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Sokan még ma sem tudják, hogy 
a kincstári aranyat már rég 

felváltotta az írott jel, azaz a kész-
pénzforgalom, sőt a modern kori 

magyar kincstár története már az 
elektronikus fi zetési jelek története.

A 2011-es népszámlálások után igen szo-
morú képet kaptunk a magyarok létszá-
máról. A rendszerváltáskor Antall József 
miniszterelnök által emlegetett 15 millió 
magyar immár csak hiú ábránd.

16 A mi „Kincsünk”

12 Egyéves a Magyary Zoltán 

Közigazgatás-fejlesztési Program. 

Már a program eredeti szövege 

felhívta a fi gyelmet arra, hogy a 

későbbi években változni fognak a 

közigazgatás belső arányai.

22 Mennyi a magyar?

Gyakorlatilag 
végrehajtottuk 
az összes 
versenyképességi 
reformot

Interjú Cséfalvay 
Zoltán államtitkárral
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versenyképességi 

KEDVES OLVASÓ!
Egy éve indult útjára a Közszolgálat magazin! Egyidős és egy pályán 
fut a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programmal. Mindaz 
amiről hónapról hónapra írtunk, tudósítottunk, elmélkedtünk, 
kötődik a jó állam megteremtéséhez és a Magyary-programhoz. 
Átlapozva az elmúlt 12 hónap közel félezer cikkét nyugodtan állít-
hatjuk, hogy tiszta tükre a közszféra mindennapjainak, olvasmányos 
krónikája a kormányzati törekvéseknek. Szándékunk, hogy látha-
tóvá és érthetővé váljon a közszolgálat és benne a közigazgatás világa. 
Olyan munka ez, amelyet máig ható módon Magyary Zoltán kezdett 
el, így jelkép-értékű, hogy lapunk születésnapja a „tudós közigazga-
tász” születésének 123. évfordulójára esett.
A június eleje azonban számunkra is mindenekfelett arról az emlék-
ről szól, amelyet a 2010. május 31-én újjászületett Országgyűlés tör-
vényi talapzatra emelt. Trianon emléke olyan összetartó erőt adott 
a magyarságnak, amelyet 90 év alatt sem lehetett legyőzni. Ez az 
erő ma erőforrás számunkra, amit a 2010. évi XLV. törvény a Nem-
zeti Összetartozás melletti tanúságtételről 1. §-ának sorai foglalnak 
szavakba: „…adózik mindazon emberek, közösségeik és azok vezetői, 
illetve az ő emlékük előtt, akik 1920. június 4., a magyar nemzet külső 
hatalmak által előidézett igazságtalan és méltánytalan szétszaggat-
tatása után áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetővé tették, 
hogy e tragédiát követően a magyarság mind szellemi, mind gazdasági 
értelemben képes volt újra megerősödni, s képes volt túlélni az ezt követő 
újabb történelmi tragédiákat is”.
Különösen fontos ez a tapasztalat a ma közszolgái számára. A 
Magyary-program kiemeli, hogy a közigazgatás számára is nagy 
jelentősége van az önképnek, amely a kritikus feladat előtt a közös 
emlékezetbe tudja idézni, hogy meg tudjuk, mert már meg tudtuk 
oldani. Az 1920 utáni konszolidáció során végrehajtott magyar köz-
igazgatás-fejlesztés közszolgálati önképünk, nemzeti önbizalmunk 
forrásaként működik. „Az emberek számára pedig azt a tudatot és 
szilárd bizalmat kell megadni, hogy az állam egyrészt erős, másrészt, 
hogy az állam az övék”. (Magyary Zoltán) Ebben a szellemiségben 
dolgoztunk a Közszolgálat magazin elmúlt egy évében és a jövőben 
is ez a cél. Bízom abban, hogy olvasóink hűsége és szerzőink tolla 
kíséri az egyéves kort megért magazin jövőjét is!

Kis Norbert főszerkesztő
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«

 » Májusban napvilágra kerültek az euró-
pai gazdaságok első negyedéves teljesít-
ményéről szóló, borúlátó adatok. Milyen 
növekedési kilátásokkal nézünk szembe 
Európában?
Cséfalvay Zoltán: A növekedési kilá-
tásokat rengeteg bizonytalanság övezi 
már tavaly nyár vége, ősz eleje óta, ami-
től a magyar gazdaság se tudja függetle-
níteni magát. Az európai gazdaságban 
láthatóan kialakult egyfajta bizalom-
vesztés, amely javarészt abból fakad, 
hogy az EU nem talált megoldást a Dél-
Európában zajló bajokra. Ezt részben 
nevezhetjük adósságválságnak vagy az 
eurózóna válságának. Ha visszatekin-
tünk a válság elejére, azt látjuk, hogy 
az európai országok 2008 óta próbálnak 
megoldást találni a problémára. 2008 és 
2009 között klasszikus keresletélénkítő 
intézkedéseket, erős állami gazdaság-
élénkítő csomagokat fogadnak el, a cél 
a fogyasztás erősítése, sok országban a 
bankok kimentése. 2009 végére nyil-

vánvalóvá válik, hogy ez fenntarthatat-
lan mértékű eladósodottsághoz vezet. 
Az inga ezután átcsap a másik irányba, 
egy nagyon szigorú fi skális politika 
veszi kezdetét, foggal-körömmel 3 szá-
zalék alá kell szorítani az államház-
tartási hiányt, erős kiadáscsökkentést 
(vagy megszorítást), vele párhuzamosan 
adóemeléseket vezetnek be. A fi skális 
paktum gyakorlatilag kriminalizálta a 
korábbi gazdaságpolitikát. Egyensúly-
javítás lett a fő kérdés, de ez visszafogja 
a keresletet, a kereslet visszafogásával 
csökken a növekedés, ami miatt a GDP-
arányos államadósság nő, a piaci biza-
lom pedig elvész.

 » Meg tudnak küzdeni a gazdasági gon-
dokkal az európai államok?
Cs. Z. Az európai országok gyakorlati-
lag egy gazdaságpolitikai háromszögbe 
kerültek: legyen pénzügyi stabilitás, 
legyen növekedés és még hozzá a pénz-
piacok bizalma. A probléma az, hogy ha 
az egyik tengelyt erősítik, a másik látja 

kárát. Ha nagyon erősen törekszenek a 
pénzügyi stabilitás helyreállítására, elve-
szítik a növekedést, vele párhuzamosan 
a pénzügyi bizalmat. Ha megpróbálják a 
gazdasági növekedést serkenteni, akkor 
elvész a stabilitás és a bizalom. Miközben 
pedig Európa a megoldásokkal foglalko-
zik, látni kellene, hogy az egész euróvál-
ság mögött versenyképességi problémák 
állnak. A dél-európai országok verseny-
képessége, durván fogalmazva, egyhar-
maddal gyengébb, mint az észak-európai 
államoké. Ezt a közös valuta miatt egy-
szerű leértékeléssel nem tudják kezelni, 
tehát versenyképességi lépéseket kellene 
tenniük, végig kellene vinni az idevágó 
reformokat, amivel úgy látom, sajnos elég 
lassan haladnak.

 » Milyen hatással van a magyar gazda-
ságra az euróválság?
Cs. Z. A magyar gazdaságra kétféle hatást 
fejt ki. Nyilvánvalóan egy országra, ame-
lyik ennyire szorosan, ezer szállal kötő-
dik Európához, minden rezdülés kihat, 

Gyakorlatilag végrehajtottuk 
az összes versenyképességi 
reformot
szöveg: Tóth Nándor Tamás, fotó: Szigeti Tamás

Egyfelől lesújtó déli viharok közepette, másrészt azonban stabil gazdasági alapokra 

támaszkodva beszélgettünk Cséfalvay Zoltánnal a magyar gazdaság helyzetéről. A 

Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős állam-

titkára a vészterhes időkben is tudott jó hírekkel szolgálni: az Európai Unió  jogilag 

is lezárja jövőre a csatlakozásunk óta tartó túlzottdefi cit-eljárást, ősszel megálla-

podunk az IMF-fel, a gazdaságunk pedig szilárdabb alapokon áll, mint bármikor az 

elmúlt húsz esztendő folyamán.
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 » Májusban napvilágra kerültek az euró-
pai gazdaságok első negyedéves teljesít-
ményéről szóló, borúlátó adatok. Milyen 
növekedési kilátásokkal nézünk szembe 
Európában?
Cséfalvay Zoltán: A növekedési kilá-
tásokat rengeteg bizonytalanság övezi 
már tavaly nyár vége, ősz eleje óta, ami-
től a magyar gazdaság se tudja függetle-
níteni magát. Az európai gazdaságban 
láthatóan kialakult egyfajta bizalom-
vesztés, amely javarészt abból fakad, 
hogy az EU nem talált megoldást a Dél-
Európában zajló bajokra. Ezt részben 
nevezhetjük adósságválságnak vagy az 
eurózóna válságának. Ha visszatekin-
tünk a válság elejére, azt látjuk, hogy 
az európai országok 2008 óta próbálnak 
megoldást találni a problémára. 2008 és 
2009 között klasszikus keresletélénkítő 
intézkedéseket, erős állami gazdaság-
élénkítő csomagokat fogadnak el, a cél 
a fogyasztás erősítése, sok országban a 
bankok kimentése. 2009 végére nyil-

vánvalóvá válik, hogy ez fenntarthatat-
lan mértékű eladósodottsághoz vezet. 
Az inga ezután átcsap a másik irányba, 
egy nagyon szigorú fi skális politika 
veszi kezdetét, foggal-körömmel 3 szá-
zalék alá kell szorítani az államház-
tartási hiányt, erős kiadáscsökkentést 
(vagy megszorítást), vele párhuzamosan 
adóemeléseket vezetnek be. A fi skális 
paktum gyakorlatilag kriminalizálta a 
korábbi gazdaságpolitikát. Egyensúly-
javítás lett a fő kérdés, de ez visszafogja 
a keresletet, a kereslet visszafogásával 
csökken a növekedés, ami miatt a GDP-
arányos államadósság nő, a piaci biza-
lom pedig elvész.

 » Meg tudnak küzdeni a gazdasági gon-
dokkal az európai államok?
Cs. Z. Az európai országok gyakorlati-
lag egy gazdaságpolitikai háromszögbe 
kerültek: legyen pénzügyi stabilitás, 
legyen növekedés és még hozzá a pénz-
piacok bizalma. A probléma az, hogy ha 
az egyik tengelyt erősítik, a másik látja 

kárát. Ha nagyon erősen törekszenek a 
pénzügyi stabilitás helyreállítására, elve-
szítik a növekedést, vele párhuzamosan 
a pénzügyi bizalmat. Ha megpróbálják a 
gazdasági növekedést serkenteni, akkor 
elvész a stabilitás és a bizalom. Miközben 
pedig Európa a megoldásokkal foglalko-
zik, látni kellene, hogy az egész euróvál-
ság mögött versenyképességi problémák 
állnak. A dél-európai országok verseny-
képessége, durván fogalmazva, egyhar-
maddal gyengébb, mint az észak-európai 
államoké. Ezt a közös valuta miatt egy-
szerű leértékeléssel nem tudják kezelni, 
tehát versenyképességi lépéseket kellene 
tenniük, végig kellene vinni az idevágó 
reformokat, amivel úgy látom, sajnos elég 
lassan haladnak.

 » Milyen hatással van a magyar gazda-
ságra az euróválság?
Cs. Z. A magyar gazdaságra kétféle hatást 
fejt ki. Nyilvánvalóan egy országra, ame-
lyik ennyire szorosan, ezer szállal kötő-
dik Európához, minden rezdülés kihat, 

Gyakorlatilag végrehajtottuk 
az összes versenyképességi 
reformot
szöveg: Tóth Nándor Tamás, fotó: Szigeti Tamás

Egyfelől lesújtó déli viharok közepette, másrészt azonban stabil gazdasági alapokra 

támaszkodva beszélgettünk Cséfalvay Zoltánnal a magyar gazdaság helyzetéről. A 

Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős állam-

titkára a vészterhes időkben is tudott jó hírekkel szolgálni: az Európai Unió  jogilag 

is lezárja jövőre a csatlakozásunk óta tartó túlzottdefi cit-eljárást, ősszel megálla-

podunk az IMF-fel, a gazdaságunk pedig szilárdabb alapokon áll, mint bármikor az 

elmúlt húsz esztendő folyamán.
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átalakítások az adórendszerben. Ki 
kell vezetni a válságadókat, végre kell 
hajtani azt az adórendszeri átalakítást, 
amely a jövedelmek helyett a fogyasz-
tásra helyezi át a hangsúlyt. Ez a rend-
szer pedig tartósan megmarad. Nem 
azt mondom, hogy évszázadokig, de  
rendszerszerűen velünk élnek hosszú 
ideig. Az adóknál szerintem minden 

változás megtörtént, ami szükséges, 
maximum adócsökkentési irány lehet 
még a munkára és a jövedelmekre 
rakódó adóknál. A Széll Kálmán Terv 
2.0 kialakította azt a rendszert, amelyik 
tartós és működőképes.

 » A tervek eredményei a pénzügyi kon-
szolidációban már megmutatkoztak, 
hatásukra várhatóan 2,5 százalék lesz 
az idei költségvetési hiány. Ezt követően 
május végén az Európai Bizottság a kohé-
ziós támogatások befagyasztásának fel-
függesztésére nyújtott be javaslatot. 
Hogyan sikerült elérnie a kormánynak 
a döntést?
Cs. Z. Ez hatalmas áttörés, egy nyolcéves 
folyamat lezárásához érkeztünk el a dön-
téssel. Mióta az EU-hoz csatlakoztunk, 
a defi citünk sosem volt 3 százalék alatt, 
2004 óta folyamatosan túlzottdefi cit-
eljárás alatt áll az ország. Tavaly, hét év 
után Magyarország eljutott egészen 
addig, amikor már nem tehetett mást az 

Európai Bizottság, mint hogy javasolja a 
kohéziós alapok felfüggesztését január 
1-jétől. A Széll Kálmán Terv 2.0 bebizo-
nyította, hogy hazánk kezeli a szükséges 
lépéseket, a bizottság értékelése pedig 
jelzi, hogy a gazdaság jó pályán van. A 
döntés megelőlegezi a bizalmat abban, 
hogy helyes irányba halad az ország, érté-
keli az erőfeszítéseinket a fi skális szigor 

fenntartásában, a támogatáshoz történő 
hozzáféréssel pedig lendületet adhat a 
gazdaságnak. A május végi döntés még 
csak a kohéziós támogatások befagyasz-
tásának eltörlését jelenti, jogilag a túl-
zottdefi cit-eljárás a jövő évben zárulhat 
le, amikor már hivatalossá vált az idei 
hiány. Ez azonban nem abból a szem-
pontból fontos, hogy most van-e vitánk 
az Európai Unióval. Az államháztartás 
stabilitása alapvető, szükséges, kötelező 
gyakorlat. Akárcsak a jégtáncban, itt is 
vannak szabadon választott gyakorla-
tok, de van a kötelező kűr, amit meg kell 
tenni, és ez minden országnak szükséges 
ahhoz, hogy ebből a válságos helyzetből 
kikerüljön. Ebben az esetben a dupla 
Rittberger maga a pénzügyi stabilizáció.

 » Varga Mihály májusban jelentette 
be, hogy az IMF-tárgyalások lezárása 
őszre várható. Mit gondol, mennyire lesz 
kemény tárgyalópartner a Nemzetközi 
Valutaalap?

Cs. Z. Ehhez két dolgot kell tisztázni. 
Mi mit szeretnénk? A magyar kormány 
már a legelején jelezte, hogy egy biz-
tonsági hálót szeretne, nem közvetlen 
hitelt. Olyan esetekre tennénk félre, 
amikor beláthatatlan események tör-
ténnek az európai gazdaságban, márpe-
dig erre sajnos van esély. Magyarország 
több mint két éve képes finanszírozni 

az államadósságot a piacokról, jelenleg 
is és a jövőben is képes lesz rá. A kér-
dés persze az, hogy milyen kamatszint 
mellett. A megállapodás a kamatokat 
lejjebb viheti, a forintot stabilizálhatja 
– ezért fordulunk a valutaalaphoz. A 
zavar abból adódik, hogy az IMF-hez 
általában akkor fordulnak a tagálla-
mok, amikor a fizetésképtelenség hatá-
rán táncolnak. Általában ikerdeficit, 
tehát negatív fizetési mérleg és vele 
párhuzamosan magas költségvetési 
deficit kíséri a gazdasági jelenséget. Ez 
történt Magyarországon 2008-ban. Az 
idei adatok és az előrejelzések egyaránt 
azt mutatják: a fizetési mérleg jelentős 
aktívumban van, a deficit pedig kezel-
hető szinten, 3 százalék alatt áll. Tehát 
mindaz, ami pénzügyileg megelőzi egy 
ország IMF-hez fordulását, Magyaror-
szágon rendben van. Ebből követke-
zően én azt várom, hogy gyorsan le 
fogjuk zárni a tárgyalást.  ■

ami az európai gazdaságban, növeke-
désben vagy fogyasztásban történik. A 
magyar export a GDP 77 százalékát teszi 
ki. Mi vagyunk az egyik legerősebben 
exportorientált ország a kontinensen, 
stabil, exportra épülő feldolgozóiparral. 
Másrészről, mivel hazánk államadóssága 
viszonylag magas, ezért minden, ami 
európai szinten a piaci bizalmat érinti, 
szintén kihat ránk. A mostani görög-
országi történések a forint árfolyamán 
egész jól láthatók. 

 » A kormány rendkívül kedvezőtlen gaz-
dasági környezetben vette át az ország 
irányítását 2010-ben. Az adatok lesújtó 
képet festettek a gazdaságról, amelyet 
elképesztő mértékben megterhelt az 
ország külső és belső eladósodottsága. 
Hogyan halad az államháztartás kon-
szolidációja?
Cs. Z. A magyar gazdaságpolitika az 
elmúlt két évben több területen kemény 
trendfordulót hajtott végre. Az egyik 
az államadósság és a defi cit kérdése, az 
államháztartás stabilitása. A konvergen-
cia program benyújtásával, az első és a 
második Széll Kálmán Tervvel gyakorla-
tilag befejeződött a pénzügyi konszoli-
dáció. Az elmúlt esztendő volt a kulcsév, 
amivel sikerült megfordítani az adósság-
növekedést. Az államadósság egészen 
2010-ig növekedett, akkor már GDP ará-
nyosan 81,4 százalékon állt, tavaly már 
csak 80,6 százalék volt, idén 78,6 száza-
lékra számítunk. A költségvetési defi cit 
szempontjából hasonlóképpen fontos a 
tavalyi esztendő, egyedi intézkedésekkel 
keletkezett egy többlet, ebben az évben 
pedig már keményen 3 százalék alá kerül 
az államháztartási hiány. Ilyen két évti-
zede nem volt.

 » A pénzügyi konszolidáció tehát önma-
gában elegendő a növekedés beindulásá-
hoz?
Cs. Z. Nem. Ennél sokkal fontosabb, 
hogy azzal párhuzamosan gyakorlatilag 
végrehajtotta az ország az összes verseny-
képességi reformot. A gazdaságnak nincs 
olyan területe, ahol valamilyen változás 
ne történt volna: felsőoktatás, szakkép-
zés, államigazgatás, területi rendszer, 
foglalkoztatás, adórendszer, nyugdíj-
rendszer, szociális ellátás, egészségügy. 
Ezeknek meglesz a pozitív gazdasági 
húzóhatása. Európában jelenleg az igazi 
választóvonal – függetlenül attól, hogy 
most mindenki az adósságot és a defi citet 
nézi –, hogy vajon képesek-e végigvinni 

a versenyképességi reformokat az 
országok vagy sem. Ezeknek idő-
beli kifutása is van, ezért szánják 
rá magukat nehezen a politikusok. 
Ha egy ország végrehajt egy pénz-
ügyi stabilizációt, az a növekedésre 
először inkább negatív hatást fejt 
ki, viszont minden számítás azt 
mutatja, hogy négy-ötéves távon 
belül erős növekedési lendületet ad. 
A reformokhoz hasonlóan a pénz-
ügyi stabilizációnak is idő kell. A 
munka addig sem áll le, előttünk 
van még a közösségi közlekedés 
reformja és vele pár-
huzamosan az önkor-
mányzati reform. 

 » A piacok nagymérték-
ben díjazzák a kiszámít-
ható gazdaságpolitikát, 
amelyet a kormány a 
két Széll Kálmán Terv-
vel hivatott elősegíteni. 
Milyen visszhangokat 
váltottak ki a tervek a 
nemzetközi befektetői 
körökben?
Cs. Z. Mindkettő rend-
kívül jó fogadtatás-
ban részesült. A Széll 
Kálmán Tervek azokat 
a reformokat tartal-
mazzák, amelyeknek 
közvetlen költségve-
tési hatásuk van. Az 
első tavaly márciusban 
indult remek időzítéssel, olyan szerke-
zeti és reformlépéseket tartalmaz, ame-
lyeknek közvetlen kiadáscsökkentő vagy 
bevételnövelő eredménye van. Elmond-
hatjuk a befektetőknek a többi reformun-
kat is, de az, amelyik egyébként nem köz-
vetlenül a költségvetéshez tartozik – mint 
például az állampolgársági törvény –,
a piaci elemzőket, pénzpiaci szereplőket 
nem hatja meg. 

 » Hogyan állt össze az első Széll Kálmán 
Terv, és mennyiben sikerült elérni a kitű-
zött célokat?
Cs. Z. A terv részben jó időben jött ki, rész-
ben pedig deklarálta azt, hogy az ország 
végigvisz egy kemény pénzügyi stabi-
lizációt. Alapvető célkitűzése az adós-
ságcsökkentés elindítása volt, amelynek 
eredményeit az adatok vissza is igazolják. 
A terv kiindulópontjaként megvizsgáltuk, 
az állam mire, hogyan és mennyit költ. 
Ahol pedig a magyar állam arányaiban 

többet költ, mint az OECD-tagállamok, 
a környező államok vagy a sikeres euró-
pai országok, ott meg kellett nézni az 
okokat, és lehetőleg közelíteni az értéket 
az átlaghoz. Elég furcsa dolgok derültek 
ki. Például nálunk a legmagasabb a rok-
kantnyugdíjasok aránya – nyilvánvalóan 
itt valami nem stimmel. Ezért az egyik 
intézkedés a rokkantnyugdíjak felülvizs-
gálata volt, annak pedig már megvan a 
költségvetési kiadási-bevételi eredménye.

 » Ezek után miért volt szükség a Széll 
Kálmán Terv 2.0-ra?
Cs. Z. A Széll Kálmán Terv 2.0 már a 
pénzügyi-fiskális fordulat stabilizáci-
óját célozza meg. Az első maga a for-
dulat: az adósság növekedése megáll, 
csökkenő pályára kerül, a deficit 3 
százalék alá süllyed. A második terv 
ezt tartósítja, illetve néhány további 
strukturális intézkedést tartalmaz. 
Kellenek még egyenlegjavító lépések, 

Magyarország 
több mint két éve 

képes fi nanszírozni 
az államadósságot 

a piacokról, jelenleg is 
és a jövőben is 

képes lesz rá. 
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átalakítások az adórendszerben. Ki 
kell vezetni a válságadókat, végre kell 
hajtani azt az adórendszeri átalakítást, 
amely a jövedelmek helyett a fogyasz-
tásra helyezi át a hangsúlyt. Ez a rend-
szer pedig tartósan megmarad. Nem 
azt mondom, hogy évszázadokig, de  
rendszerszerűen velünk élnek hosszú 
ideig. Az adóknál szerintem minden 

változás megtörtént, ami szükséges, 
maximum adócsökkentési irány lehet 
még a munkára és a jövedelmekre 
rakódó adóknál. A Széll Kálmán Terv 
2.0 kialakította azt a rendszert, amelyik 
tartós és működőképes.

