, de az 
újabb könyvek, szaklapok és az internet segítségével új fajta technikákat is kipróbáltam, például az üvegfestést, 
gyertyaöntést, decoupage-t, papíreljárásokat. Ekkor találkoztam az ún. articsóka technikával is, amelynek az 
a lényege, hogy egy hungarocell gömbre úgy tűzzük föl gombostűvel a szalagdarabokat, mint az articsóka-
bimbó szirmait. A hagyományos technikát hamar továbbfejlesztettem, és a gömböket már nemcsak szalaggal, 
hanem zsinórral, mintás anyaggal, flitterrel díszítettem. Sok ismerős és ismeretlen kérdezte, hogy meg tudná-e 

ezeket vásárolni, de mivel két egyformát nem tudok készíteni, és nincs szívem megválni tőlük, így inkább 
ajándékba adtam egy-kettőt, a többi mind a gyűjtemény része. Annyi féle színből, tűzési technikából, 
formából lehet kombinálni, hogy mindig más és másmilyet készítek, így mind egyedi darab. Szerencsére 
alapanyagból sosincs hiány otthon, mert mindig vadászom, hol lehet szebb, olcsóbb szalagokat, zsinó-
rokat kapni, például egy-egy karácsony utáni kiárusításon vagy nagykerben. Akkor döbbentem rá, hogy 
ez lassan több, mint hobbi, amikor már a gombostűt nem kis dobozkában vásároltam, hanem kilóra… 
Persze, ha valaki saját maga szeretné elkészíteni, szívesen megmutatom a technikát, illetve az alapanyag-
lelőhelyeket. Korábban egész kis kézimunkakör szerveződött rá a kollegák körében advent idején. Ennek 
is köszönhető, hogy már a 14 000-es letöltés-számot is átlépte a blogom, amelyben fotókkal, lépésről 
lépesre haladva mutatom be, miként lehet elkészíteni egy ilyen articsóka díszt (http://kerticsoka.blog.hu). 
Az oldal elindításának praktikus okai voltak: olyan sokan szerették volna megtanulni a technikát, hogy 
egyszerűbb volt egy blogoldal elindítása, mint mindenkinek egyenként elmagyarázni, hogyan készül. 
Az egész napos munka után, de leginkább hétvégén, remekül kikapcsol a kézimunkázás. Itt szabadon 
szárnyalhat a fantázia, a kreativitásnak tényleg csak az erőforrások – és a szalagok – végessége szab 
határt. Sajnos az ülőmunka után, többnyire ez is egy asztalnál végezhető tevékenység, de halk zene 
mellett, a napi rutint félretéve agyilag teljesen felfrissít, és az elkészült alkotás is szemet gyönyörköd-
tet. Mostanában, karácsonyra készülődve még nagyobb lelkesedéssel veszem elő a kelléktárat és látok 
neki egy-egy darab elkészítésének, hogy a már meglévők mellett újabb dísszel gyarapodjon a lakás 
és a karácsonyfa. Ilyenkor természetesen minden saját kezűleg készül: az ajándék, az üdvözlőlap, az 
ajándékkísérő kártya (volt olyan év, hogy a csomagolópapír is), és nem hiányozhat a mézeskalács és a 
sokféle aprósütemény sem.
Remélem, sokáig lesz még lehetőségem foglalkozni ezzel és a többi kézműves technikával, esetleg 
régebbieket feleleveníteni, újakat felfedezni, és egyszer nagymamaként majd én is megmutathatom 
az unokámnak, hogy milyen nagyszerű dolog – ha csak a magunk örömére is – szép kézimunkákat 
készíteni, és maradandót alkotni.  ■

szöveg: Kóró Kata KIM Kormányzati Kommunikációért Felelős államtitkár Titkársága főosztályvezetője, 
fotó: Hornyák Dániel

Közszolgálati 
értékek  
– televíziózás másképp
szöveg: Bárdos zita, fotó: Hornyák Dániel

tartalmában, léptékében és nagyságrendjében is 

jelentős változáson ment át a közmédia az elmúlt 

időszakban. A folyamat még jelenleg is zajlik, hogy 

a közmédiarendszer valós és értékes alternatívát 

nyújtson a kereskedelmi televíziók kínálatával 

szemben. A megújulásról Rákay Philippel, az mtv 

intendáns-programigazgatójával beszélgettünk.

 « Napjainkban, a közszolgálati médiu-
mok egységesítése, szervezeti átalakítása 
után, milyen látható jelei vannak a válto-
zásnak az Ön nevével fémjelzett műsor-
politikában?
Rákay Philip: Idén új időszámítás kez-
dődött a magyar közszolgálatban, a 
médiatörvény megteremtette ugyanis a 
lehetőséget arra, hogy korszerű, modern, 
európai közszolgálati médiarendszer jöj-
jön létre. Óriási munkát kezdtek el egy 
évvel ezelőtt az átalakítással foglalkozó 
kollégák, amely tevékenységhez én idén 
januárban csatlakoztam. Ennek a hatal-
mas átalakulási folyamatnak az első fázi-
sán már túl vagyunk. A Magyar Televízió 
munkatársai idén először immáron meg-
rendelő televíziónál dolgoznak. Mi állít-
juk össze a műsorrendet, mi találjuk ki a 
különböző műsorszámokat. Az m1 életé-
ben (is) nagyon fontos dátum és forduló-
pont október 1-je, hiszen teljesen újjászü-
letett a csatorna. Az új műsorstruktúrával 
más útra tértünk, mint amilyen úton az 
elmúlt évtizedekben a televízió járt. Talán 
soha ekkora változás nem volt az MTV 
képernyőjén, soha nem indult egyszerre 
ennyi új műsor. Több mint 20 új műsort 
indítottunk el és majd egy tucat produk-