 » A tervek eredményei a pénzügyi kon-
szolidációban már megmutatkoztak, 
hatásukra várhatóan 2,5 százalék lesz 
az idei költségvetési hiány. Ezt követően 
május végén az Európai Bizottság a kohé-
ziós támogatások befagyasztásának fel-
függesztésére nyújtott be javaslatot. 
Hogyan sikerült elérnie a kormánynak 
a döntést?
Cs. Z. Ez hatalmas áttörés, egy nyolcéves 
folyamat lezárásához érkeztünk el a dön-
téssel. Mióta az EU-hoz csatlakoztunk, 
a defi citünk sosem volt 3 százalék alatt, 
2004 óta folyamatosan túlzottdefi cit-
eljárás alatt áll az ország. Tavaly, hét év 
után Magyarország eljutott egészen 
addig, amikor már nem tehetett mást az 

Európai Bizottság, mint hogy javasolja a 
kohéziós alapok felfüggesztését január 
1-jétől. A Széll Kálmán Terv 2.0 bebizo-
nyította, hogy hazánk kezeli a szükséges 
lépéseket, a bizottság értékelése pedig 
jelzi, hogy a gazdaság jó pályán van. A 
döntés megelőlegezi a bizalmat abban, 
hogy helyes irányba halad az ország, érté-
keli az erőfeszítéseinket a fi skális szigor 

fenntartásában, a támogatáshoz történő 
hozzáféréssel pedig lendületet adhat a 
gazdaságnak. A május végi döntés még 
csak a kohéziós támogatások befagyasz-
tásának eltörlését jelenti, jogilag a túl-
zottdefi cit-eljárás a jövő évben zárulhat 
le, amikor már hivatalossá vált az idei 
hiány. Ez azonban nem abból a szem-
pontból fontos, hogy most van-e vitánk 
az Európai Unióval. Az államháztartás 
stabilitása alapvető, szükséges, kötelező 
gyakorlat. Akárcsak a jégtáncban, itt is 
vannak szabadon választott gyakorla-
tok, de van a kötelező kűr, amit meg kell 
tenni, és ez minden országnak szükséges 
ahhoz, hogy ebből a válságos helyzetből 
kikerüljön. Ebben az esetben a dupla 
Rittberger maga a pénzügyi stabilizáció.

 » Varga Mihály májusban jelentette 
be, hogy az IMF-tárgyalások lezárása 
őszre várható. Mit gondol, mennyire lesz 
kemény tárgyalópartner a Nemzetközi 
Valutaalap?

Cs. Z. Ehhez két dolgot kell tisztázni. 
Mi mit szeretnénk? A magyar kormány 
már a legelején jelezte, hogy egy biz-
tonsági hálót szeretne, nem közvetlen 
hitelt. Olyan esetekre tennénk félre, 
amikor beláthatatlan események tör-
ténnek az európai gazdaságban, márpe-
dig erre sajnos van esély. Magyarország 
több mint két éve képes finanszírozni 

az államadósságot a piacokról, jelenleg 
is és a jövőben is képes lesz rá. A kér-
dés persze az, hogy milyen kamatszint 
mellett. A megállapodás a kamatokat 
lejjebb viheti, a forintot stabilizálhatja 
– ezért fordulunk a valutaalaphoz. A 
zavar abból adódik, hogy az IMF-hez 
általában akkor fordulnak a tagálla-
mok, amikor a fizetésképtelenség hatá-
rán táncolnak. Általában ikerdeficit, 
tehát negatív fizetési mérleg és vele 
párhuzamosan magas költségvetési 
deficit kíséri a gazdasági jelenséget. Ez 
történt Magyarországon 2008-ban. Az 
idei adatok és az előrejelzések egyaránt 
azt mutatják: a fizetési mérleg jelentős 
aktívumban van, a deficit pedig kezel-
hető szinten, 3 százalék alatt áll. Tehát 
mindaz, ami pénzügyileg megelőzi egy 
ország IMF-hez fordulását, Magyaror-
szágon rendben van. Ebből követke-
zően én azt várom, hogy gyorsan le 
fogjuk zárni a tárgyalást.  ■

ami az európai gazdaságban, növeke-
désben vagy fogyasztásban történik. A 
magyar export a GDP 77 százalékát teszi 
ki. Mi vagyunk az egyik legerősebben 
exportorientált ország a kontinensen, 
stabil, exportra épülő feldolgozóiparral. 
Másrészről, mivel hazánk államadóssága 
viszonylag magas, ezért minden, ami 
európai szinten a piaci bizalmat érinti, 
szintén kihat ránk. A mostani görög-
országi történések a forint árfolyamán 
egész jól láthatók. 

 » A kormány rendkívül kedvezőtlen gaz-
dasági környezetben vette át az ország 
irányítását 2010-ben. Az adatok lesújtó 
képet festettek a gazdaságról, amelyet 
elképesztő mértékben megterhelt az 
ország külső és belső eladósodottsága. 
Hogyan halad az államháztartás kon-
szolidációja?
Cs. Z. A magyar gazdaságpolitika az 
elmúlt két évben több területen kemény 
trendfordulót hajtott végre. Az egyik 
az államadósság és a defi cit kérdése, az 
államháztartás stabilitása. A konvergen-
cia program benyújtásával, az első és a 
második Széll Kálmán Tervvel gyakorla-
tilag befejeződött a pénzügyi konszoli-
dáció. Az elmúlt esztendő volt a kulcsév, 
amivel sikerült megfordítani az adósság-
növekedést. Az államadósság egészen 
2010-ig növekedett, akkor már GDP ará-
nyosan 81,4 százalékon állt, tavaly már 
csak 80,6 százalék volt, idén 78,6 száza-
lékra számítunk. A költségvetési defi cit 
szempontjából hasonlóképpen fontos a 
tavalyi esztendő, egyedi intézkedésekkel 
keletkezett egy többlet, ebben az évben 
pedig már keményen 3 százalék alá kerül 
az államháztartási hiány. Ilyen két évti-
zede nem volt.

 » A pénzügyi konszolidáció tehát önma-
gában elegendő a növekedés beindulásá-
hoz?
Cs. Z. Nem. Ennél sokkal fontosabb, 
hogy azzal párhuzamosan gyakorlatilag 
végrehajtotta az ország az összes verseny-
képességi reformot. A gazdaságnak nincs 
olyan területe, ahol valamilyen változás 
ne történt volna: felsőoktatás, szakkép-
zés, államigazgatás, területi rendszer, 
foglalkoztatás, adórendszer, nyugdíj-
rendszer, szociális ellátás, egészségügy. 
Ezeknek meglesz a pozitív gazdasági 
húzóhatása. Európában jelenleg az igazi 
választóvonal – függetlenül attól, hogy 
most mindenki az adósságot és a defi citet 
nézi –, hogy vajon képesek-e végigvinni 

a versenyképességi reformokat az 
országok vagy sem. Ezeknek idő-
beli kifutása is van, ezért szánják 
rá magukat nehezen a politikusok. 
Ha egy ország végrehajt egy pénz-
ügyi stabilizációt, az a növekedésre 
először inkább negatív hatást fejt 
ki, viszont minden számítás azt 
mutatja, hogy négy-ötéves távon 
belül erős növekedési lendületet ad. 
A reformokhoz hasonlóan a pénz-
ügyi stabilizációnak is idő kell. A 
munka addig sem áll le, előttünk 
van még a közösségi közlekedés 
reformja és vele pár-
huzamosan az önkor-
mányzati reform. 

 » A piacok nagymérték-
ben díjazzák a kiszámít-
ható gazdaságpolitikát, 
amelyet a kormány a 
két Széll Kálmán Terv-
vel hivatott elősegíteni. 
Milyen visszhangokat 
váltottak ki a tervek a 
nemzetközi befektetői 
körökben?
Cs. Z. Mindkettő rend-
kívül jó fogadtatás-
ban részesült. A Széll 
Kálmán Tervek azokat 
a reformokat tartal-
mazzák, amelyeknek 
közvetlen költségve-
tési hatásuk van. Az 
első tavaly márciusban 
indult remek időzítéssel, olyan szerke-
zeti és reformlépéseket tartalmaz, ame-
lyeknek közvetlen kiadáscsökkentő vagy 
bevételnövelő eredménye van. Elmond-
hatjuk a befektetőknek a többi reformun-
kat is, de az, amelyik egyébként nem köz-
vetlenül a költségvetéshez tartozik – mint 
például az állampolgársági törvény –,
a piaci elemzőket, pénzpiaci szereplőket 
nem hatja meg. 

 » Hogyan állt össze az első Széll Kálmán 
Terv, és mennyiben sikerült elérni a kitű-
zött célokat?
Cs. Z. A terv részben jó időben jött ki, rész-
ben pedig deklarálta azt, hogy az ország 
végigvisz egy kemény pénzügyi stabi-
lizációt. Alapvető célkitűzése az adós-
ságcsökkentés elindítása volt, amelynek 
eredményeit az adatok vissza is igazolják. 
A terv kiindulópontjaként megvizsgáltuk, 
az állam mire, hogyan és mennyit költ. 
Ahol pedig a magyar állam arányaiban 

többet költ, mint az OECD-tagállamok, 
a környező államok vagy a sikeres euró-
pai országok, ott meg kellett nézni az 
okokat, és lehetőleg közelíteni az értéket 
az átlaghoz. Elég furcsa dolgok derültek 
ki. Például nálunk a legmagasabb a rok-
kantnyugdíjasok aránya – nyilvánvalóan 
itt valami nem stimmel. Ezért az egyik 
intézkedés a rokkantnyugdíjak felülvizs-
gálata volt, annak pedig már megvan a 
költségvetési kiadási-bevételi eredménye.

 » Ezek után miért volt szükség a Széll 
Kálmán Terv 2.0-ra?
Cs. Z. A Széll Kálmán Terv 2.0 már a 
pénzügyi-fiskális fordulat stabilizáci-
óját célozza meg. Az első maga a for-
dulat: az adósság növekedése megáll, 
csökkenő pályára kerül, a deficit 3 
százalék alá süllyed. A második terv 
ezt tartósítja, illetve néhány további 
strukturális intézkedést tartalmaz. 
Kellenek még egyenlegjavító lépések, 

Magyarország 
több mint két éve 

képes fi nanszírozni 
az államadósságot 

a piacokról, jelenleg is 
és a jövőben is 

képes lesz rá. 
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KIBŐVÜLT A CORVIN-LÁNC 
TESTÜLET
A Corvin-lánc rangos kitüntetést Orbán Viktor 

miniszterelnöktől és Áder János köztársasági elnök-

től a magyar tudomány és kultúra öt kiemelkedő kép-

viselője vehette át. A korábban nyolcfősre szűkült testület új tagjai: Bor 

Zsolt fi zikus, akadémikus; Jelenits István piarista szerzetes, tanár; Kocsis 

Zoltán zongoraművész, karmester; Marton Éva operaénekes és Vizi E. 

Szilveszter orvos, agykutató, akadémikus. 

A Corvin-lánc Testület teljes létszámban 

folytathatja az országért, a nemzetért 

végzett közösségi tevékenységét, a szel-

lemi alapok megteremtését és őrzését. A 

testület a folyamatosan változó társada-

lomban az állandóságot sugározza. Áder 

János köztársasági elnök a kitüntetések 

átadásán elmondta: „Az alkotói kétely és a 

megismerés vágya segítette kiválósága-

inkat, akik előtt e kitüntetéssel az egész 

magyar nemzet fejezi ki tiszteletét. Mun-

kájukra, sikereikre, hitükre a jövőben is 

szüksége van az országnak.”

TeSZedd! AKCIÓ ORSZÁGSZERTE
A rendkívül sikeres tavalyi kezdeményezés után idén is több tízezren 

vettek részt a kormány által indított TeSzedd! névre keresztelt szemét-

szedő és hulladékgyűjtő akcióban június 2-án. Az összefogás célja a 

városszéli gazdátlan, elhagyott hulladékkupacok eltüntetése volt, a lelkes résztvevők 

több ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze. A program keretén belül politikusok, 

civilek, a rendőrség képviselői, számos iskola, sőt különböző vállalatok egyaránt hoz-

zájárultak ahhoz, hogy hazánk élhetőbb, tisztább és barátságosabb legyen. A minisz-

térium jelentése szerint a résztvevők tényleges száma meghaladta a tavalyi 160 ezer 

főt, a szemétszedés pedig idén már 700 különböző településen zajlott egyszerre. Az 

akciót a Vidékfejlesztési Minisztérium a Belügyminisztérium segítségével szervezte 

meg, a szemeteszsákok és kesztyűk beszerzésének költségét az Országos Hulladék-

gazdálkodási Ügynökség fedezte.
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MKÖ JUNIÁLIS
A tavaly útnak indított, az Európai 

Unió  támogatásával megvalósuló ÁROP-

2.2.12-2011-2011-0001 számú Közigazgatási 

Utánpótlási és Európai Mobilitási Programnak – 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program – köszönhe-

tően folyamatosan nő a fi atal, diplomás, idegen nyelve-

ket jól beszélő közigazgatási dolgozók száma. Az első programot 

befejező 248 ösztöndíjas 90 százaléka kapott lehetőséget, hogy 

a közigazgatás kötelékében dolgozhasson. 

Akárcsak tavaly, az idén is megrendezésre kerül a Juniális. 22-én 

az új ösztöndíjasok részére tartott eligazítás és a fogadóhelyek 

közlését követően az első MKÖ program ösztöndíjasai osztják 

meg külföldi tapasztalataikat egy kötetlen beszélgetés keretében. 

Ennek igen nagy jelentősége lehet az újonnan jövők számára, 

mivel a külföldi programszakasz során az ösztöndíjasok az Euró-

pai Unió tagországainak közigazgatási szerveinél, illetve hazai 

külképviseleteken eltöltött négy hónap jó és rossz élményeiből 

hallhatnak ízelítőt. Az MKÖ  egyik legnagyobb hozadéka, hogy a 

kint töltött néhány hónap alatt több mint 200 fi atal hozta haza a 

megszerzett jó gyakorlatokat, amelyeket továbbfoglalkoztatásuk 

során beintegráltak a már meglévők közé.
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A tavaly útnak indított, az Európai 

Unió  támogatásával megvalósuló ÁROP-

2.2.12-2011-2011-0001 számú Közigazgatási 

Utánpótlási és Európai Mobilitási Programnak – 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program – köszönhe-

tően folyamatosan nő a fi atal, diplomás, idegen nyelve-
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A HÓNAP KÉPE – LUDOVIKA-NAP
Nagyszabású katonai hagyományőrző rendezvényt tartottak a józsefvárosi Orczy-parkban május 18-án, a Ludovika Campus új helyszínén. 

Az egész családnak remek szórakoztatást kínáló fesztiválon bemutatkoztak a különböző  történelmi korok magyar katonai egységei. Az 

érdeklődők lovasbemutatók, kézműves foglalkozások és ejtőernyős ugrások segítségével tekinthettek be a magyar hadikultúra történetébe. 

A rendezvényen felelevenítették a park mellett álló Ludovika Katonai Akadémia emlékét, amelynek egykori épülete a megfelelő átalakítá-

sok és fejlesztések után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem székhelyéül szolgál majd. A rendezvény a környék új koncepcióját is elővetíti: az 

egyetemi campust pezsgő, kulturális programokkal teli, ugyanakkor mindenki számára nyitott szabadidőközpontként képzeli el a kormány.

IGAZSÁGÜGYI MINISZTERI TALÁLKOZÓ
Igazságügyi miniszteri csúcstalálkozót szerveztek 

a csehországi Kroměříž-ben május 24–25-én, ahol 

hazánkat Navracsics Tibor közigazgatási és igazság-

ügyi miniszter képviselte. A tanácskozáson központi 

témát jelentett a környékbeli börtönök túlzsúfoltsága, Horvátországban 

ez helyenként a 180 százalékot is eléri. A miniszterek tapasztalatcseréről 

állapodtak meg a büntetés-végrehajtás területén. A közép-európai igazság-

ügyi miniszteri találkozót a magyar igazságügyi miniszter hívta életre 2011-

ben, amikor a szakminiszterek hagyományos Visegrádi Négyek találkozóját 

Németország, Horvátország és Szlovénia meghívásával kibővítette. Az első 

két ilyen találkozót Veszprémben rendezték meg. A közép-európai igazság-

ügyi miniszteri együttműködésnek egyebek mellett abban van szerepe, 

hogy a résztvevő államok az Európai Unió Tanácsában zajló viták során 

egységes álláspontot képviselve tudják a régió érdekeit érvényesíteni.

FÉLIDŐ KORMÁNYÁTALAKÍTÁSSAL
Két éve május 29-én fogadta el a magyar Országgyű-

lés a FIDESZ–KDNP kormányprogramját és választotta 

miniszterelnökké Orbán Viktort. Azóta gőzerővel folyik a 

munka a Parlamentben. 256 törvényjavaslatot fogadtak 

el, 672 kormányrendeletet és 880 határozatot alkottak. A Kormányszóvivői 

Iroda a legnagyobb sikerek között emeli ki a lakosság terheinek csökkenté-

sét: februárig mintegy 160 ezer családnál szűnt meg a devizakockázatnak 

való kitettség a végtörlesztés lehetőségével, a pénzintézetek újraszabályo-

zásával pedig csökkent az ügyfelek kiszolgáltatottsága. Eközben a rezsi-

költségek sem emelkedtek nagymértékben. Tavaly változatlan maradt a 

gáz ára, míg az idén az infl ációnál nagyobb mértékben nem emelkedhetnek 

a gáz-, a távfűtés-, a villany-, valamint a víz- és csatornadíjak. Az egykulcsos 

adórendszer tavaly 160 milliárd forinttal segítette azt a 800 ezer csalá-

dot, ahol legalább az egyik szülő legálisan dolgozott. A gyerek után járó 

kedvezmény miatt a nagycsaládosok keresete több mint 20 százalékkal 

gyarapodott. A vissza nem térítendő, ún. szocpol támogatás tavaly év eleji 

bevezetésével a családok 800 ezer és 2,5 millió forint közötti támogatást is 

kaphatnak. A válság ellenére is sikerült a nyugdíjak reálértékét megőrizni, 

nőtt a minimálbér, miközben a közmunkaprogramok elindítása révén 206 

ezer ember számára biztosítottak munkalehetőséget. A kormányablakok-

nál immár több mint 60 ügyben járhatnak el, napi 12 órában az ügyfelek. 

A két év folyamán az egészségünk megőrzésére is odafi gyelt a kormány, 

elég, ha csak a zárt légtérben történő dohányzás tilalmának április 1-jei 

életbe lépésére vagy a designer drogok visszaszorítása érdekében hozott 

kormányrendeletre gondolunk. A chipsadó bevezetése révén pedig több 

gyártó csökkentette az egészségtelen összetevőket a termékeiben. Orbán 

Viktor egy, a kormány kétéves tevékenységét értékelő budapesti konfe-

rencián kiemelte, hogy az elmúlt két év alatt elvégezték azt a munkát, mely 

során a jóléti állam helyett munkaalapú állam alakult ki.

Az elkövetkező két év elé némi vérfrissítéssel néz az Orbán-kabinet. Az 

első személycserére május elején került sor. Réthelyi Miklós nemzeti erő-

forrás miniszter munkáját Balog Zoltán folytatja, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumában. A Miniszterelnökséget korábban vezető Varga Mihály 

tárca nélküli miniszterként vezeti az IMF – EU – Európai Központi Bankkal 

folyó tárgyalásokat. A Miniszterelnökségen a jövőben három új államtit-

kár fog dolgozni: a korábban a miniszterelnök szóvivői posztját betöltő 

Szijjártó Péter ezentúl államtitkárként felel majd Orbán Viktor nemzetközi 

kapcsolataiért. Lázár János Varga Mihály posztját veszi át, míg Győri Tibor 

a kormányzat munkájának jogi koordinációját fogja végezni, valamint a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal irányításáért lesz felelős.
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KIBŐVÜLT A CORVIN-LÁNC 
TESTÜLET
A Corvin-lánc rangos kitüntetést Orbán Viktor 

miniszterelnöktől és Áder János köztársasági elnök-

től a magyar tudomány és kultúra öt kiemelkedő kép-

viselője vehette át. A korábban nyolcfősre szűkült testület új tagjai: Bor 

Zsolt fi zikus, akadémikus; Jelenits István piarista szerzetes, tanár; Kocsis 

Zoltán zongoraművész, karmester; Marton Éva operaénekes és Vizi E. 

Szilveszter orvos, agykutató, akadémikus. 

A Corvin-lánc Testület teljes létszámban 

folytathatja az országért, a nemzetért 

végzett közösségi tevékenységét, a szel-

lemi alapok megteremtését és őrzését. A 

testület a folyamatosan változó társada-

lomban az állandóságot sugározza. Áder 

János köztársasági elnök a kitüntetések 

átadásán elmondta: „Az alkotói kétely és a 

megismerés vágya segítette kiválósága-

inkat, akik előtt e kitüntetéssel az egész 

magyar nemzet fejezi ki tiszteletét. Mun-

kájukra, sikereikre, hitükre a jövőben is 

szüksége van az országnak.”

TeSZedd! AKCIÓ ORSZÁGSZERTE
A rendkívül sikeres tavalyi kezdeményezés után idén is több tízezren 

vettek részt a kormány által indított TeSzedd! névre keresztelt szemét-

szedő és hulladékgyűjtő akcióban június 2-án. Az összefogás célja a 

városszéli gazdátlan, elhagyott hulladékkupacok eltüntetése volt, a lelkes résztvevők 

több ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze. A program keretén belül politikusok, 

civilek, a rendőrség képviselői, számos iskola, sőt különböző vállalatok egyaránt hoz-

zájárultak ahhoz, hogy hazánk élhetőbb, tisztább és barátságosabb legyen. A minisz-

térium jelentése szerint a résztvevők tényleges száma meghaladta a tavalyi 160 ezer 

főt, a szemétszedés pedig idén már 700 különböző településen zajlott egyszerre. Az 

akciót a Vidékfejlesztési Minisztérium a Belügyminisztérium segítségével szervezte 

meg, a szemeteszsákok és kesztyűk beszerzésének költségét az Országos Hulladék-

gazdálkodási Ügynökség fedezte.

    

M O Z A I K M O Z M O Z A I K M O Z M O Z A I K M O Z 
A I K M O Z A I K M A I K M O Z A I K M A I K M O Z A I K M 
O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I 
A I K M O Z A I K M A I K M O Z A I K M A I K M O Z A I K M 
O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I 

M O Z A I K M O Z M O Z A I K M O Z M O Z A I K M O Z 
A I K M O Z A I K M A I K M O Z A I K M A I K M O Z A I K M A I K M O Z A I K M A I K M O Z A I K M A I K M O Z A I K M 
O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I 

    

O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I 
K M O Z A I K M O K M O Z A I K M O K M O Z A I K M O K M O Z A I K M O K M O Z A I K M O K M O Z A I K M O K M O Z A I K M O K M O Z A I K M O K M O Z A I K M O 
O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I O Z A I K M O Z A I 

M O Z A I K M O Z 
A I K M O Z A I K M 
O Z A I K M O Z A I 
K M O Z A I K M O 
Z A I K M O Z A I K 
M O Z A I K M O Z A 
I K M O Z A I K M O 
Z A I K M O Z A I K

Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K Z A I K M O Z A I K 
M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A M O Z A I K M O Z A 
I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O I K M O Z A I K M O 
Z A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I KZ A I K M O Z A I K

MKÖ JUNIÁLIS
A tavaly útnak indított, az Európai 

Unió  támogatásával megvalósuló ÁROP-

2.2.12-2011-2011-0001 számú Közigazgatási 

Utánpótlási és Európai Mobilitási Programnak – 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program – köszönhe-

tően folyamatosan nő a fi atal, diplomás, idegen nyelve-

ket jól beszélő közigazgatási dolgozók száma. Az első programot 

befejező 248 ösztöndíjas 90 százaléka kapott lehetőséget, hogy 

a közigazgatás kötelékében dolgozhasson. 

Akárcsak tavaly, az idén is megrendezésre kerül a Juniális. 22-én 

az új ösztöndíjasok részére tartott eligazítás és a fogadóhelyek 

közlését követően az első MKÖ program ösztöndíjasai osztják 

meg külföldi tapasztalataikat egy kötetlen beszélgetés keretében. 

Ennek igen nagy jelentősége lehet az újonnan jövők számára, 

mivel a külföldi programszakasz során az ösztöndíjasok az Euró-

pai Unió tagországainak közigazgatási szerveinél, illetve hazai 

külképviseleteken eltöltött négy hónap jó és rossz élményeiből 

hallhatnak ízelítőt. Az MKÖ  egyik legnagyobb hozadéka, hogy a 

kint töltött néhány hónap alatt több mint 200 fi atal hozta haza a 

megszerzett jó gyakorlatokat, amelyeket továbbfoglalkoztatásuk 

során beintegráltak a már meglévők közé.
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A HÓNAP KÉPE – LUDOVIKA-NAP
Nagyszabású katonai hagyományőrző rendezvényt tartottak a józsefvárosi Orczy-parkban május 18-án, a Ludovika Campus új helyszínén. 

Az egész családnak remek szórakoztatást kínáló fesztiválon bemutatkoztak a különböző  történelmi korok magyar katonai egységei. Az 

érdeklődők lovasbemutatók, kézműves foglalkozások és ejtőernyős ugrások segítségével tekinthettek be a magyar hadikultúra történetébe. 

A rendezvényen felelevenítették a park mellett álló Ludovika Katonai Akadémia emlékét, amelynek egykori épülete a megfelelő átalakítá-

sok és fejlesztések után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem székhelyéül szolgál majd. A rendezvény a környék új koncepcióját is elővetíti: az 

egyetemi campust pezsgő, kulturális programokkal teli, ugyanakkor mindenki számára nyitott szabadidőközpontként képzeli el a kormány.

IGAZSÁGÜGYI MINISZTERI TALÁLKOZÓ
Igazságügyi miniszteri csúcstalálkozót szerveztek 

a csehországi Kroměříž-ben május 24–25-én, ahol 

hazánkat Navracsics Tibor közigazgatási és igazság-

ügyi miniszter képviselte. A tanácskozáson központi 

témát jelentett a környékbeli börtönök túlzsúfoltsága, Horvátországban 

ez helyenként a 180 százalékot is eléri. A miniszterek tapasztalatcseréről 

állapodtak meg a büntetés-végrehajtás területén. A közép-európai igazság-

ügyi miniszteri találkozót a magyar igazságügyi miniszter hívta életre 2011-

ben, amikor a szakminiszterek hagyományos Visegrádi Négyek találkozóját 

Németország, Horvátország és Szlovénia meghívásával kibővítette. Az első 

két ilyen találkozót Veszprémben rendezték meg. A közép-európai igazság-

ügyi miniszteri együttműködésnek egyebek mellett abban van szerepe, 

hogy a résztvevő államok az Európai Unió Tanácsában zajló viták során 

egységes álláspontot képviselve tudják a régió érdekeit érvényesíteni.

FÉLIDŐ KORMÁNYÁTALAKÍTÁSSAL
Két éve május 29-én fogadta el a magyar Országgyű-

lés a FIDESZ–KDNP kormányprogramját és választotta 

miniszterelnökké Orbán Viktort. Azóta gőzerővel folyik a 

munka a Parlamentben. 256 törvényjavaslatot fogadtak 

el, 672 kormányrendeletet és 880 határozatot alkottak. A Kormányszóvivői 

Iroda a legnagyobb sikerek között emeli ki a lakosság terheinek csökkenté-

sét: februárig mintegy 160 ezer családnál szűnt meg a devizakockázatnak 
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gyarapodott. A vissza nem térítendő, ún. szocpol támogatás tavaly év eleji 
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kapcsolataiért. Lázár János Varga Mihály posztját veszi át, míg Győri Tibor 

a kormányzat munkájának jogi koordinációját fogja végezni, valamint a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal irányításáért lesz felelős.
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így is a spanyol 5,5 százaléktól? Sőt, az 
új konvergencia-program intézkedései 
tovább erősíthetik az Európai Unióban 
azt a véleményt, hogy a magyar hiány 
tartósan csökkenő pályára állt. Az ala-
csony költségvetési defi cit az euró/forint 
árfolyamot is kedvező irányba tolhatja, 
amelynek következtében az államadósság 
mértéke és aránya tovább mérséklődhet, 
így a költségvetés fi nanszírozhatóságával 
kapcsolatos bizonytalansági tényezők 
tovább csökkennek. Tény ugyanakkor, 
hogy a nem szokványos gazdaságpoliti-
kai intézkedések növelték Magyarország 
kockázati felárait. De felteszem a kérdést: 
melyek a szokványos gazdaságpolitikai 
intézkedések? Görögországé, Spanyolor-
szágé vagy az Egyesült Államoké? Egyik 
sem! Egyik felvállalhatatlan, a másik 
minta erőforrások, adottságok híján 
számunkra kivitelezhetetlen. És a piaci 
értékítélet sem objektív. Nekünk azt a 

gazdaságpolitikát kell folytatni, amely 
számunkra a legkedvezőbb. Amihez az 
adottságaink, az erőforrásaink megvan-
nak, és a termékeinkre a felvevőpiaci igé-
nyek is megteremthetők. Számításokon 
alapul, hogy a konvergencia-program 
és a Széll Kámán Terv 2.0 következetes 
végrehajtásával a kis és hatékony állam 
megteremtésével közel 2 százalékos GDP-
arányos egyenlegjavulást tudunk elérni. 
Nyugati elemzőkkel ellentétben nem 
hinném ugyanakkor, hogy az adórendszer 
átalakítása, főleg a 16 százalékos személyi 
jövedelemadó bevezetése 2,7 százalékos 
egyenleghatás-romlást eredményezne. 
Mint ahogy a devizahitelesek problémá-
inak csökkentésére hivatott árfolyamgát 
és végtörlesztés is negatív egyenleghatást 
generálna. A pénzügyi rendszer sérülé-
kenysége ugyanis nemcsak államháztar-
tási szinten veszély. A családok, a háztar-
tások pénzügyi egyensúlyának tömeges 

Európai polgárként hajlamosak vagyunk 
arra, hogy növekedési kilátásainkat csak 
saját földrészünkön belül latolgassuk. 
Európában pedig mélyül a válság, ami 
bennünket aligha fog felfelé húzni. A 
magyar gazdasági növekedés és az árfo-
lyam-pozíció romlásának pillanatnyi 
oka a görög krízis fokozódása. A külső 
konszolidáció ellenére továbbra is erős a 
mediterrán országban a bank-betétállo-
mányok csökkenése. Ráadásul, Spanyol-
ország miatt az európai adósságválság 
új fejezete kezdődhet. A spanyol csőd-
veszélyről beszédes adat, hogy az eddigi 
elsőrendű befektetői „A” szintről két foko-
zattal „BBB plusz”-ra rontotta a Standard 
& Poor’s az ország hosszú futamidejű szu-
verén adósságának osztályozását. A spa-
nyol bankrendszer feltőkésítésére 50 mil-
liárd euróra van szükség, azonban belső 
forrásból szinte lehetetlen a tőkét előte-
remteni. A 4,4 százalékos hiánycélt sem 
tudják tartani, így az Európai Bizottság 5,5 
százalékra enyhítette a defi cit mértékét. 
Olaszország (a másik kritikus állam) és 
Spanyolország összesített adósságállomá-
nya 2500 milliárd euró. Az eszkalálódó 
válság következtében együttes fi nanszí-
rozási igényük 2014 végéig meghaladja 
az 1000 milliárd eurót. Az euróövezet 
saját, 700 milliárd euróra növelt pénz-
ügyi mentőeszköze (EFSF – European 
Financial Stability Facility) egy Olaszor-
szág vagy egy Spanyolország megmen-
tésére talán elegendő. A kettőre együtt 
már nem. Tehát, bőven nincs annyi pénz 
a segélyalapokban, mint amennyi kellene, 
még annak ellenére sem, hogy a G 20-as 
csoport tagjai áprilisban 430 milliárd dol-
lárt ajánlottak fel a segítségre az IMF-nek, 
megduplázva ezzel a vészhelyzetre szóló 
hitelnyújtási keretet. A francia elnökvá-
lasztással és az észak-rajna–vesztfáliai 

tartományi voksolással Európa vezető 
országainak polgárai üzentek a válságot 
kezelő német–francia tandemnek: nincs 
több segítség Dél-Európa megmentésére. 
Ezzel a 2007 óta tartó válság és válságke-
zelés második szakasza is lezárult. Az első 
szakaszban, 2010-ig, a jobbára országokon 
belüli fi skális expanzió következtében az 
euróövezet adósságállománya 66,3 száza-
lékról 85,3 százalékra nőtt. A második sza-
kasz, a 2010-től végrehajtott nemzetközi 
pénzügyi mentőakciók tanulsága pedig: 
külső segítséggel sem képesek kikeve-
redni a válságból a mediterrán államok, 
sőt Európa fejlett magját is magukkal 
ránthatják. 
De tágítsuk a horizontot egy másik, 
ugyancsak válsággal érintett térségre, az 
Egyesült Államokra. A 2008 őszi megrop-
panást követő negyedévtől a gazdasági 
szektor termelékenységnövekedése 5 szá-
zalék körüli. Átlagban, havi 180 milliárd 
dollárnyi az exportteljesítmény. Az Egye-
sült Államok 6,6 milliárd embert kíván 
ellátni exportált áruival és szolgáltatása-
ival. 2007-ről 2011-re agrárexportja meg-
duplázódott. 2005-ről 2011-re a Kínába 
irányuló kivitele ugyancsak. Jobbára az 
export bővülésének köszönhető a mun-
kahelyek számának bővülése. A Newsweek 
2012. május 7-i lapszámában közölt cikk 
szerint az amerikai magánszektor 2010 
februárja óta 4,1 millió, azaz havonta 160 
ezer új munkahelyet létesített. Ugyanak-
kor az állami szektorban közel egymillió 
státust leépítettek. 
Egy sikertelen és egy sikeres válságkeze-
lési modellt mutattam be. Tessék véle-
ményt mondani! Melyik jobb? Az ameri-
kai növekedési kilátások, a friss tényada-
tok kecsegtetők. Európa azonban tartós 
válságba süllyed. De vele együtt mi nem 
süllyedhetünk el. Növekedést kell gene-

rálnunk a pénzügyi egyensúlyt meg-
tartva. Ez utóbbit szolgálja a Széll Kálmán 
Terv 2.0. Válság idején az állam pénzügyi 
biztonsága és fi nanszírozásának fenn-
tartása kerül előtérbe. Ha bizonytalanná 
válik, meginog Magyarország pénzügyi 
státusa, esély sincs a fenntartható fejlő-
dési pályára való visszatérésre. A polgári 
kormány hiperaktív gazdaságpolitikája 
lehetővé tette az államcsőd elkerülését. 
A piaci szereplők mozgásterének kije-
lölésével, a válságadók bevezetésével a 
kormány stabilizálta az államháztartást. 
Pozitívum az is, hogy a korábbi évek külső 
(fi zetési mérleg) hiányai után az elmúlt 
évektől már többlet mutatkozik. A 2012-
es költségvetésben előirányzott 2,5 száza-
lékos defi citcél tarthatósága kulcskérdés. 
A magyar konvergencia-programtól elté-
rően az Európai Bizottság 2012. márciusi 
adata is csak fél százalékkal jósol kedve-
zőtlenebb értéket. De hol vagyunk még 

Növekedésre 
ítélve
Konvergencia-p rogram a pénzügyi 
stabilitás megőrzéséért
szöveg: Lentner Csaba egyetemi tanár

Az alacsony költségvetési defi cit az 
euró/forint árfolyamot is kedvező 
irányba tolhatja, amelynek követ-
keztében az államadósság mér-
téke és aránya tovább mérsék-
lődhet, így a költségvetés 
fi nanszírozhatóságával 
kapcsolatos bizony-
talansági tényezők 
tovább csökken-
nek.

megbomlása is kormányozhatatlanságot, 
pénzügyi zűrt okozhat. Ezért kellett sta-
bilizálni, sőt, egyidejűleg a munkahely-
teremtő és szociális intézkedésekkel a 
családok fi zetőképes keresletét növelni.
 
2012-től a Széll Kálmán Terv 2.0 
mezsgyéjén araszolgatva további „fi nom 
beállításokra” van szükség. A pénzügyi 
tranzakciós illetékek, az E-útdíj kiveté-
sével, ágazati adók fenntartásával, illetve 
kiadási oldalon az önkormányzati rend-
szer megregulázásával és folyamatos 
ellenőrzés alatt tartásával, költségvetési 
szervek előirányzatainak csökkentésé-
vel 2012-ben 155 milliárd, 2013-ban pedig 
akár 665 milliárd forintos egyenlegja-
vulás érhető el. Ez úgy lehetséges, ha a 
költségvetési rendszerünk és a szociális 
modellünk közötti összhangot fokozni 
tudjuk. Vagyis a reformok csak társa-
dalmi támogatottság mellett lehetnek 
sikeresek. Amennyiben előzetes érték- és 
érdekharmonizáció nem kíséri, az eddig 
megszokottól, az általánosan elfogadot-
tól eltérő intézkedéseket, úgy megnöve-
kedhet a kívánt eredmény megvalósu-
lásának kockázata. De mindenekfelett 
áll, hogy a nyugdíjak, a bérek kifi zetését, 
az állami közszolgáltatások működését 
garantálni kell. Meg kell győznünk kül-
földi partnereinket is, hiszen amit az 
európai kockázatközösség szempont-
jából teszünk, az együttműködés szán-
dékával végezzük. A dél-európai térség 
problémáinak tovaterjedésével nem 
tehetjük ki újabb veszélynek a pénzügyi 
stabilitásunkat, főleg annak tudatában, 
hogy az Európai Unió és a Nemzet-
közi Valutalap forrásai már nem képe-
sek elégséges mentőalapot biztosítani. 
A saját jogon vitt pénzügyi politikánkkal 
eddig javítani tudtuk a költségvetésün-
ket. Ez az országkockázatot mérsékelte. 
Ám 2012-ben 5400 milliárd forintnyi 
hiány és államadósság újrafi nanszíro-
zási igényünk van, amit szabad piacról 
akarunk rendezni. Ennek alapja a jövő-
ben is a kiszámítható, stabil magyar 
pénzügyi politika. További biztosí-
téka pedig az IMF-megállapodás, egy 
15 milliárd eurós elővigyázatossági hitel, 
amely az európai válság mélyülésének, a 
pénzpiacok zavarának nem várt esetére 
biztosítana áthidaló megoldást, hogy 
növekedésünk – minden eshetőségre 
számítva – stabil pénzügyi háttérrel 
vegye kezdetét.  ■
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így is a spanyol 5,5 százaléktól? Sőt, az 
új konvergencia-program intézkedései 
tovább erősíthetik az Európai Unióban 
azt a véleményt, hogy a magyar hiány 
tartósan csökkenő pályára állt. Az ala-
csony költségvetési defi cit az euró/forint 
árfolyamot is kedvező irányba tolhatja, 
amelynek következtében az államadósság 
mértéke és aránya tovább mérséklődhet, 
így a költségvetés fi nanszírozhatóságával 
kapcsolatos bizonytalansági tényezők 
tovább csökkennek. Tény ugyanakkor, 
hogy a nem szokványos gazdaságpoliti-
kai intézkedések növelték Magyarország 
kockázati felárait. De felteszem a kérdést: 
melyek a szokványos gazdaságpolitikai 
intézkedések? Görögországé, Spanyolor-
szágé vagy az Egyesült Államoké? Egyik 
sem! Egyik felvállalhatatlan, a másik 
minta erőforrások, adottságok híján 
számunkra kivitelezhetetlen. És a piaci 
értékítélet sem objektív. Nekünk azt a 

gazdaságpolitikát kell folytatni, amely 
számunkra a legkedvezőbb. Amihez az 
adottságaink, az erőforrásaink megvan-
nak, és a termékeinkre a felvevőpiaci igé-
nyek is megteremthetők. Számításokon 
alapul, hogy a konvergencia-program 
és a Széll Kámán Terv 2.0 következetes 
végrehajtásával a kis és hatékony állam 
megteremtésével közel 2 százalékos GDP-
arányos egyenlegjavulást tudunk elérni. 
Nyugati elemzőkkel ellentétben nem 
hinném ugyanakkor, hogy az adórendszer 
átalakítása, főleg a 16 százalékos személyi 
jövedelemadó bevezetése 2,7 százalékos 
egyenleghatás-romlást eredményezne. 
Mint ahogy a devizahitelesek problémá-
inak csökkentésére hivatott árfolyamgát 
és végtörlesztés is negatív egyenleghatást 
generálna. A pénzügyi rendszer sérülé-
kenysége ugyanis nemcsak államháztar-
tási szinten veszély. A családok, a háztar-
tások pénzügyi egyensúlyának tömeges 

Európai polgárként hajlamosak vagyunk 
arra, hogy növekedési kilátásainkat csak 
saját földrészünkön belül latolgassuk. 
Európában pedig mélyül a válság, ami 
bennünket aligha fog felfelé húzni. A 
magyar gazdasági növekedés és az árfo-
lyam-pozíció romlásának pillanatnyi 
oka a görög krízis fokozódása. A külső 
konszolidáció ellenére továbbra is erős a 
mediterrán országban a bank-betétállo-
mányok csökkenése. Ráadásul, Spanyol-
ország miatt az európai adósságválság 
új fejezete kezdődhet. A spanyol csőd-
veszélyről beszédes adat, hogy az eddigi 
elsőrendű befektetői „A” szintről két foko-
zattal „BBB plusz”-ra rontotta a Standard 
& Poor’s az ország hosszú futamidejű szu-
verén adósságának osztályozását. A spa-
nyol bankrendszer feltőkésítésére 50 mil-
liárd euróra van szükség, azonban belső 
forrásból szinte lehetetlen a tőkét előte-
remteni. A 4,4 százalékos hiánycélt sem 
tudják tartani, így az Európai Bizottság 5,5 
százalékra enyhítette a defi cit mértékét. 
Olaszország (a másik kritikus állam) és 
Spanyolország összesített adósságállomá-
nya 2500 milliárd euró. Az eszkalálódó 
válság következtében együttes fi nanszí-
rozási igényük 2014 végéig meghaladja 
az 1000 milliárd eurót. Az euróövezet 
saját, 700 milliárd euróra növelt pénz-
ügyi mentőeszköze (EFSF – European 
Financial Stability Facility) egy Olaszor-
szág vagy egy Spanyolország megmen-
tésére talán elegendő. A kettőre együtt 
már nem. Tehát, bőven nincs annyi pénz 
a segélyalapokban, mint amennyi kellene, 
még annak ellenére sem, hogy a G 20-as 
csoport tagjai áprilisban 430 milliárd dol-
lárt ajánlottak fel a segítségre az IMF-nek, 
megduplázva ezzel a vészhelyzetre szóló 
hitelnyújtási keretet. A francia elnökvá-
lasztással és az észak-rajna–vesztfáliai 

tartományi voksolással Európa vezető 
országainak polgárai üzentek a válságot 
kezelő német–francia tandemnek: nincs 
több segítség Dél-Európa megmentésére. 
Ezzel a 2007 óta tartó válság és válságke-
zelés második szakasza is lezárult. Az első 
szakaszban, 2010-ig, a jobbára országokon 
belüli fi skális expanzió következtében az 
euróövezet adósságállománya 66,3 száza-
lékról 85,3 százalékra nőtt. A második sza-
kasz, a 2010-től végrehajtott nemzetközi 
pénzügyi mentőakciók tanulsága pedig: 
külső segítséggel sem képesek kikeve-
redni a válságból a mediterrán államok, 
sőt Európa fejlett magját is magukkal 
ránthatják. 
De tágítsuk a horizontot egy másik, 
ugyancsak válsággal érintett térségre, az 
Egyesült Államokra. A 2008 őszi megrop-
panást követő negyedévtől a gazdasági 
szektor termelékenységnövekedése 5 szá-
zalék körüli. Átlagban, havi 180 milliárd 
dollárnyi az exportteljesítmény. Az Egye-
sült Államok 6,6 milliárd embert kíván 
ellátni exportált áruival és szolgáltatása-
ival. 2007-ről 2011-re agrárexportja meg-
duplázódott. 2005-ről 2011-re a Kínába 
irányuló kivitele ugyancsak. Jobbára az 
export bővülésének köszönhető a mun-
kahelyek számának bővülése. A Newsweek 
2012. május 7-i lapszámában közölt cikk 
szerint az amerikai magánszektor 2010 
februárja óta 4,1 millió, azaz havonta 160 
ezer új munkahelyet létesített. Ugyanak-
kor az állami szektorban közel egymillió 
státust leépítettek. 
Egy sikertelen és egy sikeres válságkeze-
lési modellt mutattam be. Tessék véle-
ményt mondani! Melyik jobb? Az ameri-
kai növekedési kilátások, a friss tényada-
tok kecsegtetők. Európa azonban tartós 
válságba süllyed. De vele együtt mi nem 
süllyedhetünk el. Növekedést kell gene-

rálnunk a pénzügyi egyensúlyt meg-
tartva. Ez utóbbit szolgálja a Széll Kálmán 
Terv 2.0. Válság idején az állam pénzügyi 
biztonsága és fi nanszírozásának fenn-
tartása kerül előtérbe. Ha bizonytalanná 
válik, meginog Magyarország pénzügyi 
státusa, esély sincs a fenntartható fejlő-
dési pályára való visszatérésre. A polgári 
kormány hiperaktív gazdaságpolitikája 
lehetővé tette az államcsőd elkerülését. 
A piaci szereplők mozgásterének kije-
lölésével, a válságadók bevezetésével a 
kormány stabilizálta az államháztartást. 
Pozitívum az is, hogy a korábbi évek külső 
(fi zetési mérleg) hiányai után az elmúlt 
évektől már többlet mutatkozik. A 2012-
es költségvetésben előirányzott 2,5 száza-
lékos defi citcél tarthatósága kulcskérdés. 
A magyar konvergencia-programtól elté-
rően az Európai Bizottság 2012. márciusi 
adata is csak fél százalékkal jósol kedve-
zőtlenebb értéket. De hol vagyunk még 

Növekedésre 
ítélve
Konvergencia-p rogram a pénzügyi 
stabilitás megőrzéséért
szöveg: Lentner Csaba egyetemi tanár

Az alacsony költségvetési defi cit az 
euró/forint árfolyamot is kedvező 
irányba tolhatja, amelynek követ-
keztében az államadósság mér-
téke és aránya tovább mérsék-
lődhet, így a költségvetés 
fi nanszírozhatóságával 
kapcsolatos bizony-
talansági tényezők 
tovább csökken-
nek.

megbomlása is kormányozhatatlanságot, 
pénzügyi zűrt okozhat. Ezért kellett sta-
bilizálni, sőt, egyidejűleg a munkahely-
teremtő és szociális intézkedésekkel a 
családok fi zetőképes keresletét növelni.
 