ciónkat megújítottuk. Ez önmagában, 
tartalmában, léptékében és nagyságrend-
jében is szokatlan. A háttérben jelenleg is 
folytatjuk ezt az emberfeletti átalakítási 
munkát. Azt remélem, hogy a megváltozó 
közmédiarendszer megnyugtatja azokat 
is, akik az államigazgatási rendszer más 
szegmenséből figyelik az itt zajló válto-
zásokat. Nem volt könnyű az idejétmúlt 
folyamatokat, az évtizedekig uralkodó 
szemléletet, gyakorlatot és szokásjogot 
felszámolni. Az új keretrendszer a haté-
konyabb, ütőképesebb szervezet irányába 
mozdul el, s ezek az intézkedések bizony 
nem mindig népszerűek. Ezért aztán sok 
konfliktust is rejtett és rejt ez az átalaku-
lási folyamat. De megéri! 

 « Mit jelent ma a közmédiában a közszol-
gálatiság, mit értünk ma e fogalom alatt? 
R. P. Az elmúlt hónapokban, hetekben 
sokat gondolkodtam ezen a kérdésen. 
Az persze alapvetés, hogy a maga sokszí-
nűségében kell megmutatnunk a kisebb-
ségi és vallási kérdéseket, a kultúrát és 
a társadalmi problémákat hitelesen, és 
objektíven tájékoztatva a nézőket. De 
manapság a közszolgálatiság szerintem 
azt is jelenti, hogy a kereskedelmi tele-
víziók kínálatával szemben és azok túl-

hatalmát ellensúlyozandó, valós alter-
natívát kell nyújtanunk. Ezt szimplán 
értékes tartalmakkal sajnos már nem 
tudjuk megvalósítani. Egyrészt felnőtt 
egy generáció, amelynek a tagjai úgy 
válogatnak tartalmat maguknak, hogy 
nem egy csatornát néznek egész nap, 
hanem különböző tematikus csatornák 
között kalandoznak, és közben letölte-
nek az internetről egy-egy érdekesebb 
műsorpercet maguknak. Azt is tudjuk, 
hogy a fiatalabbaknak nem nagyon van 
érzelmi kötődésük a Magyar Televízió-
hoz, ami mondjuk az én generációmnak 
még jelentett valamit, magyarul: ezért 
aztán újra el kell hitetnünk magunkról, 
hogy számukra is tudunk izgalmasak-
érdekesek és közben értékesek is lenni. 
Természetesen nem csupán a kereske-
delmileg értékes 18–49-es korosztályra 
gondolok, hanem az idősebbekre is. 
Az elmúlt hetekben több interjúban idéz-
tek tőlem egy jelzős szerkezetet, sokszor 
kiforgatva: azt mondtam, hogy az én 
felfogásom szerint az m1-nek a legke-
reskedelmibb közszolgálati csatornává 
kell válnia. A félremagyarázásokból az 
lett, hogy bulvár tv-t szeretnék, pedig szó 
sincs erről! Úgy gondolom, az m1 úgy lehet 
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„kereskedelmi”, ha a műsorformátuma, a 
szerkesztési tempója, a műsorok elhelye-
zése, a vizualitás, a díszletek és a képer-
nyősök miatt sem kell szégyenkeznie, 
amikor összehasonlítják a kereskedelmi 
csatornák szép, színes, szagos világával. 
Eddig ugyanis a pénztelenség miatt az 
innen-onnan összehordott díszleteket 
nem túl jól bevilágítva, kevés mai és néz-
hető műsort sugároztak csatornáink, 
pedig születtek értékes tartalmak eddig is.
Tudomásul kell vennünk, hogy a nézők 
hozzászoktak a korszerű tempójú, megje-
lenésű képi világhoz és a szebb, ugyanakkor 
tartalmatlanabb műsorokat választották. 
Régi aranyszabály, hogy a jó tartalomhoz 
jó forma is kell! A tartalomnak azonban 
mindig közszolgálatinak kell lennie!  
A közszolgálatiság természete-
sen mást jelent ma, mint 10 évvel 
ezelőtt. Az értelmiség azon kese-
reg, hogy a kereskedelmi televí-
ziók miért adnak agyhalál típusú 
műsorokat. Ők azzal védekeznek: 
csak azt adják, amire igény van. A 
közszolgálati csatornák ezekkel 
a műsorokkal szemben eleddig 
nem nagyon tudtak valós kíná-
latot nyújtani. Nem lehet azon 
csodálkozni, ha egy huszonéves 
inkább a valóságshow-t választja 
– nem pedig a 30 évvel ezelőtti 
kabarétréfákat. Ezért indítottunk 
októberben szép számmal olyan 
műsorokat, amelyek akár ezt a 
korosztályt is visszacsalhatják az 
m1 elé. Ilyen a Magyarország, sze-
retlek! című műsorunk vasárnap 
este. Ez egy olyan vetélkedő, vagy inkább 
show-műsor, amelyben ismert emberek 
– hangsúlyozom: nem celebek –, hanem 
valós teljesítményt felmutató sportolók, 
színészek vetélkednek egymással arról, 
ki tud többet hazánkról. Minden szóba 
kerül itt, a sportsikerektől az ételrecep-
tekig, a feltalálóktól a történelmi és iro-
dalmi nagyjainkig, de a magyar slágerek 
is előkerülnek. Szerintem mindaz, amit ez 
a műsor ma felvállal, maga a nagybetűs 
közszolgálatiság. Nem mást tesz ugyanis, 
mint szórakoztatva tanít és közben nem-
zeti közösséget és identitást épít mai esz-
közökkel, amire óriási igény van. A másik 
vetélkedőnk, a Maradj talpon! játékosa-
inak kiválasztásánál is látjuk, mekkora 
baj van a fejekben. Lehet ezen értelmiségi 
eszmefuttatások közepette fanyalogni, de 
igen, valós kérdés ma egy vetélkedőmű-