2012-től a Széll Kálmán Terv 2.0 
mezsgyéjén araszolgatva további „fi nom 
beállításokra” van szükség. A pénzügyi 
tranzakciós illetékek, az E-útdíj kiveté-
sével, ágazati adók fenntartásával, illetve 
kiadási oldalon az önkormányzati rend-
szer megregulázásával és folyamatos 
ellenőrzés alatt tartásával, költségvetési 
szervek előirányzatainak csökkentésé-
vel 2012-ben 155 milliárd, 2013-ban pedig 
akár 665 milliárd forintos egyenlegja-
vulás érhető el. Ez úgy lehetséges, ha a 
költségvetési rendszerünk és a szociális 
modellünk közötti összhangot fokozni 
tudjuk. Vagyis a reformok csak társa-
dalmi támogatottság mellett lehetnek 
sikeresek. Amennyiben előzetes érték- és 
érdekharmonizáció nem kíséri, az eddig 
megszokottól, az általánosan elfogadot-
tól eltérő intézkedéseket, úgy megnöve-
kedhet a kívánt eredmény megvalósu-
lásának kockázata. De mindenekfelett 
áll, hogy a nyugdíjak, a bérek kifi zetését, 
az állami közszolgáltatások működését 
garantálni kell. Meg kell győznünk kül-
földi partnereinket is, hiszen amit az 
európai kockázatközösség szempont-
jából teszünk, az együttműködés szán-
dékával végezzük. A dél-európai térség 
problémáinak tovaterjedésével nem 
tehetjük ki újabb veszélynek a pénzügyi 
stabilitásunkat, főleg annak tudatában, 
hogy az Európai Unió és a Nemzet-
közi Valutalap forrásai már nem képe-
sek elégséges mentőalapot biztosítani. 
A saját jogon vitt pénzügyi politikánkkal 
eddig javítani tudtuk a költségvetésün-
ket. Ez az országkockázatot mérsékelte. 
Ám 2012-ben 5400 milliárd forintnyi 
hiány és államadósság újrafi nanszíro-
zási igényünk van, amit szabad piacról 
akarunk rendezni. Ennek alapja a jövő-
ben is a kiszámítható, stabil magyar 
pénzügyi politika. További biztosí-
téka pedig az IMF-megállapodás, egy 
15 milliárd eurós elővigyázatossági hitel, 
amely az európai válság mélyülésének, a 
pénzpiacok zavarának nem várt esetére 
biztosítana áthidaló megoldást, hogy 
növekedésünk – minden eshetőségre 
számítva – stabil pénzügyi háttérrel 
vegye kezdetét.  ■
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A tavaly meghirdetett Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program olyan 
stratégiai dokumentum, amely a köz-
igazgatási terület teljes rendbehozására, 
korszerűsítésére és átláthatóbbá tételére 
tesz kísérletet. Az Alaptörvény szellemi-
sége alapján készült dokumentum klasz-
szikus szervezetfejlesztéssel, optimalizá-
lással foglalkozik, így mondhatjuk, hogy 
a Magyary-program tulajdonképpen 
az alkotmányos keretek alatti szinten 
működő közigazgatás-technikai reform. A 
rendszerváltás óta eltelt időszak húszéves 
közigazgatási gyakorlata az állam által 
elvégzett feladatok számának csökkenté-
sén alapult, és államigazgatási feladato-
kat adott át az önkormányzatoknak, de a 
rendszer komoly kihívásokkal küszködött. 
Az önkormányzatok helyi közügyeken 
felüli önállósága idegen a magyar köz-
igazgatási hagyományoktól. Magyarorszá-

gon a megyék rendszere ezeréves múltra 
tekint vissza, ennek fényében érthető, ha 
a kormány ezekhez a gyökerekhez kívánt 
visszatérni, és az átalakítást nem helyi, 
hanem megyei struktúrában képzelte el. 
Az önkormányzatok a ’90-es évek elején 
komoly vagyonok felett rendelkezhettek, 
ezek a pénzek azonban mára nemcsak 
eltűntek, hanem a települések többsége 
összességében az ország adósságállomá-
nyának jelentős részét kitevő hiteleket 
halmozott fel. Érthető, ha a lakosság bizal-
matlanul fordul a közigazgatás szereplő-
ihez, eleve feltételezve, hogy nem lehet 
rájuk bízni a közvagyont, mert nem tud-
nak vele jól gazdálkodni. Ezen a kialakult 
szemléleten, és a hatékonynak nem igazán 
nevezhető, átláthatatlan struktúrán kellett 
változtatni. A program nem véletlenül 
választotta névadójának Magyary Zoltánt 
(1888–1945), aki a 20. század magyar köz-

igazgatás tudományának nemzetközi hírű 
művelője volt. A programot tartalmazó 
füzet a Gál András Leventétől származó 
„A Haza üdvére és a Köz szolgálatában” idé-
zettel indul, aztán a dokumentum további  
fejezeteinek többsége már Magyary Zol-
tántól vesz át gondolatokat. „Az emberek 
számára azt a tudatot és szilárd bizalmat 
kell megadni, hogy az állam egyrészt erős, 
másrészt, hogy az állam az övék” – így 
szól az első fejezetet indító idézet, ami-
ről aktualitása miatt joggal gondolhat-
nánk, hogy kortárs szerzőtől származik. 
Magyary Zoltán legnagyobb felismerése 
volt, hogy a közigazgatásnak, mint min-
den tudománynak, folyamatosan változó 
kihívásokkal kell szembenéznie: „Köz-
igazgatásunk racionalizálása nemcsak egy-
szeri munka, hanem állandó célt és speciális 
módszert igényel. Nem egyszerű empirikus 
reform, egypár bürokratikus tapasztalatnak 
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vagy ötletnek bravúros érvényesítése, hanem 
a magyar állam szervezetének elvszerű vizs-
gálata és üzemének a tudomány eredmé-
nyeit fi gyelembe vevő rendezése.” Ennek 
az életszerű szemléletnek megfelelően 
a Magyary-program is tartalmazta azt a 
kitételt, hogy a beavatkozások és intézke-
dések évenkénti ciklikus újratervezésére 
lesz szükség. A program meghirdetése óta 
eltelt egy év, itt az ideje az első újraterve-
zésnek, az eredmények számbavételének, 
az újabb irányok kitűzésének. Az utóbbi 
idézet átfogó vizsgálatról és rendezésről 
szól, ennek megfelelően a Magyary-prog-
ram sem csak egy vagy két intézkedési 
tervnek a gyűjteménye. Lapunk megke-
resésére Gál András Levente, a Jó Állam 
Fejlesztési Koncepció végrehajtásának 
összehangolásáért felelős kormánybiztos 
is hasonló szellemben fogalmazott: „Nem 
arról van szó, hogy meghirdetünk például 
egy e-ügyintézési vagy közszolgálati sze-
mélyügyi programot. A Magyary-program 
keretében az elmúlt több mint húsz év során 
először rendeződött például a minisztériu-
mok belső egyeztetési eljárása, korábban 
nem volt egységes gyakorlat. Túlnyomó-
részt a párhuzamosságokat számoltuk fel, 
valamint a közigazgatási szervezetrendszer 
bonyolult felépítését egyszerűbbre és átlát-
hatóbbra cseréltük. Felére csökkentettük a 
közigazgatási szervezetek számát. Legna-
gyobb mértékben a területi államigazga-
tási szervek száma csökkent, a gazdasági 
társaságoké azonban a pénzügyi önállóság 
elérésének érdekében megnőtt. Még ezekkel 
együtt is az összesítés azt mutatja, hogy 649 
különböző szervezet és társaság helyett 
összesen 318 maradt.” A minisztériumok 
száma is az egyszerűsítés gondolatának 
megfelelően csökkent tizenháromról 
nyolcra. A Magyary-program a hatékony 
nemzeti közigazgatás megvalósítása érde-
kében célrendszert fektetett le, amiben a 
közigazgatás szerteágazó kérdéskörét négy 
irányból megközelítve kívánta kezelhetővé 
tenni. A közigazgatási működési rendszert 
szervezetre, feladatra, eljárásra és személy-
zetre osztották fel, ebben a struktúrában 
elérhetővé vált, hogy minden felmerülő 
kérdést és feladatot egyértelműen be lehes-
sen határolni. „Ha elkezdünk vizsgálni vala-
mit a rendszerben, akkor tudjuk, hogy melyik 
szervezet, melyik kormánytisztviselő foglal-
kozik vele, és meg tudjuk mondani, hogy ez 
melyik feladat” – magyarázta a kormány-
biztos, de azt is hozzátette: „sokkal dinami-
kusabb feladatkataszterre van szükség ahhoz, 

hogy a területek egymásra vetíthetők legye-
nek.”  A Magyary-program 12.0 szükséges-
ségéről Gál András Levente elmondta: „Az 
elmúlt két évben mindent megtettünk azért, 
hogy a közigazgatás versenyképes legyen és 
ne legyünk rabja a korábbi, nehézkesen és 
gazdaságtalanul működő struktúráknak. 
Defi niáltuk, mi a Jó Állam, mi a hatékony, 
és mi a nemzeti. Visszatekintve is úgy látjuk, 
hogy Jó Állam defi níciónk megállja a helyét 
a nemzetközi politológia és a közigazgatás-
tudomány felől nézve, igazgatásszervezési 
oldalról és alkotmányossági szempontból 
is. A Magyary-program egy számvetés, 
hiszen szigorú határidőket állapítottunk 
meg. Most lehetőség van arra, hogy vissza-
nézzünk, hol vannak csúszások az eredeti 
elképzelésekhez képest, hol gondoltuk más-
képp. Felére vettük az összes intézmény szá-
mát, és újdonság a járási rendszer konkrét 
formába öntése, de a középirányítás szint-
jén még káosz van. A Magyary-program 
12.0 a középirányítói egységesítést hirdeti 
meg, ez lényegében azt jelenti, hogy egy 
ágazat alá egy hivatalt kell tenni. A KIM-
ben is van hét különböző szerv, ezekből áll 
majd fel a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal. Ugyanígy szükség van például 
egységes oktatási vagy szociális hivatalra. 
Onnantól kezdve az állampolgár számára is 
kirajzolódik a rendszer, tudja, hogy milyen 
üggyel hova kell fordulni.” A fentebb bemu-
tatott négyes felosztás közül a kormány-
biztos szerint az eljárás területén van még 
leginkább fejlesztenivaló. „Elvben azért 

egyszerűsítjük az államot, hogy az ár/érték 
arány javuljon, és a reakcióidő jobb legyen. 
Kistestű állam gyorsabban tud forogni, és a 
válság idején fontos a gyors reakcióképesség. 
A közigazgatási struktúra metszése ellenére 
ez a gyorsulás még nem következett be, ezen 
a területen komoly hiányt érzek. Rendbe 
kell tenni a szervezetet, a személyzetet és a 
feladatrendszert, ezek önmagukban szül-
nek egy felpörgött eljárásrendszert. Meg-
vizsgáljuk, hogy a kötelezettségvállalási, a 
közbeszerzési eljárásokat és a hatósági 
határozatokat hogyan lehetne egyszerűsí-
teni, mert az apparátus továbbra is nagyon 
lassú. Ezeken kívül átírtuk a feladatkatasz-
ter felosztását, és új intézkedési tervet készí-
tettünk. Ezek már nem lesznek látványos 
intézkedések, inkább belső gyorsítás. Úgy 
is fogalmazhatunk, eddig megmetszettük a 
kertet, kigyomláltuk a parlagfüvet, haszon-
növényeket ültettünk, most pedig trágyázni 
kell, hogy nőjön és gyümölcsöt teremjen. Az 
érdemi beavatkozás, az emberek számára is 
látható változás, a felgyorsulás csak most 
jön. A Magyary-program elsősorban nem 
politikai termék, hanem a kormányzóképes-
ség bemutatása a közvélemény felé.” Egy év 
múlva várható, hogy a közigazgatás-átala-
kítás bemutatására alkalmas informatikai 
eszközök rendelkezésre álljanak, amelyek 
segítségével az új rendszert már nemcsak 
belföldön lehet bemutatni, de exportké-
pes termék lesz a hasonló helyzetben lévő 
országok számára is. Erről szól majd rész-
ben a Magyary Program 13.0.  ■
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A tavaly meghirdetett Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program olyan 
stratégiai dokumentum, amely a köz-
igazgatási terület teljes rendbehozására, 
korszerűsítésére és átláthatóbbá tételére 
tesz kísérletet. Az Alaptörvény szellemi-
sége alapján készült dokumentum klasz-
szikus szervezetfejlesztéssel, optimalizá-
lással foglalkozik, így mondhatjuk, hogy 
a Magyary-program tulajdonképpen 
az alkotmányos keretek alatti szinten 
működő közigazgatás-technikai reform. A 
rendszerváltás óta eltelt időszak húszéves 
közigazgatási gyakorlata az állam által 
elvégzett feladatok számának csökkenté-
sén alapult, és államigazgatási feladato-
kat adott át az önkormányzatoknak, de a 
rendszer komoly kihívásokkal küszködött. 
Az önkormányzatok helyi közügyeken 
felüli önállósága idegen a magyar köz-
igazgatási hagyományoktól. Magyarorszá-

gon a megyék rendszere ezeréves múltra 
tekint vissza, ennek fényében érthető, ha 
a kormány ezekhez a gyökerekhez kívánt 
visszatérni, és az átalakítást nem helyi, 
hanem megyei struktúrában képzelte el. 
Az önkormányzatok a ’90-es évek elején 
komoly vagyonok felett rendelkezhettek, 
ezek a pénzek azonban mára nemcsak 
eltűntek, hanem a települések többsége 
összességében az ország adósságállomá-
nyának jelentős részét kitevő hiteleket 
halmozott fel. Érthető, ha a lakosság bizal-
matlanul fordul a közigazgatás szereplő-
ihez, eleve feltételezve, hogy nem lehet 
rájuk bízni a közvagyont, mert nem tud-
nak vele jól gazdálkodni. Ezen a kialakult 
szemléleten, és a hatékonynak nem igazán 
nevezhető, átláthatatlan struktúrán kellett 
változtatni. A program nem véletlenül 
választotta névadójának Magyary Zoltánt 
(1888–1945), aki a 20. század magyar köz-

igazgatás tudományának nemzetközi hírű 
művelője volt. A programot tartalmazó 
füzet a Gál András Leventétől származó 
„A Haza üdvére és a Köz szolgálatában” idé-
zettel indul, aztán a dokumentum további  
fejezeteinek többsége már Magyary Zol-
tántól vesz át gondolatokat. „Az emberek 
számára azt a tudatot és szilárd bizalmat 
kell megadni, hogy az állam egyrészt erős, 
másrészt, hogy az állam az övék” – így 
szól az első fejezetet indító idézet, ami-
ről aktualitása miatt joggal gondolhat-
nánk, hogy kortárs szerzőtől származik. 
Magyary Zoltán legnagyobb felismerése 
volt, hogy a közigazgatásnak, mint min-
den tudománynak, folyamatosan változó 
kihívásokkal kell szembenéznie: „Köz-
igazgatásunk racionalizálása nemcsak egy-
szeri munka, hanem állandó célt és speciális 
módszert igényel. Nem egyszerű empirikus 
reform, egypár bürokratikus tapasztalatnak 
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vagy ötletnek bravúros érvényesítése, hanem 
a magyar állam szervezetének elvszerű vizs-
gálata és üzemének a tudomány eredmé-
nyeit fi gyelembe vevő rendezése.” Ennek 
az életszerű szemléletnek megfelelően 
a Magyary-program is tartalmazta azt a 
kitételt, hogy a beavatkozások és intézke-
dések évenkénti ciklikus újratervezésére 
lesz szükség. A program meghirdetése óta 
eltelt egy év, itt az ideje az első újraterve-
zésnek, az eredmények számbavételének, 
az újabb irányok kitűzésének. Az utóbbi 
idézet átfogó vizsgálatról és rendezésről 
szól, ennek megfelelően a Magyary-prog-
ram sem csak egy vagy két intézkedési 
tervnek a gyűjteménye. Lapunk megke-
resésére Gál András Levente, a Jó Állam 
Fejlesztési Koncepció végrehajtásának 
összehangolásáért felelős kormánybiztos 
is hasonló szellemben fogalmazott: „Nem 
arról van szó, hogy meghirdetünk például 
egy e-ügyintézési vagy közszolgálati sze-
mélyügyi programot. A Magyary-program 
keretében az elmúlt több mint húsz év során 
először rendeződött például a minisztériu-
mok belső egyeztetési eljárása, korábban 
nem volt egységes gyakorlat. Túlnyomó-
részt a párhuzamosságokat számoltuk fel, 
valamint a közigazgatási szervezetrendszer 
bonyolult felépítését egyszerűbbre és átlát-
hatóbbra cseréltük. Felére csökkentettük a 
közigazgatási szervezetek számát. Legna-
gyobb mértékben a területi államigazga-
tási szervek száma csökkent, a gazdasági 
társaságoké azonban a pénzügyi önállóság 
elérésének érdekében megnőtt. Még ezekkel 
együtt is az összesítés azt mutatja, hogy 649 
különböző szervezet és társaság helyett 
összesen 318 maradt.” A minisztériumok 
száma is az egyszerűsítés gondolatának 
megfelelően csökkent tizenháromról 
nyolcra. A Magyary-program a hatékony 
nemzeti közigazgatás megvalósítása érde-
kében célrendszert fektetett le, amiben a 
közigazgatás szerteágazó kérdéskörét négy 
irányból megközelítve kívánta kezelhetővé 
tenni. A közigazgatási működési rendszert 
szervezetre, feladatra, eljárásra és személy-
zetre osztották fel, ebben a struktúrában 
elérhetővé vált, hogy minden felmerülő 
kérdést és feladatot egyértelműen be lehes-
sen határolni. „Ha elkezdünk vizsgálni vala-
mit a rendszerben, akkor tudjuk, hogy melyik 
szervezet, melyik kormánytisztviselő foglal-
kozik vele, és meg tudjuk mondani, hogy ez 
melyik feladat” – magyarázta a kormány-
biztos, de azt is hozzátette: „sokkal dinami-
kusabb feladatkataszterre van szükség ahhoz, 

hogy a területek egymásra vetíthetők legye-
nek.”  A Magyary-program 12.0 szükséges-
ségéről Gál András Levente elmondta: „Az 
elmúlt két évben mindent megtettünk azért, 
hogy a közigazgatás versenyképes legyen és 
ne legyünk rabja a korábbi, nehézkesen és 
gazdaságtalanul működő struktúráknak. 
Defi niáltuk, mi a Jó Állam, mi a hatékony, 
és mi a nemzeti. Visszatekintve is úgy látjuk, 
hogy Jó Állam defi níciónk megállja a helyét 
a nemzetközi politológia és a közigazgatás-
tudomány felől nézve, igazgatásszervezési 
oldalról és alkotmányossági szempontból 
is. A Magyary-program egy számvetés, 
hiszen szigorú határidőket állapítottunk 
meg. Most lehetőség van arra, hogy vissza-
nézzünk, hol vannak csúszások az eredeti 
elképzelésekhez képest, hol gondoltuk más-
képp. Felére vettük az összes intézmény szá-
mát, és újdonság a járási rendszer konkrét 
formába öntése, de a középirányítás szint-
jén még káosz van. A Magyary-program 
12.0 a középirányítói egységesítést hirdeti 
meg, ez lényegében azt jelenti, hogy egy 
ágazat alá egy hivatalt kell tenni. A KIM-
ben is van hét különböző szerv, ezekből áll 
majd fel a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal. Ugyanígy szükség van például 
egységes oktatási vagy szociális hivatalra. 
Onnantól kezdve az állampolgár számára is 
kirajzolódik a rendszer, tudja, hogy milyen 
üggyel hova kell fordulni.” A fentebb bemu-
tatott négyes felosztás közül a kormány-
biztos szerint az eljárás területén van még 
leginkább fejlesztenivaló. „Elvben azért 

egyszerűsítjük az államot, hogy az ár/érték 
arány javuljon, és a reakcióidő jobb legyen. 
Kistestű állam gyorsabban tud forogni, és a 
válság idején fontos a gyors reakcióképesség. 
A közigazgatási struktúra metszése ellenére 
ez a gyorsulás még nem következett be, ezen 
a területen komoly hiányt érzek. Rendbe 
kell tenni a szervezetet, a személyzetet és a 
feladatrendszert, ezek önmagukban szül-
nek egy felpörgött eljárásrendszert. Meg-
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Magyary Zoltán születésnapján jelent meg a Közszolgálat 
magazin júniusi száma, éppen úgy, mint egy éve, a legelső. 
Kiemelkedő jelentőségű emberek születésnapjáról megem-
lékezni az utókor mindenkori kötelessége, egyúttal a hát-
rahagyott életmű és pályafutás tanulságaival is érdemes 
ilyenkor szembenézni. Magyary Zoltán nemcsak rendkívüli 
jelentőségű munkásságával és emberi tartásával méltó a ma 
élők fi gyelmére. Köztisztviselői pályája mellett a meghívott 
előadói státustól a tanszékvezetőségen keresztül, a dékáni 
hivatal betöltéséig terjedő egyetemi karrierje a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen önmagában is említésre méltó lenne. 
Olyan ember volt, aki nem mehetett el szó nélkül annak a 
rendszernek a hiányosságai és hibái mellett, amelyben tevéke-
nyen részt vett, hiszen olyan szervezetnek volt tagja, ami egy 
egész ország sorsáért felel. A közigazgatás jelentősége talán a 
legnagyobb egy adott nemzet sorsának alakításában, hiszen 
ez a társadalmi csoport irányítja és szervezi a nemzetközös-
séghez tartozók életének ügyes-bajos dolgait, tevékenységét 
egyszerre ítéli meg az adófi zető és a nemzetközi közvélemény. 

„A közigazgatás az emberekért van és 
nem megfordítva. (…) A közszolgá-
latban érdekelt tényezők szempontjai 
különbözők. A közönség azt hiszi, 
hogy túl sok az alkalmazott, a köz-
igazgatás drága és nem jó. Az alkal-
mazottak azt tartják, hogy kevéssé 
vannak megfi zetve, nincs irántuk sem 
a szolgálatadó, sem a közönség részé-
ről elég megértés és hogy a közszolgá-
lat tekintélye, presztízse nem elegendő. 
(…) Mivel pedig a közigazgatás a 
közvélemény kételyeire a válasszal adós 
maradt, el kellett veszítenie a bizalmát 
önmaga és a nemzetek bizalmát a 
közigazgatás iránt.”

 

Ezek a gondolatok Magyary Zoltántól származnak. 
Kivételes képességű, négy idegen nyelvet beszélő, rend-
szerező elme lévén, személyes életútjával és tudományos 
munkásságával kísérletet tett arra, hogy orvosolja a köz-
igazgatás problémáit. Átfogó reformtervet dolgozott ki, 
olyan új struktúrát állított fel, ami kiküszöböli a párhu-
zamosságokat, hatékony és gazdaságos működtetést tesz 
lehetővé. Nemcsak az ő, de a nemzet tragédiája is, hogy a 
szovjet megszállás következtében önkezével vetett véget 
az életének, miután kirabolták, megverték, és a kör-
nyezetében lévő asszonyokat a „felszabadító” katonák 
elvitték magukkal. Ő akkor úgy ítélte meg, hogy 
számára nincsen tovább. Ránk hagyta azonban 
az életművét, ami útmutatóként és példaként 
szolgál a több évtizedes tetszhalott állapotból 
felébredő ország közigazgatási reformja szá-
mára. Érthető a ma közigazgatásának azon 
törekvése, hogy a megszakadt történelmi 
kontinuitást legnagyobb közigazgatási 
tudósunk szellemében próbálja hely-
reállítani. Ezt célozza a közigazgatás 
reformjának alapdokumentuma, az 
évente megújuló Magyary-prog-
ram, amelynek szükségességét 
Magyary üzenete alapozza meg: 
„A nemzetnek joga van elvárni 
azt, hogy közigazgatása a kor 
igényeihez és saját anyagi 
erejéhez mérten a legjobb 
legyen.”  ■

Üzenet 
Magyarytól
Magyary Zoltán (1888–1945)
szöveg: Őrfi  József, fotó: i� . Bibó István

Gigászi kihívások
szöveg: Vida Sándor, fotó: Szigeti Tamás

A hosszú ideje romokban heverő egész-

ségügyben megkezdődött a talpra állás. 

Szócska Miklós egészségügyért felelős 

államtitkár atomjaira bontotta a rend-

szert, a tüzetes átvizsgálást követően 

pedig nekilátott az újjáépítésnek.

 » Milyen a magyar egészségügy jelenlegi 
állapota?
Szócska Miklós Óriási fegyvertény, hogy 
a magyar egészségügyi rendszer a gazda-
sági világválság körülményei között is 
megőrizte a működőképességét. Jelenleg 
átalakulófélben van, a betegutak, a terü-
leti ellátási kötelezettségek átrendezése 
most történik. Az intézményrendszer is 
nagyon komoly, hatékonysági átalaku-
láson megy át, a térségi együttműködés 
kialakítása folyamatban van. Igen nehéz 
munkamenet zajlik a hétköznapokban, 
amelyre jó példa az a rendszeres konzul-
tációsorozat, amit a már állami tulajdon-
ban lévő intézmények vezetőivel végzünk. 
Az első találkozó alkalmával felkértem a 
részvevőket, hogy közösen találják meg 
a lehetséges együttműködési területeket, 
ami szemmel láthatóan meglepte őket. 
Ma már az összes intézmény részvételé-
vel történik a közös földgázbeszerzés, és 
előkészítés alatt van a közös árambeszer-
zés is. Megyünk tovább ezen az úton, az 
igazgatók már a laboratóriumi szolgálta-
tások együttes nyújtásáról egyeztetnek. 
Megkezdődődött egy közös gondolkodás, 
amit nagyon céltudatosan folytatunk a 
jövőben is.

 » Ezért volt szükség a városi kórházak 
államosításának jövő január helyett 
május elsejére hozására?

Sz. M. A magyar egészségügyben teljesen 
koordinálatlanul működtek a kapacitások. 
Ezen az állapoton szakmai konzultációk 
sorozatával csak hosszabb idő alatt lehe-
tett volna változtatni. A politikai döntés 
azonban az volt, hogy a rendszert a világ-
gazdasági válság körülményei között csak 
akkor lehet hatékonyan működtetni, ha 
egy kézben vannak az intézmények és ez 
a lehető leggyorsabban lezajlik. Most a 
folyamatos ésszerűsítés fázisa következik.

 » Az egészségügy rendbetételének fontos 
mozzanata volt a Semmelweis-terv elfo-
gadása. Mennyire váltotta be ez a prog-
ram a hozzá fűzött reményeket?
Sz. M. A Semmelweis-tervnek több síkja 
van. Az egyik, hogy legyen végre az embe-
rek kezében a rendszer átszervezéséről, az 
egészségpolitikai korszerűsítéséről szóló 
vezérfonal. Az egészségpolitikai para-
digmaváltás egy szintig be is váltotta a 
reményeket. Szívesen folytatnék szak-
mai egyeztetést én is egy hosszú távú 
forrásteremtési stratégiáról, arról, hogy 
15-20 év távlatában milyen struktúrában 
működjön a rendszer. Egy ilyen jellegű 
gondolkodást még a terv mögé kell rakni, 
de vezérfonalnak ez mindenképpen jó. 
Már a program elfogadáskor is mondtuk, 
hogy egy folyamatosan alakuló dokumen-
tumról van szó. Minden egészségügyet 
érintő változtatás, például az alapellátási 

reform bővebb kifejtése, a részét képezi 
majd. Jelenleg ez utóbbival kapcsolatban 
folynak egyeztetések. Az alapellátás rész-
vevőivel közösen kidolgoztunk egy problé-
matérképet, amely jóváhagyását követően 
szintén együtt tervezzük meg a szükséges 
intézkedéseket, beavatkozásokat.

 » Ez tulajdonképpen az egészségügy 
talpra állítása miatt létfontosságú? 
Annak az első lépése?
Sz. M. Az alapellátás rendbetétele min-
denképpen szükséges az egészségügy 
talpra állításához, mivel a nevéből is 
eredően az ellátórendszer alapját képezi. 
Sokat beszélünk a betegutak hatékony 
megszervezéséről. Már lehetővé vált, 
hogy a háziorvos nyomon kövesse a beteg 
összes közfinanszírozott ellátását. Az 
elkövetkező időszakban ő lesz a betegút 
felügyelője. Azonban a rendszer megfe-
lelő működéséhez anyagi ösztönzésre is 
szükség van. Ennek jegyében az elmúlt 
két évben mintegy 10 milliárd forintot 
juttattunk a rendszerbe a háziorvosok 
teljesítményértékelésének megváltozta-
tásán, az elmúlt év végi kéthavi kártya-
pénzen, az eszköztámogatási rendszeren 
keresztül, és akkor még nem beszéltünk 
a Praxisváltás Programról, amely a fi a-
tal háziorvosokat praxishoz, az időseket 
pedig tisztes nyugállományba vonuláshoz 
segíti. Közép-hosszú távon azt szeretnénk 
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pedig tisztes nyugállományba vonuláshoz 
segíti. Közép-hosszú távon azt szeretnénk 
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elérni, hogy a járó- és fekvőbeteg-ellátás-
ban minél több defi nitív ellátás történjen. 
Ehhez a háziorvosok kompetenciájában 
is változást kell elérni. Az ellátórendszer 
eltérő működéséhez az alapellátásnak is 
máshogyan kell működnie.

 » Például Franciaországban a házior-
vosokhoz is be lehet jelentkezni, nincs sor, 
nyomon követhető a beteg útja.
Sz. M. A magyar ellátórendszerben sajá-
tos kialakult szokásunk, hogy mihama-
rabb szeretnének orvoshoz jutni. Angliá-
ban, ha nem valami sürgős üggyel akarja 
az ember a háziorvosát felkeresni, akár 
több hetet is várnia kell. Itthon gyorsan 
eljutunk az orvoshoz, aki ennek megfele-
lően túlterhelt, és magas az orvos–beteg 
találkozások száma. Egy olyan struktú-
rában kell gondolkodnunk, amely a beteg 
számára is jó és a rendszert sem fagyasztja 
le. Jogszabállyal mindezt nehéz előírni, 
a szokások megváltoztatása pedig nagy 
energiabefektetést igényel. A betegek elé-
gedettségén viszont egy transzparensebb 
rendszer kialakításával mindenképpen 
javítani kell. A térségi, országos szinten 
koordinált várólisták bevezetése éppen 
ezt célozza. Korábban, ha valaki be akart 
jutni egy műtétre, mindenhova bejelent-
kezett. Ma tehát még nem megállapít-
ható, hogy ki, hány intézmény listáján 
szerepel. Az országos, térségi beosztású 
várólista segítségével azonban kimutat-
hatóvá válik majd a beavatkozásra várók 
tényleges száma.

 » Korábban zsúfolásig telt kórházak-
ról lehetett hallani, ma pedig ürességtől 
kongó kórtermek vannak a közbeszédben.
Sz. M. Ha körbejárjuk az országot, talá-
lunk olyan intézményt, ahol már délután 
kettőkor megszűnik az élet. Tizenhat 
órakor hazamennek, így oda már senki 
nem vihet sürgős beteget. Amikor a 
rendszerben való rendrakásról van szó, 
éppen ezeknek a funkcióknak a ponto-
sításáról, tisztításáról beszélünk. Létezik 
például olyan belgyógyászati vagy gyer-
mekgyógyászati osztály, ahol két kolléga 
dolgozik. Józan ésszel senki sem gon-
dolhatja, hogy ők éjszakai ügyeletet is 
képesek ellátni a hónap minden napján. 
A helyi háziorvosi ügyelet bevonásával 
végzik azt. Az ellátást nevezzük annak, 
ami valójában: járóbeteg- vagy nappali 
kórházi ellátás. Ilyenkor sürgős esetben 
senki sem ide rohan, hogy aztán átvigyék 
egy másik kórházba, majd még egybe. A 
tervezett átalakításokkal viszont egyér-

telmű lesz, hogy milyen 
esetben, hol jutnak a 
megfelelő ellátáshoz 
a betegek, hol zajlik 
nappali orvosi, hol 
sürgősségi kórházi 
ellátás. Minden helyen 
ugyanis nem tartható 
fenn mind a két típusú 
szolgáltatás.

 » Hol tart most ez a 
folyamat?
Sz. M. A rendrakás 
során azt tapasztaltuk, 
hogy mást tart nyilván 
az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár, mást 
az ÁNTSZ és megint 
más van a kórházigaz-
gatók fejében. A térségi 
ellátási kötelezettség-
gel kapcsolatos gigászi 
munka során valameny-
nyi kórházigazgatóval 
egyeztettük, hogy mi 
az, ami papíron szere-
pel csak és mi a valóság. 
Jelenleg minden kórházi 
ágyról tudjuk hol van, 

Szócska Miklós
Könyv || A fő hobbim. Ajánlani is szeretnék néhány olvasmányt. Ha valaki az angol 

humort vagy abszurdot szereti, és Woodehouse-t már mind elolvasta, akkor 

Tom Sharpe-ot javaslom. Azonban ezt a fekete humort nem mindenki tudja 

megemészteni. David Lodge kivételesen jó, sajnos csak a Helycserés táma-

dás jelent meg magyarul. A komoly nyugati társadalomkritikát kedvelőknek 

Tom Wolfe műveit is javasolnám. A menedzsment irodalomban egyértelműen 

Gareth Morgan Images of Organisation című munkáját ajánlanám vagy 

Beckhard és Harris OrganizationalTransitions: Managing Complex Change 

című könyvét. Ha valakit a közigazgatásban dolgozó kollégák közül ez utóbbi 

érdekel, szívesen megküldöm a magyar fordítást, mert a változtatások fenn-

tartható vezetésének módszertana mindannyiunk számára fontos eszköz.

Film ||  Az utolsó, amit megnéztem és nagylányommal jót szórakoztunk rajta, 

az John Michael McDonagh A guardista című fi lmje volt.

Zene ||  Mindenevő vagyok, de az autóban általában az MR2 Petőfi  rádiót szoktam 

hallgatni, hosszabb utakon pedig a The Beautiful South zenekart. Ha vezetés 

közben nagyon elálmosodnék, van punk válogatás is a CD-k között… Tavaly 

a feleségemmel például egy Brian Adams koncertre mentünk, mindenkinek 

ajánlom.

Hobbi || Az olvasás mellett a sportok. Az első számú, amit egészségügyi okokból sem 

szabad kihagyni, az úszás. Teniszből most csak a jótékonysági teniszmecs-

csekre jut időm, amelyekre a kabinetfőnökömmel alkalmanként eljárunk. Na-

gyon szeretek síelni, a hegyen otthon érzem magam.

milyen szakmai kompetenciára képesek 
az intézmények. Van egy transzparens 
rend, amely már lényeges átszervezéseket 
tartalmaz. Erről az alapról fogjuk az elkö-
vetkezendő 2-4 évben az igazán lényegbe-
vágó átszervezési folyamatot menedzselni.

 » Az emberi erőforrás nagy probléma az 
egészségügyben.
Sz. M. Ez alapprobléma, de nem most 
kezdődött. Mindig elmondom, hogy 1978-
ban olyan kékgalléros munkát végeztem, 
ahol a havi fi zetésem pontosan annyi volt, 
mint a főorvos szüleimé. A vasárnapi ebéd 
közben rendszeresen cukkoltuk egymást 

– én a munkásosztály, ők az értelmiség –,
hogyan is van ez a bérbeállás, amely 
egyébként egy, a negyvenes évek második 
felében elkövetett hiba eredménye. Ennek 
a torz értékviszonyrendszernek a követ-
kezménye lett az a paraszolvencia-szem-
lélet, amely megbontotta az orvos és beteg 
közötti bizalmi kapcsolatot. Az anyagi 
lehetőségek hiányából ered a különböző 
szakmai karok közti konfl iktushelyzetek 
kialakulása is. A kivándorlás megállításá-
hoz két fronton kell harcolni. Az anyagi 
elismerés csak az egyik oka a kivándor-
lásnak, a végső lökést ugyanis az egész-
ségügyben dolgozók számára a szakma 
műveléséhez való hozzáférés hiánya, a 
zárt hierarchiai rendszer korlátai adják.

 » Hogyan állítható meg az orvosok, szak-
képzett ápolók „eltűnése” az országból?
Sz. M. Az ösztöndíjrendszer hatására 
már tavaly sikerült elérni, hogy többen 
lépjenek be a szakképzésbe, mint egy 
évvel korábban. Úgy látom, még nem 
tudtuk lelassítani a mostanra többéves 

kezeletlenség eredményeképpen nagy 
ívben felfutott migrációs folyamatot. A 
béremelés hatása pedig majd nyártól 
érződik, amikor az egészségügyi dolgo-
zók visszamenőleges hatállyal megkapják 
azt. Néhány év múlva lesz érdemes meg-
nézni ennek az eredményét.

 » 2014-ig 400 milliárd forint áll rendelke-
zésre a fejlesztésekre. Mire elég ez?
Sz. M. Ennek egy részét már akkor lekö-
tötték a különböző programokban, ami-
kor átvettük az ágazat vezetését. A jelen-
legi periódusban mintegy 300 milliárd 
forintos pénzösszeg mozog a rendszer-

ben. A már zajló kórház-, rendelőkorsze-
rűsítési pályázatok építési költségétől, a 
hiányszakmában dolgozók képzési rend-
szerén, a népegészségügyi programok 
támogatásán át az elektronikus egészség-
ügyi szolgáltatások kidolgozásáig számos 
célra használjuk ezt és a még fennmaradó 
összegeket. A lényeges problémákat kell 
orvosolnunk ezekből a forrásokból, az 
ellátórendszer korszerűsítését, a minő-
ség fejlesztését, az emberierőforrás-krízis 
kezelését.

 » Mi a jelentősége a népegészségügyi ter-
mékadónak az egészségügy rendelkezésére 
álló források tekintetében?
Sz. M. A népegészségügyi termékadó 
minimális részt jelent a több száz milliár-
dos kasszában, de az ebből származó 15 
milliárdos bevétel adta a béremelési 
forráskeret mintegy 50 százalékát. 
Eb ből a szempontból ez egy kritikus 
jelentőségű történet. 

 » Van-e ez az adó bármilyen hatással az 
egészségesebb táplálkozásra?

Sz. M. Az üzenet a köztudatban van.  Már 
láttam közértben olyat, hogy egy kisgyerek 
rászólt az édesanyjára, hogy azt ne vedd, 
mert „termékadós”. Sőt volt olyan is, ami-
kor egy termékcsoport képviselője kérte 
az adó átnevezését társadalmi hozzájáru-
lásra vagy hasonlóra, mondván, hogy azt 
az adott termékcsoportot a termékadóval 
mintegy „megjelöltük”, hogy nem egészsé-
ges. Igen, ezzel is üzenetet akartunk küldeni 
a lakosság felé, hogy az adott termék túlzott 
fogyasztása nem egészséges. Folyamatosan 
vizsgáljuk az intézkedés társadalmi-gazda-
sági hatásait. 

 » A nemdohányzók védel-
méről szóló törvény megal-
kotásával itthon is sokan 
megpróbálkoztak korábban, 
sikertelenül.
Sz. M. A nemdohányzók 
védelméről szóló törvény 
a rendszerváltás óta a leg-
nagyobb hatású népegész-
ségügyi intézkedéscsomag, 
amit ráadásul a társadalom 
támogatásával sikerült vég-
rehajtani. Még a dohányzók 
is azt vallják, hogy jobb 
úgy szórakozni valahol, 
hogy nem dohányfüsttől 
büdös ruhában megyünk 
haza. Jobb úgy dolgozni 
is, hogy nem betegszünk 
meg mások káros szokása 

miatt. A törvénynek a rövid és hosszú 
távú hatása egyaránt jelentős, a szív- és 
érrendszeri megbetegedések csökkenése 
terén például már rövid távon komoly 
hatása lesz. A tüdőrák és egyéb dohány-
záshoz köthető daganatos megbetege-
dések várható csökkenése viszont csak 
közép- és hosszú távon lesz kimutatható. 

 » Mi a helyzet a gyógyszerkassza eseté-
ben? Folyamatosan drágulnak a gyógy-
szerek, az ezeket gyártó cégek elégedet-
lenkednek.
Sz. M. Eddig sikerült úgy megvalósíta-
nunk az egészségügyet terhelő adósság-
szolgálati kötelezettségeket, hogy a bete-
gek terhei nem növekedtek. A generikus 
gyógyszerek ára az első versenyeztetési 
kör után 20 százalékkal csökkent, ezál-
tal mérséklődtek a betegek terhei és a 
támogatási kassza kiadásai. Ez maga 
volt a csoda. Ugyanakkor én is látom, 
mennyire komoly nemzetközi kötele-
zettségnek kell eleget tennünk. Várjuk 
ki a végét!  ■
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elérni, hogy a járó- és fekvőbeteg-ellátás-
ban minél több defi nitív ellátás történjen. 
Ehhez a háziorvosok kompetenciájában 
is változást kell elérni. Az ellátórendszer 
eltérő működéséhez az alapellátásnak is 
máshogyan kell működnie.

 » Például Franciaországban a házior-
vosokhoz is be lehet jelentkezni, nincs sor, 
nyomon követhető a beteg útja.
Sz. M. A magyar ellátórendszerben sajá-
tos kialakult szokásunk, hogy mihama-
rabb szeretnének orvoshoz jutni. Angliá-
ban, ha nem valami sürgős üggyel akarja 
az ember a háziorvosát felkeresni, akár 
több hetet is várnia kell. Itthon gyorsan 
eljutunk az orvoshoz, aki ennek megfele-
lően túlterhelt, és magas az orvos–beteg 
találkozások száma. Egy olyan struktú-
rában kell gondolkodnunk, amely a beteg 
számára is jó és a rendszert sem fagyasztja 
le. Jogszabállyal mindezt nehéz előírni, 
a szokások megváltoztatása pedig nagy 
energiabefektetést igényel. A betegek elé-
gedettségén viszont egy transzparensebb 
rendszer kialakításával mindenképpen 
javítani kell. A térségi, országos szinten 
koordinált várólisták bevezetése éppen 
ezt célozza. Korábban, ha valaki be akart 
jutni egy műtétre, mindenhova bejelent-
kezett. Ma tehát még nem megállapít-
ható, hogy ki, hány intézmény listáján 
szerepel. Az országos, térségi beosztású 
várólista segítségével azonban kimutat-
hatóvá válik majd a beavatkozásra várók 
tényleges száma.

 » Korábban zsúfolásig telt kórházak-
ról lehetett hallani, ma pedig ürességtől 
kongó kórtermek vannak a közbeszédben.
Sz. M. Ha körbejárjuk az országot, talá-
lunk olyan intézményt, ahol már délután 
kettőkor megszűnik az élet. Tizenhat 
órakor hazamennek, így oda már senki 
nem vihet sürgős beteget. Amikor a 
rendszerben való rendrakásról van szó, 
éppen ezeknek a funkcióknak a ponto-
sításáról, tisztításáról beszélünk. Létezik 
például olyan belgyógyászati vagy gyer-
mekgyógyászati osztály, ahol két kolléga 
dolgozik. Józan ésszel senki sem gon-
dolhatja, hogy ők éjszakai ügyeletet is 
képesek ellátni a hónap minden napján. 
A helyi háziorvosi ügyelet bevonásával 
végzik azt. Az ellátást nevezzük annak, 
ami valójában: járóbeteg- vagy nappali 
kórházi ellátás. Ilyenkor sürgős esetben 
senki sem ide rohan, hogy aztán átvigyék 
egy másik kórházba, majd még egybe. A 
tervezett átalakításokkal viszont egyér-

telmű lesz, hogy milyen 
esetben, hol jutnak a 
megfelelő ellátáshoz 
a betegek, hol zajlik 
nappali orvosi, hol 
sürgősségi kórházi 
ellátás. Minden helyen 
ugyanis nem tartható 
fenn mind a két típusú 
szolgáltatás.

 » Hol tart most ez a 
folyamat?
Sz. M. A rendrakás 
során azt tapasztaltuk, 
hogy mást tart nyilván 
az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár, mást 
az ÁNTSZ és megint 
más van a kórházigaz-
gatók fejében. A térségi 
ellátási kötelezettség-
gel kapcsolatos gigászi 
munka során valameny-
nyi kórházigazgatóval 
egyeztettük, hogy mi 
az, ami papíron szere-
pel csak és mi a valóság. 
Jelenleg minden kórházi 
ágyról tudjuk hol van, 
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humort vagy abszurdot szereti, és Woodehouse-t már mind elolvasta, akkor 
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megemészteni. David Lodge kivételesen jó, sajnos csak a Helycserés táma-

dás jelent meg magyarul. A komoly nyugati társadalomkritikát kedvelőknek 
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érdekel, szívesen megküldöm a magyar fordítást, mert a változtatások fenn-

tartható vezetésének módszertana mindannyiunk számára fontos eszköz.