sorban, hogy ki írta az Anyám tyúkját, a 
Toldit vagy ki a Himnusz szerzője. Újra 
kell az alapokat építeni, s nekünk fel-
adatunk ezekkel a vetélkedőműsorokkal 
arra is fölhívni a figyelmet, hogy egyál-
talán nem kínos, ha valaki nem kétszáz 

szavas szókinccsel boldogul az életben és 
van valami a fejében. Mindezt persze nem 
tanító bácsisan, hanem jókedvvel tesszük, 
úgy, hogy közben igyekszünk nem halá-
losan komolyan venni magunkat. A játék 
örömét próbáljuk becsempészni nézőink 
mindennapjaiba. És azt is, hogy végre 
vegyük már észre a saját értékeinket is! 
Ezért indítottuk el például Borbás Mar-
csi Gasztroangyal című műsorát, hogy a 
nézők ismert emberek társaságában olyan 
gasztro-utazásokon vegyenek részt, ahol 
mindent megtudhatnak a kalocsai pap-
rikáról vagy mondjuk az őrségi tökma-
golajról. Az ember egy-egy adás után azon 
kapja magát, hogy böngészi a térképet, 
hová kiránduljon ebben a hónapban. Vagy 
éppen azon elmélkedik, hol szerezzen egy 
zsebkendőnyi telket, egy kis földet, ahol 
paradicsomot ültethet a családjának.

Az m1 minden egyes műsorát azzal a 
szándékkal készítettük, hogy üzenete, 
missziója, mondanivalója, küldetése 
legyen; hogy a gondolatisága túlmu-
tasson önmagán. Ilyen zsinórmérték 
mentén próbáltuk a munkatársaimmal 
együtt az elmúlt 9 hónapban az új műso-
rokat kitalálni, vagy külföldi példákat 
magyarítani, és különféle külső vagy 

belső ötleteket befogadni. Este törté-
nelmi filmeket vetítünk, vannak doku-
mentum-jellegű és kulturális műsoraink, 
valamint színházi sávunk is. Szombaton 
esténként pedig magyar filmet, tévéjáté-
kot vagy színházi darabokat adunk, ezzel 
is reflektorfénybe állítva a valódi értéke-
inket. Még felsorolni is nehéz mindent, 
úgyhogy csak néhány műsorcím kedvcsi-
nálóként: Múlt-kor – történelmi magazin 
Cserhalmi György közreműködésével, 
Mindenből 1 van improvizációs komé-
dia Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter 
főszereplésével, a DTK szórakoztató 
talkshow D. Tóth Krisztával, Poén Péntek 
– benne Bagi-Nacsa és L’art pour L’art, 
Hacktion – magyar akciófilm-sorozat 
remek hazai színészekkel, On the Spot 
dokumentum-filmsorozat két tehetséges 
alkotóval. És még sorolhatnám…

 « Mennyire lehet megőrizni ezt a koncepciót, ha 
mégsem működik minden az elképzelések szerint 
a gyakorlatban? Van-e kellő rugalmasság a rend-
szerben, ha változtatni szükséges adott esetben?
R. P. Rugalmasnak kell lennünk, még akkor 
is, ha nagyon erős a víziónk arról, hogy milyen 
irányba szeretnénk haladni. Természetesen 
lesznek olyan műsorok, olyan műsortípusok, 
amelyekről menet közben kiderül majd, hogy 
nem működnek. Ez egy minduntalan változó 
folyamat, amelyben helye van a kísérletezésnek 
is. Október 1-jével azonban elkezdtünk valamit, 
amiben hiszünk. Olyan alapelveket rögzítettük, 
amelyekhez próbálunk igazodni. A következő 
hónapok gyakorlati tapasztalatai pedig megmu-
tatják majd, milyen irányba kell még finomhan-
golnunk. Küzdünk a nézőkért, hiszen jól emlék-
szem még arra a világra, amikor az emberek az 
életük ritmusát a Magyar Televízió különböző 
műsoraihoz igazították. Nagyon szeretném – és 
erre két hónappal az új struktúra indulása után 
már vannak biztató jelek –, ha ismét eljönne az 
az idő, amikor egy-egy műsorunkról beszélnének 
másnap az emberek és újra példaértékű lenne a 
közszolgálati televízió. 
Azt is tudom persze, hogy több millió néző 
televíziós szokásait nem lehet egyik pillanatról 
a másikra megváltoztatni, sok idő kell egy új 
műsorstruktúra bevezetéséhez és egy csatorna 
teljes átpozícionálásához. Hiszem azonban, hogy 
hamarosan módosul az a vélekedés, miszerint a 
közszolgálat unalmas. 
A mérési adataink már mutatják a változásokat, 
a hosszú távú stratégiánk első lépéseinek vannak 
eredményei, a tendenciák is látszanak. A köz-
szolgálati csatornák őszi műsorrendje mutatja 
az átrendeződést. Az m1 és az m2 együttes 
közönségaránya főműsoridőben a felnőtt nézők 
körében 16%-kal, a 18–49 éves korosztályba tar-
tozó nézők körében pedig 40%-kal nőtt. Az m1 
megváltozott kínálata miatt naponta két-három-
százezer fővel többen kapcsolnak csatornánkra, 
mint azt a tavaszi hónapokban tették. Szóval 
optimisták és bizakodóak lehetünk.  