Film ||  Az utolsó, amit megnéztem és nagylányommal jót szórakoztunk rajta, 

az John Michael McDonagh A guardista című fi lmje volt.

Zene ||  Mindenevő vagyok, de az autóban általában az MR2 Petőfi  rádiót szoktam 

hallgatni, hosszabb utakon pedig a The Beautiful South zenekart. Ha vezetés 

közben nagyon elálmosodnék, van punk válogatás is a CD-k között… Tavaly 

a feleségemmel például egy Brian Adams koncertre mentünk, mindenkinek 

ajánlom.

Hobbi || Az olvasás mellett a sportok. Az első számú, amit egészségügyi okokból sem 

szabad kihagyni, az úszás. Teniszből most csak a jótékonysági teniszmecs-

csekre jut időm, amelyekre a kabinetfőnökömmel alkalmanként eljárunk. Na-

gyon szeretek síelni, a hegyen otthon érzem magam.

milyen szakmai kompetenciára képesek 
az intézmények. Van egy transzparens 
rend, amely már lényeges átszervezéseket 
tartalmaz. Erről az alapról fogjuk az elkö-
vetkezendő 2-4 évben az igazán lényegbe-
vágó átszervezési folyamatot menedzselni.

 » Az emberi erőforrás nagy probléma az 
egészségügyben.
Sz. M. Ez alapprobléma, de nem most 
kezdődött. Mindig elmondom, hogy 1978-
ban olyan kékgalléros munkát végeztem, 
ahol a havi fi zetésem pontosan annyi volt, 
mint a főorvos szüleimé. A vasárnapi ebéd 
közben rendszeresen cukkoltuk egymást 

– én a munkásosztály, ők az értelmiség –,
hogyan is van ez a bérbeállás, amely 
egyébként egy, a negyvenes évek második 
felében elkövetett hiba eredménye. Ennek 
a torz értékviszonyrendszernek a követ-
kezménye lett az a paraszolvencia-szem-
lélet, amely megbontotta az orvos és beteg 
közötti bizalmi kapcsolatot. Az anyagi 
lehetőségek hiányából ered a különböző 
szakmai karok közti konfl iktushelyzetek 
kialakulása is. A kivándorlás megállításá-
hoz két fronton kell harcolni. Az anyagi 
elismerés csak az egyik oka a kivándor-
lásnak, a végső lökést ugyanis az egész-
ségügyben dolgozók számára a szakma 
műveléséhez való hozzáférés hiánya, a 
zárt hierarchiai rendszer korlátai adják.

 » Hogyan állítható meg az orvosok, szak-
képzett ápolók „eltűnése” az országból?
Sz. M. Az ösztöndíjrendszer hatására 
már tavaly sikerült elérni, hogy többen 
lépjenek be a szakképzésbe, mint egy 
évvel korábban. Úgy látom, még nem 
tudtuk lelassítani a mostanra többéves 

kezeletlenség eredményeképpen nagy 
ívben felfutott migrációs folyamatot. A 
béremelés hatása pedig majd nyártól 
érződik, amikor az egészségügyi dolgo-
zók visszamenőleges hatállyal megkapják 
azt. Néhány év múlva lesz érdemes meg-
nézni ennek az eredményét.

 » 2014-ig 400 milliárd forint áll rendelke-
zésre a fejlesztésekre. Mire elég ez?
Sz. M. Ennek egy részét már akkor lekö-
tötték a különböző programokban, ami-
kor átvettük az ágazat vezetését. A jelen-
legi periódusban mintegy 300 milliárd 
forintos pénzösszeg mozog a rendszer-

ben. A már zajló kórház-, rendelőkorsze-
rűsítési pályázatok építési költségétől, a 
hiányszakmában dolgozók képzési rend-
szerén, a népegészségügyi programok 
támogatásán át az elektronikus egészség-
ügyi szolgáltatások kidolgozásáig számos 
célra használjuk ezt és a még fennmaradó 
összegeket. A lényeges problémákat kell 
orvosolnunk ezekből a forrásokból, az 
ellátórendszer korszerűsítését, a minő-
ség fejlesztését, az emberierőforrás-krízis 
kezelését.

 » Mi a jelentősége a népegészségügyi ter-
mékadónak az egészségügy rendelkezésére 
álló források tekintetében?
Sz. M. A népegészségügyi termékadó 
minimális részt jelent a több száz milliár-
dos kasszában, de az ebből származó 15 
milliárdos bevétel adta a béremelési 
forráskeret mintegy 50 százalékát. 
Eb ből a szempontból ez egy kritikus 
jelentőségű történet. 

 » Van-e ez az adó bármilyen hatással az 
egészségesebb táplálkozásra?

Sz. M. Az üzenet a köztudatban van.  Már 
láttam közértben olyat, hogy egy kisgyerek 
rászólt az édesanyjára, hogy azt ne vedd, 
mert „termékadós”. Sőt volt olyan is, ami-
kor egy termékcsoport képviselője kérte 
az adó átnevezését társadalmi hozzájáru-
lásra vagy hasonlóra, mondván, hogy azt 
az adott termékcsoportot a termékadóval 
mintegy „megjelöltük”, hogy nem egészsé-
ges. Igen, ezzel is üzenetet akartunk küldeni 
a lakosság felé, hogy az adott termék túlzott 
fogyasztása nem egészséges. Folyamatosan 
vizsgáljuk az intézkedés társadalmi-gazda-
sági hatásait. 

 » A nemdohányzók védel-
méről szóló törvény megal-
kotásával itthon is sokan 
megpróbálkoztak korábban, 
sikertelenül.
Sz. M. A nemdohányzók 
védelméről szóló törvény 
a rendszerváltás óta a leg-
nagyobb hatású népegész-
ségügyi intézkedéscsomag, 
amit ráadásul a társadalom 
támogatásával sikerült vég-
rehajtani. Még a dohányzók 
is azt vallják, hogy jobb 
úgy szórakozni valahol, 
hogy nem dohányfüsttől 
büdös ruhában megyünk 
haza. Jobb úgy dolgozni 
is, hogy nem betegszünk 
meg mások káros szokása 

miatt. A törvénynek a rövid és hosszú 
távú hatása egyaránt jelentős, a szív- és 
érrendszeri megbetegedések csökkenése 
terén például már rövid távon komoly 
hatása lesz. A tüdőrák és egyéb dohány-
záshoz köthető daganatos megbetege-
dések várható csökkenése viszont csak 
közép- és hosszú távon lesz kimutatható. 

 » Mi a helyzet a gyógyszerkassza eseté-
ben? Folyamatosan drágulnak a gyógy-
szerek, az ezeket gyártó cégek elégedet-
lenkednek.
Sz. M. Eddig sikerült úgy megvalósíta-
nunk az egészségügyet terhelő adósság-
szolgálati kötelezettségeket, hogy a bete-
gek terhei nem növekedtek. A generikus 
gyógyszerek ára az első versenyeztetési 
kör után 20 százalékkal csökkent, ezál-
tal mérséklődtek a betegek terhei és a 
támogatási kassza kiadásai. Ez maga 
volt a csoda. Ugyanakkor én is látom, 
mennyire komoly nemzetközi kötele-
zettségnek kell eleget tennünk. Várjuk 
ki a végét!  ■

|| KÖZÜGY KÖZSZOLGÁLAT

Az ösztöndíjrendszer 

hatására már tavaly 

sikerült elérni, hogy 

többen lépjenek be 

a szakképzésbe, mint 

egy évvel korábban.
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tükrében, hogy a Magyar Államkincstár 
legkiemelkedőbb tevékenységcsoportjai 
(költségvetés pénzügyi végrehajtása, illet-
ményszámfejtés, pénzügyi szolgáltatások) 
is közel évszázados múltra vezethetők 
vissza, gondoljunk csak a Magyar Királyi 
Illetményhivatalra, a számvevőségi rend-
szerre vagy a Magyar Királyi Postatakarék-
pénztárra. A kincstári főfeladatok sokszí-
nűségét felsorolni is szinte lehetetlen. A 
Magyar Államkincstár biztosítja nettó 
módon a központi költségvetésből jutta-
tott támogatásokat a helyi önkormány-
zatok, a többcélú kistérségi társulások 
és az egészségügyi intézmények részére, 
és ellenőrzi azok felhasználását. Fogadja 
és összesíti a költségvetési beszámolókat. 
Folyósítja és ellenőrzi az európai uniós és 
hazai támogatások bizonyos körét, vissza-
követeli a jogosulatlanul kiutalt támoga-
tásokat. Számlát vezet a kincstári kör és a 
pénzforgalmi számlatulajdonosok részére, 
ellátja a kiadások teljesítéséhez, a bevételek 
beszedéséhez kapcsolódó pénzügyi felada-
tokat, valamint a kiadásokhoz kötődően 
likviditási és előirányzati fedezetvizsgála-
tot végez. Az alapító okiratok alapján – a 
cégnyilvántartáshoz hasonlóan – vezeti a 
költségvetési szervek törzskönyvi nyilván-
tartását. A kincstár tartja nyilván az állam 
által vállalt garanciákat és viszont-garan-
ciákat, folyósítja a központi költségvetés-
ből a család- és szociális támogatásokat 
(családi pótlékot, gyest, gyermeknevelési 
támogatást, anyasági támogatást, életkez-
dési támogatást, energiaár-támogatást és 
lakástámogatásokat), valamint ellenőrzi 
igénybevételük jogosságát. Elvégzi közel 
hétszázezer közszférában foglalkoztatott 
illetményének számfejtését, továbbá az 
ehhez kapcsolódó adó- és járulék elszá-
molásokat, valamint az adóbevallásokat. 
A Magyar Államkincstár mindezeket a fel-
adatokat országos hálózatba szervezetten 
összesen mintegy négyezer munkatárssal 
végzi el. Ebből mintegy ötszázan a kincstár 
központi szervénél, a többiek – a kincstári 
szervezetfejlesztés 2011-es eredményeként 
újra felálló – 19 megyei igazgatóságon 
dolgoznak. A fenti feladatspektrumból 
kitűnik, hogy a központi költségvetési 
szervek, az önkormányzatok és intézmé-
nyeik, valamint az egyházi intézmények 
mellett a kincstár ügyfélkörébe tartoznak 
a természetes személyek is (jellemzően az 
állam szociális ellátásainak igénybe vevői, 
valamint állampapírokat vásárlók). Az 
ügyfelek több csatornán keresztül intéz-

hetik ügyeiket a kincstárban: személyesen 
a Budapesten és a megyeszékhelyeken 
működő ügyfélszolgálati irodáikban, tele-
fonon az országos hatáskörű Call Cente-
ren keresztül, valamint elektronikusan.  

„Nemzetközi tapasztalatainkat elsősorban 
a külföldi társintézményekkel meglévő kap-
csolatainkból merítjük, ugyanis a Magyar 
Államkincstár tagja a Kincstárak Nemzet-
közi Szervezetének” – mondta el lapunknak 
a Magyar Államkincstár elnöke, aki 2010 
óta a szervezet egyik alelnöke is.   „Több 
évtizedre visszatekintő szervezeti hagyomá-
nyokkal és kiváló problémamegoldó képes-
séggel rendelkező közigazgatási csapat dol-
gozik nálunk, akik az előttük álló szakmai 
kihívásokat mindig magas szinten, elkötele-
zetten és teljesítményorientáltan oldják meg” 

– büszkélkedett az elnök. Kérdésünkre, 
hogy miért van szükség az állampapírok 
belföldi értékesítési arányának növelé-
sére, Thuma Róbert elmondta: „Jelenleg a 
nemzetközi gyakorlatban, az állampapírok 
belföldi magánszemélyek felé történő érté-
kesítésére a 10-15 százalék körüli érték a jel-
lemző. Korábban hazánkban is ilyen arányok 
voltak, mára azonban ez jelentősen csökkent. 
Természetesen szeretnénk javulást elérni. Az 
állam biztos pénzügyi partner mindenki 
számára. Ha a külföldieknek megéri magyar 
állampapírokat venni, akkor mindenképpen 
kívánatos, hogy a hazai állampolgár is úgy 
gondolja, számára is megéri. Annak, hogy 

az elmúlt időszakban csökkent a lakosság 
állampapír-állománya az lehet az egyik 
oka, hogy az emberek információhiánnyal 
küzdenek e téren. Ezen egy új kampánnyal 
szeretnénk változtatni, amelynek több terü-
lete is van. Például az Államadósság Kezelő 
Központ új, kedvezőbb állampapír-konst-
rukciókat vezetett be, a régieket magasabb 
hozamokkal árazta, a kincstár pedig – a 
vonatkozó kormányhatározat szerint – az 
állampapír-vásárlási lehetőségeket bővíti. 
Az állampénztári irodáikban jelenleg széles 
futamidő-választékkal kaphatók különböző 
típusú állampapírok (Diszkont Kincstárjegy, 
Féléves Kincstárjegy, Kamatozó Kincstárjegy, 
Magyar Államkötvény, Prémium Magyar 
Államkötvény), amelyekkel magas, akár évi 
9,5 százalékos hozam is elérhető. Ráadásul, 
ha valaki a Kincstár állampénztári irodái-
ban nyit értékpapírszámlát, a számlavezetés 
is ingyenes. A közszolgálatban dolgozók szá-
mára pedig a központosított illetményszám-
fejtő rendszeren keresztül még egyszerűbbé 
válik majd az állampapír-vásárlás. Az ezt 
lehetővé tevő jogszabály-módosítások már 
előkészítés alatt vannak.” Elnök úrtól a 
hivatal jövőjével kapcsolatban megtudtuk, 
hogy – a Kormányzati Stratégiai Irányí-
tási Rendszernek és az Nemzetgazdasági 
Minisztérium megújítási elvárásainak 
megfelelően – célul tűzték ki ennek a szer-
teágazó szakmai tevékenységnek új straté-
giai alapokra helyezését. Ez biztosítja, hogy 
a Kincstártól megszokott magas szakmai 
színvonalon és a mai kor követelménye-
inek megfelelő erőforrás-menedzsment-
tel valósítsák meg a kormányzat által a 
Kincstár számára meghatározott, kiemelt 
kormányzati projekteket, mint amilyen 
például az EKOP forrásból fi nanszírozott, 
jelenleg megújítás alatt álló Központosí-
tott Illetményszámfejtő Rendszer.  ■ 

hozamokkal árazta, a kincstár pedig – a 

Felmérések mutatják, hogy valóban keve-
sen vannak tisztában a Magyar Állam-
kincstár teljes tevékenységi spektrumával, 
ami jórészt abból fakad, hogy több mint 
kétszázféle különböző állami feladatot lát 
el az intézmény. A közszférában általában 
ismert tény, hogy a dolgozók többségének, 
közel hétszázezer főnek a havi, illetve 
heti „apanázshoz” jutásában tevékenyen 
közreműködik az intézmény, viszont az 
kevéssé köztudott, hogy a teljes hazai 
pénzforgalom közel egyötöde is ugyanitt 
zajlik, valamint hogy a családtámogatási 
tevékenységén keresztül lényegében min-
den magyar gyermekes család a kincstár 
ügyfele. Azt sem sokan tudják, hogy noha 
a Magyar Államkincstár 1996. január 1-jén 
alakult meg, a szakmai előkészületek már 
jórészt az Antall-kormány idején megtör-
téntek, ekkor kezdődött el ugyanis a köz-
pénzek intézményesített védelmére szol-
gáló kincstári rendszer koncepciójának 

kidolgozása. A kilencvenes évek közepén 
a kincstári koncepció megvalósítása pél-
dakövetésre sarkaló közigazgatási nóvum 
volt földrajzi térségünkben, melyet nagy 
számban tekintettek mintának a környező 
országokban. Ez az előnyös pozíció az 
intézmény gyorsított 2003-as átszervezé-
sét követően átmenetileg eltűnt, ugyanak-
kor a 2010-ben kezdődő magyar közigaz-
gatási modernizáció újra megteremtette 
az esélyét a nemzetközileg is versenyképes 
Államkincstár kialakításának. Az európai 
demokráciákat szolgáló, modern konti-
nentális közigazgatási térben általánosan 
uralkodó nézet szerint ugyanis a kor-
mányzat pénzügyi igazgatási rendszerének 
hatékony és kiegyensúlyozott működését 
leginkább a minisztériumi, kormányhiva-
tali és szakigazgatási szervektől elkülönült 
szervezeti formában működő, a magán-
szektor egyes modernizációs gyakorlatait 
könnyen adaptálni képes pénzügyi hát-

térintézmény-rendszer tudja biztosítani. 
Ennek megfelelően 2010-ben hazánkban 
is a legmodernebb nemzetközi intézmé-
nyi gyakorlatoknak megfelelően került 
sor a pénzügyi közigazgatás rendszeré-
nek meghatározására. Az államháztartás 
kiadási oldalának pénzügyi közigazgatás 
főszereplőjeként a Magyar Államkincstár 
önálló jogi személyiséggel rendelkező, 
országos hatáskörű, önállóan működő és 
gazdálkodó, központi költségvetési szerv, 
amely a nemzetgazdasági miniszter szak-
mai, törvényességi és költségvetési irányí-
tása alatt áll. A kincstár központi épülete 
a 19–20. század egyik legkiemelkedőbb 
építőművészének, a szecessziós stílus 
magyarországi megteremtőjének, Lechner 
Ödönnek (1845–1914) egyik legjelentősebb 
műve, amely eredetileg a Magyar Királyi 
Postatakarékpénztár székházának készült. 
Az intézmény fi zikai elhelyezkedése akár 
szimbolikusnak is tekinthető, főleg annak 

A mi „Kincsünk”
szöveg: Őrfi  József, fotó: Szigeti Tamás

Ha azt mondjuk, kincstár, az emberek többségének egy kincses-
kamra jelenik meg a lelki szemei előtt, tele arannyal. Sokan még 
ma sem tudják, hogy a kincstári aranyat már rég felváltotta az írott 
jel, azaz a készpénzforgalom, sőt a modern kori magyar kincstár 
története már az elektronikus fi zetési jelek története. A valóság 
tehát egészen más, mint amit az emberek elképzelnek a Magyar 
Államkincstárról. Ennek a sokak által ismeretlen intézménynek a 
bemutatására kértük fel Thuma Róbert elnök urat.
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tükrében, hogy a Magyar Államkincstár 
legkiemelkedőbb tevékenységcsoportjai 
(költségvetés pénzügyi végrehajtása, illet-
ményszámfejtés, pénzügyi szolgáltatások) 
is közel évszázados múltra vezethetők 
vissza, gondoljunk csak a Magyar Királyi 
Illetményhivatalra, a számvevőségi rend-
szerre vagy a Magyar Királyi Postatakarék-
pénztárra. A kincstári főfeladatok sokszí-
nűségét felsorolni is szinte lehetetlen. A 
Magyar Államkincstár biztosítja nettó 
módon a központi költségvetésből jutta-
tott támogatásokat a helyi önkormány-
zatok, a többcélú kistérségi társulások 
és az egészségügyi intézmények részére, 
és ellenőrzi azok felhasználását. Fogadja 
és összesíti a költségvetési beszámolókat. 
Folyósítja és ellenőrzi az európai uniós és 
hazai támogatások bizonyos körét, vissza-
követeli a jogosulatlanul kiutalt támoga-
tásokat. Számlát vezet a kincstári kör és a 
pénzforgalmi számlatulajdonosok részére, 
ellátja a kiadások teljesítéséhez, a bevételek 
beszedéséhez kapcsolódó pénzügyi felada-
tokat, valamint a kiadásokhoz kötődően 
likviditási és előirányzati fedezetvizsgála-
tot végez. Az alapító okiratok alapján – a 
cégnyilvántartáshoz hasonlóan – vezeti a 
költségvetési szervek törzskönyvi nyilván-
tartását. A kincstár tartja nyilván az állam 
által vállalt garanciákat és viszont-garan-
ciákat, folyósítja a központi költségvetés-
ből a család- és szociális támogatásokat 
(családi pótlékot, gyest, gyermeknevelési 
támogatást, anyasági támogatást, életkez-
dési támogatást, energiaár-támogatást és 
lakástámogatásokat), valamint ellenőrzi 
igénybevételük jogosságát. Elvégzi közel 
hétszázezer közszférában foglalkoztatott 
illetményének számfejtését, továbbá az 
ehhez kapcsolódó adó- és járulék elszá-
molásokat, valamint az adóbevallásokat. 
A Magyar Államkincstár mindezeket a fel-
adatokat országos hálózatba szervezetten 
összesen mintegy négyezer munkatárssal 
végzi el. Ebből mintegy ötszázan a kincstár 
központi szervénél, a többiek – a kincstári 
szervezetfejlesztés 2011-es eredményeként 
újra felálló – 19 megyei igazgatóságon 
dolgoznak. A fenti feladatspektrumból 
kitűnik, hogy a központi költségvetési 
szervek, az önkormányzatok és intézmé-
nyeik, valamint az egyházi intézmények 
mellett a kincstár ügyfélkörébe tartoznak 
a természetes személyek is (jellemzően az 
állam szociális ellátásainak igénybe vevői, 
valamint állampapírokat vásárlók). Az 
ügyfelek több csatornán keresztül intéz-

hetik ügyeiket a kincstárban: személyesen 
a Budapesten és a megyeszékhelyeken 
működő ügyfélszolgálati irodáikban, tele-
fonon az országos hatáskörű Call Cente-
ren keresztül, valamint elektronikusan.  