 « Hogyan él a csatorna korszerű, internet kínálta 
technikai lehetőségekkel, milyen új fejlesztési 
irányt határoztak el?
R. P. Amikor megnézzük a világ nagy közszol-
gálati televízióit – ilyenkor mindenki a BBC-vel 
példálózik és nem véletlenül –, a legújabb platfor-
mok használatával ők mindig versenytársaik előtt 
járnak. Egy külön csapat dolgozik azon, hogy 
ezek a webes felületek nálunk is izgalmasabbak, 
érdekesebbek és informatívabbak legyenek. 
Értékteremtőnek, értékmegőrzőnek, mi több, 
trenddiktálónak is kell lennünk. Sok-sok tervünk 
van tehát, de ezekről inkább majd jövőre, addig 
hadd maradjon minden titok és meglepetés. ■
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végez bérmunkát főleg olasz és német tulajdonú világmárkáknak, a 

luxusmárkák kifogástalan minőségű termékei így több, mint meg-

győző referenciák, amelyek garantálják az Attitude hasonlóan 

magas minőségét. (többek között a marc jacobs, a valentino, 

a moschino chloé és a dolce & gabbana is velük végezteti 

a gyártás egy részét.) Az új márka mögött pedig zoób kati 

szakmai tudása, tapasztalata és nem utolsósorban hírneve 
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főként azok a dolgozó nők válogathatnak, akik elegáns, 

ugyanakkor egyedi darabokat keresnek. Ami a 

ruhatárat illeti, a kreatív csapat mindenre gon-

dolt: a kiskosztümtől kezdve a téli kabáton át 

egészen a nagyméretű, praktikus táskáig min-

den megtalálható az egyik budai bevásárló-

központban nyílt üzletükben.

„Az Attitude márka a társadalmi felelős-

ségvállalást, a minőséget és az időtálló-

ságot képviseli. Olyan terméket hoztunk 

létre, amely nem megy ki a divatból, 
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pedig egyúttal munkalehetőséget 

teremt olyan emberek számára, akik 

korábban nem találták helyüket a 

világban.” – nyilatkozott az Atti-

tude-ről zoób Kati.

A kormány törekvése e cégen 

keresztül, hogy az állami szerepválla-

lás erősítésével segítse a munkahely-

teremtést. mindez azonban csak akkor 

lehet sikeres, ha fokozottan támogatja 

a magyar termékek piacra jutását. Az 

Attitude divatmárka létrehozásával 

arra számítanak az alkotók, hogy sike-

rül megszólítani a magyar vásárlókat. A 
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ségen tartott bemutató sikere, valamint az üzleti 
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módosul az a vélekedés, miszerint a közszolgálat unalmas. 
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„kereskedelmi”, ha a műsorformátuma, a 
szerkesztési tempója, a műsorok elhelye-
zése, a vizualitás, a díszletek és a képer-
nyősök miatt sem kell szégyenkeznie, 
amikor összehasonlítják a kereskedelmi 
csatornák szép, színes, szagos világával. 
Eddig ugyanis a pénztelenség miatt az 
innen-onnan összehordott díszleteket 
nem túl jól bevilágítva, kevés mai és néz-
hető műsort sugároztak csatornáink, 
pedig születtek értékes tartalmak eddig is.
Tudomásul kell vennünk, hogy a nézők 
hozzászoktak a korszerű tempójú, megje-
lenésű képi világhoz és a szebb, ugyanakkor 
tartalmatlanabb műsorokat választották. 
Régi aranyszabály, hogy a jó tartalomhoz 
jó forma is kell! A tartalomnak azonban 
mindig közszolgálatinak kell lennie!  
A közszolgálatiság természete-
sen mást jelent ma, mint 10 évvel 
ezelőtt. Az értelmiség azon kese-
reg, hogy a kereskedelmi televí-
ziók miért adnak agyhalál típusú 
műsorokat. Ők azzal védekeznek: 
csak azt adják, amire igény van. A 
közszolgálati csatornák ezekkel 
a műsorokkal szemben eleddig 
nem nagyon tudtak valós kíná-
latot nyújtani. Nem lehet azon 
csodálkozni, ha egy huszonéves 
inkább a valóságshow-t választja 
– nem pedig a 30 évvel ezelőtti 
kabarétréfákat. Ezért indítottunk 
októberben szép számmal olyan 
műsorokat, amelyek akár ezt a 
korosztályt is visszacsalhatják az 
m1 elé. Ilyen a Magyarország, sze-
retlek! című műsorunk vasárnap 
este. Ez egy olyan vetélkedő, vagy inkább 
show-műsor, amelyben ismert emberek 
– hangsúlyozom: nem celebek –, hanem 
valós teljesítményt felmutató sportolók, 
színészek vetélkednek egymással arról, 
ki tud többet hazánkról. Minden szóba 
kerül itt, a sportsikerektől az ételrecep-
tekig, a feltalálóktól a történelmi és iro-
dalmi nagyjainkig, de a magyar slágerek 
is előkerülnek. Szerintem mindaz, amit ez 
a műsor ma felvállal, maga a nagybetűs 
közszolgálatiság. Nem mást tesz ugyanis, 
mint szórakoztatva tanít és közben nem-
zeti közösséget és identitást épít mai esz-
közökkel, amire óriási igény van. A másik 
vetélkedőnk, a Maradj talpon! játékosa-
inak kiválasztásánál is látjuk, mekkora 
baj van a fejekben. Lehet ezen értelmiségi 
eszmefuttatások közepette fanyalogni, de 
igen, valós kérdés ma egy vetélkedőmű-

sorban, hogy ki írta az Anyám tyúkját, a 
Toldit vagy ki a Himnusz szerzője. Újra 
kell az alapokat építeni, s nekünk fel-
adatunk ezekkel a vetélkedőműsorokkal 
arra is fölhívni a figyelmet, hogy egyál-
talán nem kínos, ha valaki nem kétszáz 