„Nemzetközi tapasztalatainkat elsősorban 
a külföldi társintézményekkel meglévő kap-
csolatainkból merítjük, ugyanis a Magyar 
Államkincstár tagja a Kincstárak Nemzet-
közi Szervezetének” – mondta el lapunknak 
a Magyar Államkincstár elnöke, aki 2010 
óta a szervezet egyik alelnöke is.   „Több 
évtizedre visszatekintő szervezeti hagyomá-
nyokkal és kiváló problémamegoldó képes-
séggel rendelkező közigazgatási csapat dol-
gozik nálunk, akik az előttük álló szakmai 
kihívásokat mindig magas szinten, elkötele-
zetten és teljesítményorientáltan oldják meg” 

– büszkélkedett az elnök. Kérdésünkre, 
hogy miért van szükség az állampapírok 
belföldi értékesítési arányának növelé-
sére, Thuma Róbert elmondta: „Jelenleg a 
nemzetközi gyakorlatban, az állampapírok 
belföldi magánszemélyek felé történő érté-
kesítésére a 10-15 százalék körüli érték a jel-
lemző. Korábban hazánkban is ilyen arányok 
voltak, mára azonban ez jelentősen csökkent. 
Természetesen szeretnénk javulást elérni. Az 
állam biztos pénzügyi partner mindenki 
számára. Ha a külföldieknek megéri magyar 
állampapírokat venni, akkor mindenképpen 
kívánatos, hogy a hazai állampolgár is úgy 
gondolja, számára is megéri. Annak, hogy 

az elmúlt időszakban csökkent a lakosság 
állampapír-állománya az lehet az egyik 
oka, hogy az emberek információhiánnyal 
küzdenek e téren. Ezen egy új kampánnyal 
szeretnénk változtatni, amelynek több terü-
lete is van. Például az Államadósság Kezelő 
Központ új, kedvezőbb állampapír-konst-
rukciókat vezetett be, a régieket magasabb 
hozamokkal árazta, a kincstár pedig – a 
vonatkozó kormányhatározat szerint – az 
állampapír-vásárlási lehetőségeket bővíti. 
Az állampénztári irodáikban jelenleg széles 
futamidő-választékkal kaphatók különböző 
típusú állampapírok (Diszkont Kincstárjegy, 
Féléves Kincstárjegy, Kamatozó Kincstárjegy, 
Magyar Államkötvény, Prémium Magyar 
Államkötvény), amelyekkel magas, akár évi 
9,5 százalékos hozam is elérhető. Ráadásul, 
ha valaki a Kincstár állampénztári irodái-
ban nyit értékpapírszámlát, a számlavezetés 
is ingyenes. A közszolgálatban dolgozók szá-
mára pedig a központosított illetményszám-
fejtő rendszeren keresztül még egyszerűbbé 
válik majd az állampapír-vásárlás. Az ezt 
lehetővé tevő jogszabály-módosítások már 
előkészítés alatt vannak.” Elnök úrtól a 
hivatal jövőjével kapcsolatban megtudtuk, 
hogy – a Kormányzati Stratégiai Irányí-
tási Rendszernek és az Nemzetgazdasági 
Minisztérium megújítási elvárásainak 
megfelelően – célul tűzték ki ennek a szer-
teágazó szakmai tevékenységnek új straté-
giai alapokra helyezését. Ez biztosítja, hogy 
a Kincstártól megszokott magas szakmai 
színvonalon és a mai kor követelménye-
inek megfelelő erőforrás-menedzsment-
tel valósítsák meg a kormányzat által a 
Kincstár számára meghatározott, kiemelt 
kormányzati projekteket, mint amilyen 
például az EKOP forrásból fi nanszírozott, 
jelenleg megújítás alatt álló Központosí-
tott Illetményszámfejtő Rendszer.  ■ 

hozamokkal árazta, a kincstár pedig – a 

Felmérések mutatják, hogy valóban keve-
sen vannak tisztában a Magyar Állam-
kincstár teljes tevékenységi spektrumával, 
ami jórészt abból fakad, hogy több mint 
kétszázféle különböző állami feladatot lát 
el az intézmény. A közszférában általában 
ismert tény, hogy a dolgozók többségének, 
közel hétszázezer főnek a havi, illetve 
heti „apanázshoz” jutásában tevékenyen 
közreműködik az intézmény, viszont az 
kevéssé köztudott, hogy a teljes hazai 
pénzforgalom közel egyötöde is ugyanitt 
zajlik, valamint hogy a családtámogatási 
tevékenységén keresztül lényegében min-
den magyar gyermekes család a kincstár 
ügyfele. Azt sem sokan tudják, hogy noha 
a Magyar Államkincstár 1996. január 1-jén 
alakult meg, a szakmai előkészületek már 
jórészt az Antall-kormány idején megtör-
téntek, ekkor kezdődött el ugyanis a köz-
pénzek intézményesített védelmére szol-
gáló kincstári rendszer koncepciójának 

kidolgozása. A kilencvenes évek közepén 
a kincstári koncepció megvalósítása pél-
dakövetésre sarkaló közigazgatási nóvum 
volt földrajzi térségünkben, melyet nagy 
számban tekintettek mintának a környező 
országokban. Ez az előnyös pozíció az 
intézmény gyorsított 2003-as átszervezé-
sét követően átmenetileg eltűnt, ugyanak-
kor a 2010-ben kezdődő magyar közigaz-
gatási modernizáció újra megteremtette 
az esélyét a nemzetközileg is versenyképes 
Államkincstár kialakításának. Az európai 
demokráciákat szolgáló, modern konti-
nentális közigazgatási térben általánosan 
uralkodó nézet szerint ugyanis a kor-
mányzat pénzügyi igazgatási rendszerének 
hatékony és kiegyensúlyozott működését 
leginkább a minisztériumi, kormányhiva-
tali és szakigazgatási szervektől elkülönült 
szervezeti formában működő, a magán-
szektor egyes modernizációs gyakorlatait 
könnyen adaptálni képes pénzügyi hát-

térintézmény-rendszer tudja biztosítani. 
Ennek megfelelően 2010-ben hazánkban 
is a legmodernebb nemzetközi intézmé-
nyi gyakorlatoknak megfelelően került 
sor a pénzügyi közigazgatás rendszeré-
nek meghatározására. Az államháztartás 
kiadási oldalának pénzügyi közigazgatás 
főszereplőjeként a Magyar Államkincstár 
önálló jogi személyiséggel rendelkező, 
országos hatáskörű, önállóan működő és 
gazdálkodó, központi költségvetési szerv, 
amely a nemzetgazdasági miniszter szak-
mai, törvényességi és költségvetési irányí-
tása alatt áll. A kincstár központi épülete 
a 19–20. század egyik legkiemelkedőbb 
építőművészének, a szecessziós stílus 
magyarországi megteremtőjének, Lechner 
Ödönnek (1845–1914) egyik legjelentősebb 
műve, amely eredetileg a Magyar Királyi 
Postatakarékpénztár székházának készült. 
Az intézmény fi zikai elhelyezkedése akár 
szimbolikusnak is tekinthető, főleg annak 

A mi „Kincsünk”
szöveg: Őrfi  József, fotó: Szigeti Tamás

Ha azt mondjuk, kincstár, az emberek többségének egy kincses-
kamra jelenik meg a lelki szemei előtt, tele arannyal. Sokan még 
ma sem tudják, hogy a kincstári aranyat már rég felváltotta az írott 
jel, azaz a készpénzforgalom, sőt a modern kori magyar kincstár 
története már az elektronikus fi zetési jelek története. A valóság 
tehát egészen más, mint amit az emberek elképzelnek a Magyar 
Államkincstárról. Ennek a sokak által ismeretlen intézménynek a 
bemutatására kértük fel Thuma Róbert elnök urat.
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Éppen a szankciórendszer az a terület, 
ahol számos kritika is érte a módosítá-
sokat. Ugyanakkor szemben az Általá-
nos rész általános tanaival összefüggő, 
a valós kodifi kációt hiányoló érvekkel, a 
szankciórendszer módosítását érintő kri-
tikák alaptalanok. A tényleges életfogytig 
tartó szabadságvesztéssel kapcsolatban 
felvetett emberi jogi kifogások minden 
szankcióval összefüggésben felvethetők.  
Sőt, a halálbüntetés megsemmisítését 
követően a szankciórendszer belső ará-
nyosságát éppen ez a büntetési nem biz-
tosítja és a nemzetközi tendenciák, maga 
a nemzetközi büntetőjog sem irányul e 
büntetés eltörlésére.  
Támogatásra talált az a módosítás, amely 
a szabadságvesztés fele részének letöltése 
után a feltételes szabadságra bocsátás lehe-
tőségét az öt évet meg nem haladó bünte-
tésnél is megadja, ez ugyanis hatékonyan 
szolgálja az állam büntetés-végrehajtási 
terheinek csökkentését. Más vonatkozá-
sokban azonban eltolódás fi gyelhető meg 
a szabadságvesztés irányába, amit például 
az elzárás bevezetése mutat. 
A szigorítás érhető tetten abban, hogy a 
szabadságvesztés generális maximuma 

bizonyos esetekben 25 évre emelkedik, 
és azokban a büntetéskiszabási szabá-
lyokban is, amelyek szűkítik az összbün-
tetésbe foglalható büntetések körét.
A kritikát megfogalmazók rámutat-
nak, hogy a bűnözési statisztikák ala-
kulása nem támasztja alá a szigorítási 
törekvéseket, mivel bűnözési hullám-
ról vagy a bűnözés emelkedéséről nem 
lehet beszélni. Ezzel szemben a valóság 
az, hogy a magyar szankciórendszer 
enyhének volt tekinthető különösen a 
személy elleni erőszakos cselekmények 
esetén vagy éppen a költségvetési csa-
lással (adócsalással) összefüggő cselek-
mények körében.  Éppen e cselekmények 
azonban veszélyesen növekvő tendenciát 
mutattak.  
Fokozott társadalmi érdeklődést váltott 
ki a kábítószerrel visszaélés mikénti sza-
bályozása. A szigorítás irányába mutat-
nak a kábítószerrel visszaélés körében 
tervezett módosítások is, például a közös 
fogyasztás vagy az elterelés igénybe véte-
lének korlátozása. Minden alapot nél-
külöznek ugyanakkor azok a kritikák, 
amelyek szerint ismét büntetendővé 
válik a fogyasztás, hiszen függetlenül 

attól, hogy a fogyasztást mint elkövetési 
magatartást nem nevesítette a törvény, 
ez eddig is így volt.
A szankciórendszer szigorítása mel-
lett többen kifogásolják, hogy számos 
rendelkezés megbontja a jogalkotás 
és a jogalkalmazás egyensúlyát, mert 
mérlegelést nem tűrő rendelkezésekkel 
megkötik a bíróságok kezét. Ezek a kri-
tikák fi gyelmen kívül hagyják, hogy a 
jog, de különösen a büntetőjog lényege 
a kiszámíthatóság és előreláthatóság.  
Az elmúlt évtizedek joggyakorlata 
pedig teljességgel szétzilálta a büntető-
igazságszolgáltatás kiszámíthatóságát.  
A bírók büntetéskiszabási diszkréció-
jának szűkítése tehát elemi jogállami 
szükségszerűség volt.  Ezt a Legfelsőbb 
Bíróság évekig megtehette volna, de 
nem tette meg, most a törvényalkotón 
van a sor, neki ez alkotmányos joga és 
kötelessége.   ■

Az új Btk. tervezete a szakma által vártnál 
kisebb változásokat hoz, mivel a 2000 óta 
tartó kodifi kációs előkészületek újdon-
ságainak csak egy része került bele a 
törvényjavaslatba. Megközelítés kérdése, 
hogy ennek ellenére vagy éppen emiatt 
az új Btk. tervezete magas színvonalú-
nak tekinthető. Koncepcionális változást 
a hatályos Btk.-hoz képest nem hozott, 
egyes jogintézmények megközelítése 
azonban újszerű. Az új Btk. és a régi Btk. 
közötti különbségek két nagy csoport-
ban foglalhatók össze: egyrészt változást 
eredményeztek Magyarország nemzet-
közi jogi kötelezettségeiből folyó tör-
vényalkotási feladatok (azaz, túlnyomó 
többségükben az Európai Unió jogának 
való megfelelés), illetve a Kormány bün-
tetőpolitikájából következő szabályo-
zás köszön vissza a törvénytervezetből. 
Összességében tehát egy koherens és 
átgondolt törvényjavaslatról van szó.
A kodifi káció a szigorúság, hatékonyság, 
korszerűség, egyszerűsítés és profi ltisz-
títás alapelveinek érvényesítését tűzte ki 
célul.  A büntetőjogász szakma üdvözölte 
a dekriminalizációs törekvéseket, amely-
nek következtében számos elavult, illetve 

büntetőjogi beavatkozást nem igénylő 
tényállás kikerült a Kódexből. Példaként 
említhető a határjelrongálás, földmérési-
jel-rongálás, közszeméremsértés, árdrá-
gítás, sajtórendészeti vétség vagy a hamis 
statisztikai adatszolgáltatás bűncselek-
mények eltávolítása. Ugyancsak pozitív 
fogadtatásra talált az egyszerűsítés elve 
és az a törekvés, hogy a Btk. több mint 
száz módosításából fakadó koherencia-
zavarokat kiküszöböljék. 
Több újdonság található az Általános 
részben is.  Az első a Csemegi Kódexet 
idézi, hiszen a tervezet 1. §-a is a nullum 
crimen elvet fogalmazza meg „a tör-
vényesség elve” név alatt.  Figyelemre 
méltó továbbá, az európai hagyomá-
nyokat követve, a passzív személyi elv 
– 3. § (2) bekezdés b) pont – kimondása, 
amely kifejezetten tükrözi a Kormány 
elhatározását, hogy felelősséget vállal 
az állampolgárokért az ország határain 
túl is.  
A másik jelentős változás a büntetőjogi 
felelősség korhatárának leszállítása 
emberölés, erős felindulásban elkövetett 
emberölés és halált okozó vagy életve-
szélyt okozó testi sértés esetén. E szerint 

a felsorolt bűncselekmények elkövetője 
akkor is felel, ha 12. életévét betöltötte 
(14. életévét még nem) és rendelkezett a 
bűncselekmény következményeinek fel-
ismeréséhez szükséges belátással.  Itt kell 
felhívni a fi gyelmet, hogy ez a megköze-
lítés is ismert a Csemegi Kódexből, de 
a megfelelő eljárásjogi szabályok nélkül 
esetleges veszélyek forrásává válhat.  
A jogos védelem szabályozása kapcsán a 
kényszer és fenyegetés büntethetőséget 
kizáró okát nem sikerült átnevezni kény-
szerre (erőszak és fenyegetés), épp úgy, 
mint ahogy a bíró alkotta kizáró okokat 
sem kodifi kálni.  
Új büntetésként jelenik meg az elzárás és 
a sportrendezvények látogatásától való 
eltiltás, amelyek a szabálysértési törvény 
hosszabb ideje létező intézményei. Az 
intézkedések körében nyer szabályozást 
a jóvátételi munka, amelynek alkalmazá-
sára korábban csak a vádemelés elhalasz-
tása esetén kerülhetett sor, most azon-
ban a bíróságok számára is megnyílik 
a lehetőség, hogy a büntetés kiszabását 
egy évre elhalasszák és jóvátételi munka 
alkalmazását írják elő meghatározott 
esetekben.

Gondolatok az új Btk. 
tervezetének margójára
szöveg: Gellér Balázs egyetemi docens; ügyvéd

Összességében egy koherens és 
átgondolt törvényjavaslatról van szó.
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amelyek szerint ismét büntetendővé 
válik a fogyasztás, hiszen függetlenül 

attól, hogy a fogyasztást mint elkövetési 
magatartást nem nevesítette a törvény, 
ez eddig is így volt.
A szankciórendszer szigorítása mel-
lett többen kifogásolják, hogy számos 
rendelkezés megbontja a jogalkotás 
és a jogalkalmazás egyensúlyát, mert 
mérlegelést nem tűrő rendelkezésekkel 
megkötik a bíróságok kezét. Ezek a kri-
tikák fi gyelmen kívül hagyják, hogy a 
jog, de különösen a büntetőjog lényege 
a kiszámíthatóság és előreláthatóság.  
Az elmúlt évtizedek joggyakorlata 
pedig teljességgel szétzilálta a büntető-
igazságszolgáltatás kiszámíthatóságát.  
A bírók büntetéskiszabási diszkréció-
jának szűkítése tehát elemi jogállami 
szükségszerűség volt.  Ezt a Legfelsőbb 
Bíróság évekig megtehette volna, de 
nem tette meg, most a törvényalkotón 
van a sor, neki ez alkotmányos joga és 
kötelessége.   ■

Az új Btk. tervezete a szakma által vártnál 
kisebb változásokat hoz, mivel a 2000 óta 
tartó kodifi kációs előkészületek újdon-
ságainak csak egy része került bele a 
törvényjavaslatba. Megközelítés kérdése, 
hogy ennek ellenére vagy éppen emiatt 
az új Btk. tervezete magas színvonalú-
nak tekinthető. Koncepcionális változást 
a hatályos Btk.-hoz képest nem hozott, 
egyes jogintézmények megközelítése 
azonban újszerű. Az új Btk. és a régi Btk. 
közötti különbségek két nagy csoport-
ban foglalhatók össze: egyrészt változást 
eredményeztek Magyarország nemzet-
közi jogi kötelezettségeiből folyó tör-
vényalkotási feladatok (azaz, túlnyomó 
többségükben az Európai Unió jogának 
való megfelelés), illetve a Kormány bün-
tetőpolitikájából következő szabályo-
zás köszön vissza a törvénytervezetből. 
Összességében tehát egy koherens és 
átgondolt törvényjavaslatról van szó.
A kodifi káció a szigorúság, hatékonyság, 
korszerűség, egyszerűsítés és profi ltisz-
títás alapelveinek érvényesítését tűzte ki 
célul.  A büntetőjogász szakma üdvözölte 
a dekriminalizációs törekvéseket, amely-
nek következtében számos elavult, illetve 

büntetőjogi beavatkozást nem igénylő 
tényállás kikerült a Kódexből. Példaként 
említhető a határjelrongálás, földmérési-
jel-rongálás, közszeméremsértés, árdrá-
gítás, sajtórendészeti vétség vagy a hamis 
statisztikai adatszolgáltatás bűncselek-
mények eltávolítása. Ugyancsak pozitív 
fogadtatásra talált az egyszerűsítés elve 
és az a törekvés, hogy a Btk. több mint 
száz módosításából fakadó koherencia-
zavarokat kiküszöböljék. 
Több újdonság található az Általános 
részben is.  Az első a Csemegi Kódexet 
idézi, hiszen a tervezet 1. §-a is a nullum 
crimen elvet fogalmazza meg „a tör-
vényesség elve” név alatt.  Figyelemre 
méltó továbbá, az európai hagyomá-
nyokat követve, a passzív személyi elv 
– 3. § (2) bekezdés b) pont – kimondása, 
amely kifejezetten tükrözi a Kormány 
elhatározását, hogy felelősséget vállal 
az állampolgárokért az ország határain 
túl is.  
A másik jelentős változás a büntetőjogi 
felelősség korhatárának leszállítása 
emberölés, erős felindulásban elkövetett 
emberölés és halált okozó vagy életve-
szélyt okozó testi sértés esetén. E szerint 

a felsorolt bűncselekmények elkövetője 
akkor is felel, ha 12. életévét betöltötte 
(14. életévét még nem) és rendelkezett a 
bűncselekmény következményeinek fel-
ismeréséhez szükséges belátással.  Itt kell 
felhívni a fi gyelmet, hogy ez a megköze-
lítés is ismert a Csemegi Kódexből, de 
a megfelelő eljárásjogi szabályok nélkül 
esetleges veszélyek forrásává válhat.  
A jogos védelem szabályozása kapcsán a 
kényszer és fenyegetés büntethetőséget 
kizáró okát nem sikerült átnevezni kény-
szerre (erőszak és fenyegetés), épp úgy, 
mint ahogy a bíró alkotta kizáró okokat 
sem kodifi kálni.  
Új büntetésként jelenik meg az elzárás és 
a sportrendezvények látogatásától való 
eltiltás, amelyek a szabálysértési törvény 
hosszabb ideje létező intézményei. Az 
intézkedések körében nyer szabályozást 
a jóvátételi munka, amelynek alkalmazá-
sára korábban csak a vádemelés elhalasz-
tása esetén kerülhetett sor, most azon-
ban a bíróságok számára is megnyílik 
a lehetőség, hogy a büntetés kiszabását 
egy évre elhalasszák és jóvátételi munka 
alkalmazását írják elő meghatározott 
esetekben.

Gondolatok az új Btk. 
tervezetének margójára
szöveg: Gellér Balázs egyetemi docens; ügyvéd

Összességében egy koherens és 
átgondolt törvényjavaslatról van szó.



  

20 21

    

T E R E P E N T E R E 
P E N T E R E P E N T 
E R E P E N T E R E P 
E N T E R E P E N T E 
R E P E N T E R E P 
E N T E R E P E N T 
E R E P E N T E R E 
P E N T E R E P E N

R E P E N T E R E P 
E N T E R E P E N T 
E R E P E N T E R E 
P E N T E R E P E NP E N T E R E P E N

KÖZSZOLGÁLAT

Gondoljuk csak végig, mennyi időt venne 
igénybe a következő ügyintézés: kell egy 
tulajdoni lap a földhivataltól, egy meg-
tévesztő hirdetésért panaszt szeretnénk 
emelni a fogyasztóvédelmi hivatalnál, 
csináltatni kell egy TAJ-kártyát a gye-
reknek, és még utána kell érdeklődni a 
családi pótléknak. Tegyük fel, hogy még 
a postára is el kéne menni, sőt, a bank-
számlával kapcsolatban is akad némi 
elintéznivaló. Egy közepes megyeszék-
helyen ez legalább 4-5 helyszínt jelent, 
Budapesten pedig csak a helyszínek 
megkeresése és a köztes utazás kitölt 
egy napot. Sajnos nem mindenki olyan 

szerencsés, hogy Tatabányán intézheti az 
ügyeit: a helyiek ugyanis a felsoroltakat 
a jövő év elejétől egy épületben, helyvál-
toztatás nélkül tehetik meg. 
2013 első negyedévétől a legfontosabb 
Komárom–Esztergom megyei szak-
igazgatási szervek egy épületben, a ma 
még Omega Plázaként ismert Integrált 
Közigazgatási Központban egyesülnek. 
A változással megközelítőleg 80 millió 
forintot spórol meg a megye, nagyjából 
200 millió forintot az ország – évente. 
A városszerte 32 különböző helyen zajló 
közigazgatás teljesen átalakul, ehhez 
helyi és országos érdekek egyaránt meg-

mozdultak. De hogyan jutottak el Tata-
bányán idáig?
A történet több mint egy évvel ezelőtt 
kezdődött, amikor 2011-ben megnyitott 
a városban a kormányablak, a hatékony 
és ügyfélbarát közigazgatás új szimbó-
luma. Navracsics Tibor közigazgatási és 
igazságügyi miniszter márciusban tett 
látogatásakor egyre bővülő ügyfélkörről 
adtak számot a helyiek, azonban azt is 
jelezték, a kormányablak fekvése nem 
teljesen megfelelő. A városközponttól 
viszonylag távol eső Országos Egészség-
pénztár épületében helyt kapó új intéz-
mény a Népház utca 12. alatt nem tudta 
maximálisan teljesíteni célját, az állam-
polgárokhoz – hozzáállásban és térben 
egyaránt – közeli szolgáltatásnyújtást. 
A miniszter és Czunyiné Bertalan Judit 
kormánymegbízott kezdeményezésére 
megvalósíthatósági tanulmány készült 
a probléma megoldása érdekében. 
Érdemes egy pár szót ejtenünk az Integ-
rált Közigazgatási Központnak majdan 
helyet adó Omega Plázáról is. A bevásár-
lóközpont építése 2007-ben fejeződött 
be, a beruházó azonban már abban az 
évben kiszállt a projektből. Az ingatlan 
felépítéséhez a Magyar Fejlesztési Bank 
(MFB) 4,7 milliárd forint fejlesztési hitelt 
helyezett ki, a cég felszámolásakor a bank 
érvényesítette követelését, és a város új 
bevásárló-centruma az MFB leányválla-
latához, a Beszállítói és Befektető Zrt. (BB 
Zrt.) tulajdonába került. A pláza nem vált 
sikeressé, a nagyjából ugyanakkor induló 

Minden egy helyen
Példaértékű tatabányai kezdeményezés
szöveg: Tóth Nándor Tamás, fotó: Árvai Károly