szavas szókinccsel boldogul az életben és 
van valami a fejében. Mindezt persze nem 
tanító bácsisan, hanem jókedvvel tesszük, 
úgy, hogy közben igyekszünk nem halá-
losan komolyan venni magunkat. A játék 
örömét próbáljuk becsempészni nézőink 
mindennapjaiba. És azt is, hogy végre 
vegyük már észre a saját értékeinket is! 
Ezért indítottuk el például Borbás Mar-
csi Gasztroangyal című műsorát, hogy a 
nézők ismert emberek társaságában olyan 
gasztro-utazásokon vegyenek részt, ahol 
mindent megtudhatnak a kalocsai pap-
rikáról vagy mondjuk az őrségi tökma-
golajról. Az ember egy-egy adás után azon 
kapja magát, hogy böngészi a térképet, 
hová kiránduljon ebben a hónapban. Vagy 
éppen azon elmélkedik, hol szerezzen egy 
zsebkendőnyi telket, egy kis földet, ahol 
paradicsomot ültethet a családjának.

Az m1 minden egyes műsorát azzal a 
szándékkal készítettük, hogy üzenete, 
missziója, mondanivalója, küldetése 
legyen; hogy a gondolatisága túlmu-
tasson önmagán. Ilyen zsinórmérték 
mentén próbáltuk a munkatársaimmal 
együtt az elmúlt 9 hónapban az új műso-
rokat kitalálni, vagy külföldi példákat 
magyarítani, és különféle külső vagy 

belső ötleteket befogadni. Este törté-
nelmi filmeket vetítünk, vannak doku-
mentum-jellegű és kulturális műsoraink, 
valamint színházi sávunk is. Szombaton 
esténként pedig magyar filmet, tévéjáté-
kot vagy színházi darabokat adunk, ezzel 
is reflektorfénybe állítva a valódi értéke-
inket. Még felsorolni is nehéz mindent, 
úgyhogy csak néhány műsorcím kedvcsi-
nálóként: Múlt-kor – történelmi magazin 
Cserhalmi György közreműködésével, 
Mindenből 1 van improvizációs komé-
dia Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter 
főszereplésével, a DTK szórakoztató 
talkshow D. Tóth Krisztával, Poén Péntek 
– benne Bagi-Nacsa és L’art pour L’art, 
Hacktion – magyar akciófilm-sorozat 
remek hazai színészekkel, On the Spot 
dokumentum-filmsorozat két tehetséges 
alkotóval. És még sorolhatnám…

 « Mennyire lehet megőrizni ezt a koncepciót, ha 
mégsem működik minden az elképzelések szerint 
a gyakorlatban? Van-e kellő rugalmasság a rend-
szerben, ha változtatni szükséges adott esetben?
R. P. Rugalmasnak kell lennünk, még akkor 
is, ha nagyon erős a víziónk arról, hogy milyen 
irányba szeretnénk haladni. Természetesen 
lesznek olyan műsorok, olyan műsortípusok, 
amelyekről menet közben kiderül majd, hogy 
nem működnek. Ez egy minduntalan változó 
folyamat, amelyben helye van a kísérletezésnek 
is. Október 1-jével azonban elkezdtünk valamit, 
amiben hiszünk. Olyan alapelveket rögzítettük, 
amelyekhez próbálunk igazodni. A következő 
hónapok gyakorlati tapasztalatai pedig megmu-
tatják majd, milyen irányba kell még finomhan-
golnunk. Küzdünk a nézőkért, hiszen jól emlék-
szem még arra a világra, amikor az emberek az 
életük ritmusát a Magyar Televízió különböző 
műsoraihoz igazították. Nagyon szeretném – és 
erre két hónappal az új struktúra indulása után 
már vannak biztató jelek –, ha ismét eljönne az 
az idő, amikor egy-egy műsorunkról beszélnének 
másnap az emberek és újra példaértékű lenne a 
közszolgálati televízió. 
Azt is tudom persze, hogy több millió néző 
televíziós szokásait nem lehet egyik pillanatról 
a másikra megváltoztatni, sok idő kell egy új 
műsorstruktúra bevezetéséhez és egy csatorna 
teljes átpozícionálásához. Hiszem azonban, hogy 
hamarosan módosul az a vélekedés, miszerint a 
közszolgálat unalmas. 
A mérési adataink már mutatják a változásokat, 
a hosszú távú stratégiánk első lépéseinek vannak 
eredményei, a tendenciák is látszanak. A köz-
szolgálati csatornák őszi műsorrendje mutatja 
az átrendeződést. Az m1 és az m2 együttes 
közönségaránya főműsoridőben a felnőtt nézők 
körében 16%-kal, a 18–49 éves korosztályba tar-
tozó nézők körében pedig 40%-kal nőtt. Az m1 
megváltozott kínálata miatt naponta két-három-
százezer fővel többen kapcsolnak csatornánkra, 
mint azt a tavaszi hónapokban tették. Szóval 
optimisták és bizakodóak lehetünk.  

 « Hogyan él a csatorna korszerű, internet kínálta 
technikai lehetőségekkel, milyen új fejlesztési 
irányt határoztak el?
R. P. Amikor megnézzük a világ nagy közszol-
gálati televízióit – ilyenkor mindenki a BBC-vel 
példálózik és nem véletlenül –, a legújabb platfor-
mok használatával ők mindig versenytársaik előtt 
járnak. Egy külön csapat dolgozik azon, hogy 
ezek a webes felületek nálunk is izgalmasabbak, 
érdekesebbek és informatívabbak legyenek. 
Értékteremtőnek, értékmegőrzőnek, mi több, 
trenddiktálónak is kell lennünk. Sok-sok tervünk 
van tehát, de ezekről inkább majd jövőre, addig 
hadd maradjon minden titok és meglepetés. ■

||  Közízlés   Közszolgálat

Attitude
magyar divatmárka nőknek  
az örök elegancia jegyében 

szöveg: Nagy Fruzsina, fotó: zsólyomi Norbert

Az egész világon egyedülálló kezdeményezés eredményeként, az állami tulaj-

donban lévő kézmű nonprofit kft. és zoób kati divattervező együttműködésé-

vel jött létre az Attitude nevű magyar divatmárka. Az 58 éve működő, főként  

megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató kézmű nonprofit kft. 

adja a gyártáshoz szükséges technikai hátteret. már több évtizede 

végez bérmunkát főleg olasz és német tulajdonú világmárkáknak, a 

luxusmárkák kifogástalan minőségű termékei így több, mint meg-

győző referenciák, amelyek garantálják az Attitude hasonlóan 

magas minőségét. (többek között a marc jacobs, a valentino, 

a moschino chloé és a dolce & gabbana is velük végezteti 

a gyártás egy részét.) Az új márka mögött pedig zoób kati 

szakmai tudása, tapasztalata és nem utolsósorban hírneve 

áll, ő felel – art directorként – a márka portfóliójáért. Az Atti-

tude prêt-à-porter ( jelentése: kész viselet, tömegek számára 

készített elérhető áru, a kifutós modellekre tervezett költséges 

darabok szöges ellentéte) kollekcióját tervező csapatot erősíti 

gyöngyösi renáta is, a gombold újra! – divat a magyar pályá-

zat első helyezettje. A kollekció kifinomult darabjai közül 

főként azok a dolgozó nők válogathatnak, akik elegáns, 

ugyanakkor egyedi darabokat keresnek. Ami a 

ruhatárat illeti, a kreatív csapat mindenre gon-

dolt: a kiskosztümtől kezdve a téli kabáton át 

egészen a nagyméretű, praktikus táskáig min-

den megtalálható az egyik budai bevásárló-

központban nyílt üzletükben.

„Az Attitude márka a társadalmi felelős-

ségvállalást, a minőséget és az időtálló-

ságot képviseli. Olyan terméket hoztunk 

létre, amely nem megy ki a divatból, 

ugyanakkor minőségi, és kényezteti a 

ruhák viselőit. A termékek előállítása 

pedig egyúttal munkalehetőséget 

teremt olyan emberek számára, akik 

korábban nem találták helyüket a 

világban.” – nyilatkozott az Atti-

tude-ről zoób Kati.

A kormány törekvése e cégen 

keresztül, hogy az állami szerepválla-

lás erősítésével segítse a munkahely-

teremtést. mindez azonban csak akkor 

lehet sikeres, ha fokozottan támogatja 

a magyar termékek piacra jutását. Az 

Attitude divatmárka létrehozásával 

arra számítanak az alkotók, hogy sike-

rül megszólítani a magyar vásárlókat. A 

nemrégiben lezajlott bécsi magyar nagykövet-

ségen tartott bemutató sikere, valamint az üzleti 

terv első három éves üteme pedig a nemzetközi 

terjeszkedést helyezi kilátásba.  ■

tÖbb miLLió Néző tELEvíziós szokásait nem lehet 

egyik pillanatról a másikra megváltoztatni, sok idő kell egy 

új műsorstruktúra bevezetéséhez és egy csatorna teljes 

átpozícionálásához. Hiszem azonban, hogy hamarosan 

módosul az a vélekedés, miszerint a közszolgálat unalmas. 



közSzolgÁlaT  közízlÉS || 

6362

honnan ered a karácsony meghittségének 

évről évre múlhatatlan érzése? vajon az 

évszázados katolikus szokásokból, a több-

generációs vagy éppen újonnan alakuló 

családi hagyományokból származnak a sze-

retet ünnepének alapjai? netán a karácsonyi 

dalok vagy a betlehem őrzi meg számunkra 

olyan mélyen minden egyes ünnep emlékét? 

valószínűleg valamennyi tényező hozzájárul 

a karácsony hangulatához. mindenesetre az 

előkészületek és a karácsonyi ételek kisgyer-

mekkorunk óta meghatározzák a szentestéről 

bennünk élő képet.

míg magyarországon a nagy családi együtt-

lét már december 24-én elkezdődik, nyuga-

ton többnyire angol hagyomány szerint 25-én. 

manapság már nem a böjt jut eszünkbe a kará-

csony hallatán, de a katolikusok advent idején 

ma is örömmel vállalnak szigorú koplalást, noha 

az év ezen időszakában inkább a szellemi és 

lelki felkészülésre esik nagyobb hangsúly. 

A karácsony talán az egyetlen olyan ünnep, 

ahol az előkészületek legalább annyira jelen-

tősek, mint maga az esemény, így nem mind-

egy például, mi kerül a karácsonyi asztalra. 

A karácsonyi asztal étkei szinte kivétel nélkül 

szimbolikus jelentőséggel bírnak. bár csak az 

újév estéjén mondjuk jókívánságainkat sze-

retteinknek, azonban már szenteste elkez-

dődik a következő évre pozitív hatással lévő 

ételek fogyasztása. Aki bőségre vágyik, min-

denképpen egyen babot, borsót és mákot.  

A fokhagyma megőrzi az egészséget, szimbo-

likusan és ténylegesen is. Aki mézet használ 

ilyenkor, nem csak ételét, de egész életét 

megédesíti egyben.

A karácsonyi lakoma magyar szokások 

szerint nem könnyű koszt. Annál finomabb, 

hiszen sokan még a disznóvágást is ekkorra 

időzítik, hogy a kapros töltött káposzta, a 

hurka és a kolbász frissen kerülhessenek az 

asztalra. sok helyen nem egy fogás kerül az 

asztalra, hanem egész ételarzenál, így hal 

is – többnyire halászlé vagy rántott ponty 

formájában. ha mindez még nem volna elég, 

jöhet egy kis csirkepaprikás vagy kacsas-

ült. Az egészben sütött pulykának már a 

gondolata is a karácsonyt juttatja sokunk 

eszébe. mindez nem véletlen, hiszen újév-

kor már nem szabad szárnyast enni, hiszen 

elkaparja a szerencsénket. Ajánlatos inkább 

malacot sütni, amely az orrával kitúrja a jó 

szerencsénket.

A mákkal, almával vagy dióval töltött bejgli 

örökös helyet foglalt magának a karácsonyi 

desszertek között. elmaradhatatlan fűszere a 

fahéj, olyannyira, hogy egy-egy fahájas-almás 

sütemény képes az év bármelyik napján visz-

szaidézni a karácsonyt. A keletről származó 

csillagánizs, a jellegzetes vanília, illetve a 

kesernyés szegfűszeg mind süteményeink, 

teáink ízesítő- és igen gyakran díszítőszerei is.

A magyar szokásokhoz hozzátartozik, 

hogy a gazdasszony, aki az ünnepi asztalt 

terítette és a lakomát előkészítette, nem 

állhat fel az evés alatt, hiszen így lesznek 

a tyúkok jól tojók. ha nincsenek is tyúkok 

a városi lakásokban, meghálálhatjuk a 

háziasszony főztjét azzal, hogy segítünk a 

tálalásban és talán még a mosogatást sem 

hagyjuk rá.  ■

Gombold újra       és hajrá!
gyöngyösi renátával, a gombold újra! divat  
a magyar pályázat idei győztesével találkoztunk

szöveg: Nagy Fruzsina, fotó: Botár Gergely

gyöngyösi renáta újragombolta és nyert. A díj nem csak ismertséget 

szerzett a fiatal designernek, de a versenyt követő féléves idő-

szakban több konkrét lehetőséget is kapott a szakmában.

A versenyre tervezett metallic-folklór kollekciójában pél-

dául hónapokon keresztül gyönyörködhettek az érdeklő-

dők a design terminál kiállítóterében és a ruhákról újra 

és újra cikkeznek a sajtóban.

A nyeremények egyikeként renáta az őszi londoni 

fashionWeek-re látogatott, amely hatalmas élmény 

volt számára, hiszen minden pályakezdő tervező 

álma, hogy élőben láthassa az elmúlt évszázadokban 

az egész világ stí-

lusát befolyásoló 

ország divatmetro-

poliszában a leghíre-

sebb divatházak aktuális 

kollekcióit. 

A fiatal tervező lon-

doni élménybeszá-

molója során kéré-

sünkre elárulta, 

hogy a fashion-

Week-en a bur-

berry Prorsum 

2012-es tava-

szi /nyári kol -

lekcióját kedvelte leg-

inkább. nemcsak a kol-

lekció kifinomultsága, hanem 

az egész divatshow tetszett 

neki, a hófehér kifutóval és 

horgászszékekkel, amelyen a 

meghívottak foglaltak helyet, a 

hightech megjelenéssel, a ren-

geteg hírességgel és a pezsgő, 

nyüzsgő, színes emberkaval-

káddal együtt.

london – ahol renáta először járt életében – szintén 

lenyűgözte a fiatal tervezőt, itt ugyanis az 

emberek divat iránti fogékonysága és álta-

lános merészsége merőben eltér a buda-

pestiek stílusától. „fütyülnek rá, hogy 

ki mit gondol róluk, úgy öltöznek fel, 

ahogy nekik jólesik” – meséli csillogó 

szemmel a moholy-nagy művészeti 

egyetem egykori hal lgatója.  

A városnézés számos élménye 

közül az oxford streeten eltöltött 

napot emeli ki. A világ egyik 

leghíresebb bevásárló utcáján 

renáta minden üzletbe benézett. 

„Persze nem vásároltam mindenhol – 

teszi hozzá –, de ha egyszer ott lehettem, 

nem akartam kihagyni semmit.”

renáta számára a legkiemelkedőbb 

lehetőség a hathónapos tervezői 

asszisztensi pozíció zoób kati mellett. 

széles mosollyal meséli tapasztalatait 

az elmúlt hónapokból és elárulja azt 

is, mennyire jól kijönnek a tervezővel: 

„katival remek együtt dolgozni, arról 

nem is beszélve, hogy sokat tanulok 

tőle!”

A zoób kati nevével fémjelzett új magyar divat-

márka, az Attitude kollekciójának a tervezésében is 

részt vett, és a bécsi magyar nagykövetségen ren-

dezett bemutatón a kulisszák mögött segédkezett. 

A jövőbeni tervekről csak annyit árul el, hogy már 

vannak elképzelései és hamarosan szeretne újabb 

kollekcióval előrukkolni, továbbá a hosszú távú tervek 

között szerepel saját márka alapítása is. „remek lehető-

ségeket kínált a gombold újra! pályázat első helyezése. 

mindent szeretnék megtenni annak érdekében, hogy 

tovább tudjam építeni a szakmai jövőmet.”  ■

folytatódik a  
Gombold újra! Divat  
a magyar – pályázat
 

A 2010 tavaszán először kiírt„gombold 

újra! divat a magyar” ruhatervezési pályá-

zatot a design terminál hirdette meg a 

moholy-nagy művészeti egyetem, a 

hagyományok háza és a népművé-

szeti egyesületek szövetsége szakmai 

együttműködésével. A kezdeménye-

zés célja továbbra is a magyar viselet-

történeti hagyományok megújítása.  

A szervezők ezúttal a mindennapokban 

is hordható ruhadarabokra, illetve a fiatal 

tervezők és a hagyományos kézműves 

műhelyek együttműködésének ösztön-

zésére helyezik a hangsúlyt. 

két önálló pályázati kategóriát is meg-

találnak a pályázók a kiírásban. Az első 

kategóriában a magyar viselettörténet tet-

szőlegesen választott értékeit írhatják át a 

pályázók korszerű, ma is hordható formába 

– csakúgy, mint a tavaszi pályázat eseté-

ben. A második kategóriában egy megadott 

szabásminta alapján, hagyományos kéz-

műves technikával vagy anyagból készült 

ruhadarabokkal pályázhatnak a tervezők.

A pályázatokon való részvétel előfeltétele 

a regisztráció, melyet 2012. december 

21-ig tehetnek meg a pályázók. A további 

pontos határidőkről és egyéb részletekről 

a www.designterminal.hu honlapon olvas-

hatnak!  ■

karácsony 
magyar 
módra
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is, mennyire jól kijönnek a tervezővel: 

„katival remek együtt dolgozni, arról 

nem is beszélve, hogy sokat tanulok 

tőle!”

A zoób kati nevével fémjelzett új magyar divat-

márka, az Attitude kollekciójának a tervezésében is 

részt vett, és a bécsi magyar nagykövetségen ren-

dezett bemutatón a kulisszák mögött segédkezett. 

A jövőbeni tervekről csak annyit árul el, hogy már 
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Adventtől vízkeresztig szentendrén
November 26. – január 8.

szentendre uniós 

forrásból meg-

újult tör ténelmi 

belvárosa ünnepi 

díszbe öl tözve 

várja a látoga-

tókat a karácso-

nyi és újévi idő-

szakban. A négy 

adventi vasárna-

pon a város lakói 

hagyományosan 

közös gyer tyát 

gyújtanak a fő 

téri kereszt körül 

elhelyezett hatal-

mas adventi koszorún. A gyertyagyújtás 

előtt a város óvodásai adnak rövid műsort, 

utána pedig a város éttermei jóvoltából 

pogácsával, forralt borral és teával kínál-

ják az ünneplő közönséget. Az adventet 

megelőző szombatokon 15 órától a város 

iskolásai adnak rövid adventi műsort a fő 

téren. Az adventi vásár helyszíne a város 

sétálóutcája, a dumtsa jenő utca, ahol kéz-

műves és helyi termékekből lehet válogatni 

az elmaradhatatlan téli gasztronómiai kós-

tolnivalók mellett. A gyermekeket pedig 

az adventi készülődéshez kapcsolódó 

játszóházak, gyermekszínházi előadások, 

csajkovszkij diótörőjének ismertetővel 

egybekötött matiné előadása és alkalmi 

korcsolyapálya várják. 

Cathedral organ Concerts
Helyszín: budapest,
szent istván bazilika
December 12., 16., 19.

Angster józsef orgonakészítő, dinasztiaala-

pító és a magyar iparművészet kiemelkedő 

alakja az egyik legnevesebb és legkere-

settebb mester volt a korabeli európában. 

A szent istván bazilikában hallható előadá-

sok sorában a cathedral organ concerts-

sorozat az egyetlen, amelyen budapest 

legnagyobb és legszebb hangú, általa 

készített orgonája szólal meg. Az adventi 

időszakban a hallgatók három alkalommal 

gyönyörködhetnek a műemlék-orgona 

hangjában, amely valóban különleges 

élményt ígér. A hangversenyeken Albinoni, 

bach, Pergolesi, mozart, gounod és liszt 

ferenc legszebb alkotásai hangzanak el. 

„mennyországban csengetének…” 
– Az országgyűlés hivatala és a néprajzi 

múzeum közös adventi fotókiállítása 
Helyszín: budapest, Kossuth tér 
2011. november 26. – 2012. január 8.

globalizálódó világunkban egyre inkább 

nagyvárosi szokások mentén éljük min-

dennapjainkat, ezért üdítő lehet megis-

merni, hogyan készülődtek a karácsonyra 

egy kis téli faluban a 19. század elejétől 

kezdve az 1960-as évekig. Aki érdeklődik 

a karácsonyi népszokások iránt, ne szalasz-

sza el megtekinteni azt a 124 archív fotót, 

amelyet az országgyűlés hivatala és a 

néprajzi múzeum közös szabadtéri adventi 

fotókiállításán helyezett el a kossuth térre. 

A fotókból és a képaláírásokból kiderül, kik 

a jaslicsárok, miért különlegesek az eper-

jesi betlehemesek, és hogyan ütötte el az 

időt a múlt század embere a téli időszakban. 

Adventi Királyi vásár
Helyszín: budapest, Király utca
November 25. – december 24.

A király utca a 19. szá-

zadban a kereskedők 

és a textilesek főutcája 

volt Pesten. A kortárs 

civil kezdeményezés 

célul tűzte ki, hogy 

visszahozza a király 

utca egykori fényét, 

hogy ezzel újra a város érdekes, nyüzsgő 

kereskedelmi fórumává tegye az utcát. A 

szeptemberben először megrendezett 

vásár után az utca karácsony előtt is várja 

látogatóit, nemcsak a vásári portékákkal, 

hanem számos programmal, kulturális és 

művészeti értékkel, szórakozással. A király 

utca egyébként is megér egy sétát, hiszen 

házai érdekesebbnél érdekesebb dolgokat 

mesélnek nekünk a múltról: a környéken 

működött a kor legnevesebb német mula-

tója, a német kuplék és kabarék központja, 

a kék macska (blaue katze), egy másik 

épület alatt egyedülálló közel egyhektáros 

pincerendszer húzódik, amely Pest legna-

gyobb borospincéje volt a 19. században.
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