Remek irányba halad a közigazgatás átszervezése. A kormány újabb 

és újabb ötletekkel áll elő az innovatív kezdeményezéseket mindig 

támogató kormányablakokkal kapcsolatban. Ezek nagy részéről 

részletesen beszámoltunk a Közszolgálat magazin eddigi számai-

ban. Most Tatabányáról jelentkezünk, ahol tizennégy hivatal költözik 

össze 2013-tól. Vértes Center – vélhetően a mozi miatt – 
elszívta a vásárlókat, az üzletközpont a 
kihelyezett 4,7 milliárd forint elvesztése 
mellett egyre több veszteséget termelt a 
tulajdonosoknak, tehát a magyar állam-
nak. 
A két szál a kormányablak és a kormány-
hivatal új helyszínének keresésekor fonó-
dott össze. Az MFB és a BB Zrt. részéről 
érkezett egy javaslat, hogy a tömegköz-
lekedéssel és autóval egyaránt könnyen 
megközelíthető, remek infrastruktúrával 
ellátott épület legyen a kormányhivatal 
új otthona. „A tatabányai kormányablak 
munkájára leginkább a nyitottság jellemző” 

– írtuk áprilisi számunkban a Komárom–
Esztergomi Megyei Kormányablak bemu-
tatásáról szóló cikkünkben, ez az érdem 
az új helyszín keresésekor is előtérbe 
került. A megyei döntéshozók és a tulaj-
donosok jó érzékkel továbbgondolták a 
koncepciót, az Integrált Közigazgatási 
Központ tervezetével azonnal felkeresték 
a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
riumot (KIM), és a miniszter támogatását 
kérték. A szakmai javaslat a Komárom–
Esztergom Megyei Kormányhivatal, BB 
Zrt., az MFB és a KIM Vagyonkezelő 
közös munkájával elkészült. A program 
tehát az öt évvel ezelőtti, az állam szá-
mára kudarcos beruházást a közösség 
számára hasznossá, gazdaságilag rentá-
bilissá alakítja át.
Hogyan változik meg a tatabányai köz-
igazgatás? Az Omega Pláza boltjaiból 
alakítják ki a különböző szakigazgatási 
szerveket és a kormányhivatalt, az épület 
kereskedelmi funkciója megszűnik. Az 
eddig nyolc épületet, hat raktárt, irattárt, 
tizenkét bérelt garázst használó szervek 
átköltöznek a 14 ezer négyzetméter hasz-

nos alapterületű, parkolóval, belső lifttel 
ellátott irodaközpontba. „Ha a földhiva-
talra gondolnak a tatabányaiak, akkor 
tudják, hogy az ügyfélterek, ügyfélvárók 
alkalmatlanok a nagyobb ügyfélforgalom 
lebonyolítására” – indokolta a költözést 
a kormánymegbízott. További érv volt, 
hogy a szakigazgatási szervek ingatlan-
jai már régóta felújításra szorulnak, ez az 
utóbbi időben elmaradt. 
A fentiek eredményeként 2013-tól a tata-
bányaiak a következő hivatalokat már a 
Ságvári Endre út 50. szám alatt találják 
meg: a Kormányhivatal törzshivatala 
mellett az integrált Szakigazgatási Szerv, 
az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság, az Építésügyi 
Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Felügyelő-
ség, a Tatabányai Körzeti Földhivatal, a 
Földművelésügyi Igazgatóság, az Igazság-
ügyi Szolgálat, a Munkaügyi Központ, a 
Munkavédelmi és Munkaügyi Felügye-
lőség, a Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerv, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, 
a Szociális- és Gyámhivatal, a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vala-
mint a Megyei Intézményfenntartó Köz-
pont. A kormányablak továbbra is reggel 
8 órától este 8 óráig várja az ügyfeleket, a 
többi szervre a hagyományos közigazga-
tási nyitva tartás lesz érvényben. 
A döntés eredményeként rengeteget 
spórol az állam. Egyrészről az eddig 
szinte üresen álló, nagyjából 200 millió 
forintos veszteséggel működő, 100 szá-
zalékban állami tulajdonú Omega Pláza 
nem szűkíti tovább a BB Zrt. forrásait, a 
Magyar Fejlesztési Bank megszabadul-
hat egy rossz befektetéstől. A Komárom–
Esztergom Megyei Kormányhivatal éves 
működési költsége 382 millió forint, ezzel 
szemben a költözés után a teljes körű 
üzemeltetésre (és ebben már benne van 
az őrzés, védelem, karbantartás, rezsi 
költségek) mintegy 80 millió forinttal 
kell kevesebbet fi zetnie a kormányhi-
vatalnak. A cél megvalósulása köze-
leg, minden engedélyt és hozzájárulást 

beszerzett a tatabányai vezetés. Hátra 
van még a kivitelezés és a közbeszerzési 
eljárások lebonyolítása. 
Ennél is fontosabb azonban az állam-
polgárok életében és a közigazgatásban 
bekövetkező fejlődés. „Maga az épület, a 
belső tárgyi környezet reményeink szerint 
ízelítőt ad a 21. század közigazgatásából” 

– mondta a programot bemutató sajtótá-
jékoztatón Navracsics Tibor. Véleménye 
szerint az új központ a közigazgatási 
reform egyik szimbólumává válhat. A 
beruházás nagy előnye, hogy az állam-
polgárok és a közigazgatási dolgozók 
számára egyaránt jobb környezetet biz-
tosít. Azzal értelemszerűen mindenki jól 
jár, ha két különböző ügyet egymáshoz 
közel tud elintézni, az igazi előrelépés 
viszont abból fakad, hogy ha egy másik 
hivataltól kell beszerezni mellékletet 
vagy egyéb dokumentumot, akkor az ott 
helyben elintézhető – akár az ügyfélnek 
van rá szüksége, akár az ügyintézőnek. 
Czunyiné Bertalan Judit, a Komárom–
Esztergom megyei kormánymegbízott 
lapunknak elmondta, az Integrált Köz-
igazgatási Központban várhatóan banki 
és postai szolgáltatásokat is biztosíta-
nak, így a közigazgatást kísérő egyéb 
ügyek, mint a csekkbefi zetés, illeték-
befi zetés adottá válnak. Ez a program 
megtérülése szempontjából is fontos, 
ezáltal az üzemeltető piaci szolgáltató-
kat is a bérlői között tudhat, márpedig 
a változatos ügyfélkör biztosabbá, több 
lábon állóvá teszi a beruházást. A tervek 
szerint a várható érdeklődésre tekintet-
tel ügyvédi irodák, közjegyzők számára 
is biztosítanak helyet az Integrált Köz-
igazgatási Központban, így az esetleg 
szükséges jogi dokumentumok hiánya 
sem állhat a gyors ügyfélszolgálat útjá-
ban. A tatabányaiak élete már jövőre 
egyszerűbbé válik. Bízzunk abban, hogy 
a saját lakókörnyezetünkben is hason-
lóan gyorsan és eredményesen tapasz-
talhatjuk meg, milyen lesz a 21. századi 
közigazgatás.  ■

kormányablak
integrált kormányzati ügyfélszolgálat
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számlával kapcsolatban is akad némi 
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helyen ez legalább 4-5 helyszínt jelent, 
Budapesten pedig csak a helyszínek 
megkeresése és a köztes utazás kitölt 
egy napot. Sajnos nem mindenki olyan 

szerencsés, hogy Tatabányán intézheti az 
ügyeit: a helyiek ugyanis a felsoroltakat 
a jövő év elejétől egy épületben, helyvál-
toztatás nélkül tehetik meg. 
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Komárom–Esztergom megyei szak-
igazgatási szervek egy épületben, a ma 
még Omega Plázaként ismert Integrált 
Közigazgatási Központban egyesülnek. 
A változással megközelítőleg 80 millió 
forintot spórol meg a megye, nagyjából 
200 millió forintot az ország – évente. 
A városszerte 32 különböző helyen zajló 
közigazgatás teljesen átalakul, ehhez 
helyi és országos érdekek egyaránt meg-

mozdultak. De hogyan jutottak el Tata-
bányán idáig?
A történet több mint egy évvel ezelőtt 
kezdődött, amikor 2011-ben megnyitott 
a városban a kormányablak, a hatékony 
és ügyfélbarát közigazgatás új szimbó-
luma. Navracsics Tibor közigazgatási és 
igazságügyi miniszter márciusban tett 
látogatásakor egyre bővülő ügyfélkörről 
adtak számot a helyiek, azonban azt is 
jelezték, a kormányablak fekvése nem 
teljesen megfelelő. A városközponttól 
viszonylag távol eső Országos Egészség-
pénztár épületében helyt kapó új intéz-
mény a Népház utca 12. alatt nem tudta 
maximálisan teljesíteni célját, az állam-
polgárokhoz – hozzáállásban és térben 
egyaránt – közeli szolgáltatásnyújtást. 
A miniszter és Czunyiné Bertalan Judit 
kormánymegbízott kezdeményezésére 
megvalósíthatósági tanulmány készült 
a probléma megoldása érdekében. 
Érdemes egy pár szót ejtenünk az Integ-
rált Közigazgatási Központnak majdan 
helyet adó Omega Plázáról is. A bevásár-
lóközpont építése 2007-ben fejeződött 
be, a beruházó azonban már abban az 
évben kiszállt a projektből. Az ingatlan 
felépítéséhez a Magyar Fejlesztési Bank 
(MFB) 4,7 milliárd forint fejlesztési hitelt 
helyezett ki, a cég felszámolásakor a bank 
érvényesítette követelését, és a város új 
bevásárló-centruma az MFB leányválla-
latához, a Beszállítói és Befektető Zrt. (BB 
Zrt.) tulajdonába került. A pláza nem vált 
sikeressé, a nagyjából ugyanakkor induló 

Minden egy helyen
Példaértékű tatabányai kezdeményezés
szöveg: Tóth Nándor Tamás, fotó: Árvai Károly

Remek irányba halad a közigazgatás átszervezése. A kormány újabb 

és újabb ötletekkel áll elő az innovatív kezdeményezéseket mindig 

támogató kormányablakokkal kapcsolatban. Ezek nagy részéről 

részletesen beszámoltunk a Közszolgálat magazin eddigi számai-

ban. Most Tatabányáról jelentkezünk, ahol tizennégy hivatal költözik 

össze 2013-tól. Vértes Center – vélhetően a mozi miatt – 
elszívta a vásárlókat, az üzletközpont a 
kihelyezett 4,7 milliárd forint elvesztése 
mellett egyre több veszteséget termelt a 
tulajdonosoknak, tehát a magyar állam-
nak. 
A két szál a kormányablak és a kormány-
hivatal új helyszínének keresésekor fonó-
dott össze. Az MFB és a BB Zrt. részéről 
érkezett egy javaslat, hogy a tömegköz-
lekedéssel és autóval egyaránt könnyen 
megközelíthető, remek infrastruktúrával 
ellátott épület legyen a kormányhivatal 
új otthona. „A tatabányai kormányablak 
munkájára leginkább a nyitottság jellemző” 

– írtuk áprilisi számunkban a Komárom–
Esztergomi Megyei Kormányablak bemu-
tatásáról szóló cikkünkben, ez az érdem 
az új helyszín keresésekor is előtérbe 
került. A megyei döntéshozók és a tulaj-
donosok jó érzékkel továbbgondolták a 
koncepciót, az Integrált Közigazgatási 
Központ tervezetével azonnal felkeresték 
a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
riumot (KIM), és a miniszter támogatását 
kérték. A szakmai javaslat a Komárom–
Esztergom Megyei Kormányhivatal, BB 
Zrt., az MFB és a KIM Vagyonkezelő 
közös munkájával elkészült. A program 
tehát az öt évvel ezelőtti, az állam szá-
mára kudarcos beruházást a közösség 
számára hasznossá, gazdaságilag rentá-
bilissá alakítja át.
Hogyan változik meg a tatabányai köz-
igazgatás? Az Omega Pláza boltjaiból 
alakítják ki a különböző szakigazgatási 
szerveket és a kormányhivatalt, az épület 
kereskedelmi funkciója megszűnik. Az 
eddig nyolc épületet, hat raktárt, irattárt, 
tizenkét bérelt garázst használó szervek 
átköltöznek a 14 ezer négyzetméter hasz-

nos alapterületű, parkolóval, belső lifttel 
ellátott irodaközpontba. „Ha a földhiva-
talra gondolnak a tatabányaiak, akkor 
tudják, hogy az ügyfélterek, ügyfélvárók 
alkalmatlanok a nagyobb ügyfélforgalom 
lebonyolítására” – indokolta a költözést 
a kormánymegbízott. További érv volt, 
hogy a szakigazgatási szervek ingatlan-
jai már régóta felújításra szorulnak, ez az 
utóbbi időben elmaradt. 
A fentiek eredményeként 2013-tól a tata-
bányaiak a következő hivatalokat már a 
Ságvári Endre út 50. szám alatt találják 
meg: a Kormányhivatal törzshivatala 
mellett az integrált Szakigazgatási Szerv, 
az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság, az Építésügyi 
Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Felügyelő-
ség, a Tatabányai Körzeti Földhivatal, a 
Földművelésügyi Igazgatóság, az Igazság-
ügyi Szolgálat, a Munkaügyi Központ, a 
Munkavédelmi és Munkaügyi Felügye-
lőség, a Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerv, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, 
a Szociális- és Gyámhivatal, a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vala-
mint a Megyei Intézményfenntartó Köz-
pont. A kormányablak továbbra is reggel 
8 órától este 8 óráig várja az ügyfeleket, a 
többi szervre a hagyományos közigazga-
tási nyitva tartás lesz érvényben. 
A döntés eredményeként rengeteget 
spórol az állam. Egyrészről az eddig 
szinte üresen álló, nagyjából 200 millió 
forintos veszteséggel működő, 100 szá-
zalékban állami tulajdonú Omega Pláza 
nem szűkíti tovább a BB Zrt. forrásait, a 
Magyar Fejlesztési Bank megszabadul-
hat egy rossz befektetéstől. A Komárom–
Esztergom Megyei Kormányhivatal éves 
működési költsége 382 millió forint, ezzel 
szemben a költözés után a teljes körű 
üzemeltetésre (és ebben már benne van 
az őrzés, védelem, karbantartás, rezsi 
költségek) mintegy 80 millió forinttal 
kell kevesebbet fi zetnie a kormányhi-
vatalnak. A cél megvalósulása köze-
leg, minden engedélyt és hozzájárulást 

beszerzett a tatabányai vezetés. Hátra 
van még a kivitelezés és a közbeszerzési 
eljárások lebonyolítása. 
Ennél is fontosabb azonban az állam-
polgárok életében és a közigazgatásban 
bekövetkező fejlődés. „Maga az épület, a 
belső tárgyi környezet reményeink szerint 
ízelítőt ad a 21. század közigazgatásából” 

– mondta a programot bemutató sajtótá-
jékoztatón Navracsics Tibor. Véleménye 
szerint az új központ a közigazgatási 
reform egyik szimbólumává válhat. A 
beruházás nagy előnye, hogy az állam-
polgárok és a közigazgatási dolgozók 
számára egyaránt jobb környezetet biz-
tosít. Azzal értelemszerűen mindenki jól 
jár, ha két különböző ügyet egymáshoz 
közel tud elintézni, az igazi előrelépés 
viszont abból fakad, hogy ha egy másik 
hivataltól kell beszerezni mellékletet 
vagy egyéb dokumentumot, akkor az ott 
helyben elintézhető – akár az ügyfélnek 
van rá szüksége, akár az ügyintézőnek. 
Czunyiné Bertalan Judit, a Komárom–
Esztergom megyei kormánymegbízott 
lapunknak elmondta, az Integrált Köz-
igazgatási Központban várhatóan banki 
és postai szolgáltatásokat is biztosíta-
nak, így a közigazgatást kísérő egyéb 
ügyek, mint a csekkbefi zetés, illeték-
befi zetés adottá válnak. Ez a program 
megtérülése szempontjából is fontos, 
ezáltal az üzemeltető piaci szolgáltató-
kat is a bérlői között tudhat, márpedig 
a változatos ügyfélkör biztosabbá, több 
lábon állóvá teszi a beruházást. A tervek 
szerint a várható érdeklődésre tekintet-
tel ügyvédi irodák, közjegyzők számára 
is biztosítanak helyet az Integrált Köz-
igazgatási Központban, így az esetleg 
szükséges jogi dokumentumok hiánya 
sem állhat a gyors ügyfélszolgálat útjá-
ban. A tatabányaiak élete már jövőre 
egyszerűbbé válik. Bízzunk abban, hogy 
a saját lakókörnyezetünkben is hason-
lóan gyorsan és eredményesen tapasz-
talhatjuk meg, milyen lesz a 21. századi 
közigazgatás.  ■

kormányablak
integrált kormányzati ügyfélszolgálat
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A magyarok tényleges létszámát a világ-
ban igen nehéz meghatározni, ugyanis 
számos országban nem mérik a nemze-
tiséghez tartozók számát, és a bevándor-
lókat sem veszik fi gyelembe a statisztikai 
hivatalok. Miközben a népszámlálások 
története igen régre, Kr. e. 2238-ra nyú-
lik vissza. Ekkor végeztek ehhez hasonló 
jellegű adatgyűjtéséket Kínában, de 
Egyiptomban, Indiában és a görög város-
államokban is zajlottak összeírások a 
pillanatnyi gazdasági és katonai erő fel-
mérése céljából. A birodalmak számára 
az idő múlásával egyre fontosabbá vált 
az adófi zető, valamint a hadba hívható 
vagy éppen a nagy állami építkezéseknél 
felhasználható munkaerő nagyságának  
ismerete. A kezdetekkor azonban szinte 
kizárólag a felnőtt férfi ak létszámát írták 
össze, a nőket és a fi úgyermekek adataira 
nem voltak kíváncsiak. A Római Biroda-

lomban ötévenként tartott cenzuson 
azonban már a szabad polgárok számát, 
valamint ingó és ingatlan vagyonát is 
vizsgálták. Sőt, az eredményeket is köz-
zétették. Az első statisztikai céllal szer-
vezett népszámlálást 1665-ben a kanadai 
Québecben tartották, Európában mint-
egy nyolcvanöt évvel később, 1749-ben, az 
akkor svéd fennhatóság alatt álló Finn-
országban végeztek először a modern 
népszámlálások feltételeinek megfelelő 
(egy időpontra vonatkozó, egyidejűleg 
végrehajtott, minden egyes személyre 
kiterjedő) adatfelvételt. Kontinensünkön 
a 19. század elejétől vált többé-kevésbé 
rendszeressé a népesség számbavétele. 
Az azóta általában tízévente tartott nép-
számlálás segítségével valós képet kapha-
tunk egy-egy ország lakóinak életkörül-
ményeiről, helyzetéről, lakosságszámáról. 
A pontos adatok ismeretében könnyeb-

ben tervezhetők és bonyolíthatók le a 
gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, 
a szociális és a kulturális fejlesztések. A 
módszerek persze országonként elté-
rők lehetnek. Van, ahol szinte kizárólag 
kérdezőbiztosok segítségével gyűjtik a 
szükséges adatokat, másutt interneten 
is ki lehet tölteni a kérdőíveket, és olyan 
állam is akad, ahol a költséghatékonyság 
jegyében a már meglévő adatbázisokat 
kapcsolják össze.
Magyarországon 1870 óta vizsgálják 
rendszeresen a lakosság számának a 
változását. Az akkori 5 milliós népesség 
bár megduplázódott, az utóbbi időkben 
mégis azt vesszük észre, hogy egyre keve-
sebben vagyunk. A tavalyi népszámlálás 
előzetes adatai szerint immár mintegy 
18 ezerrel 10 millió alatt van a lakosság-
szám hazánkban. Nem állunk jobban a 
környező országokban sem. A helyzet 

Mennyi a magyar?
szöveg: Vida Sándor, fotó: MTI, Mohai Balázs

A 2011-es népszámlálások után igen szomorú képet kap-

tunk a magyarok létszámáról. Bár sok helyen még nem 

állnak rendelkezésre végleges adatok, a rendszerváltás-

kor Antall József miniszterelnök által emlegetett 15 millió 

magyar immár csak hiú ábránd. A jövő pedig még szo-

morúbb. Számos országban 50 éven belül a magyarság 

megszűnhet demográfi ai tényező lenni.

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
2011
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Népszámlálási  útmutató

Szlovákiában a legkatasztrofálisabb, 
ahol a lakosság immár csupán 8,5 szá-
zaléka vallotta magyar nemzetiségűnek 
magát, a korábbi 9,7-el szemben. Ráadá-
sul a magyar anyanyelvűek száma 572-
ről 508 ezerre csökkent. A szomszédos 
Csehországban sem rózsásabb a helyzet. 
Olyannyira, hogy a magyarok száma – a 
népszámlálás adatai szerint – az utóbbi 
húsz évben a felére csökkent és már a 
tízezret sem éri el. „Ez a csökkenő ten-
dencia nem csupán a magyarokra jellemző, 
a többi nemzeti kisebbség számát tekintve 
is általános jelenség” − hangsúlyozza 
lapunk megkeresésére Buczkó István, 
a Prágai Magyar Nagykövetség ideigle-
nes ügyvivője. Érdekesség továbbá, hogy 
a 10,5 milliós Cseh Köztársaságban 2,74 
millió személy nem töltötte ki a nemze-
tiség rovatot (2001-ben ez a szám csak 
173 ezer volt). „A nemzetiségi rovat kitöl-
tése egyébként nem volt kötelező. A magyar 
mint nemzetiség megjelölése nem szerepelt 

a választható nemzetiségek felsorolásában 
(azt csak az »egyéb nemzetiség« rovatban 
lehetett megjelölni). A csehországi magyar 
szervezetek vezetői körében leginkább erre 
vezetik vissza az itteni magyarok statiszti-
kailag jelentős mértékű csökkenését. Őket 
elmondásuk szerint nem érte meglepe-
tésként a csökkenő tendencia, ám annak 
aránya már annál inkább” − magyarázza 
Buczkó István. 
Romániában is szomorú tényekkel kellett 
szembesülnünk a népszámlálást köve-
tően. A legpesszimistább várakozásokat 
is alulmúlta a 2011-es cenzus eredménye, 
majdnem 200 ezer magyarral lett keve-
sebb keleti szomszédunknál. Az elmúlt 
húsz évet fi gyelembe véve pedig már 400 
ezernél is több magyar „tűnt el” Erdély-
ből. Ez Zsigmond Barna Pál, csíkszeredai 
főkonzul szerint a lassú elfogyást vetíti 
elénk. „Már most vannak olyan térségek, 
ahol gyakorlatilag nincs magyar” − mondja. 
Székelyföldön azonban jóval kedvezőb-

bek a demográfi ai trendek, itt „a jó korfá-
nak köszönhetően hosszú távon biztosítva 
lehet a magyar többség. Az elvándorlás 
azonban nagymértékű, melynek legfőbb 
oka a munkahelyek hiánya. Csángóföldön 
viszont a problémát az asszimiláció, illetve 
a fi atalok elvándorlása jelenti. Az elsődleges 
célország ma már nem Magyarország.” A 
legtöbb magyar a Partium–Kolozsvár–
Székelyföld tengelyen él. Az utóbbihoz 
tartozó megyékben a cigányok több-
sége magyar nemzetiségűnek és magyar 
anyanyelvűnek vallotta magát. Elkeserítő 
a helyzet azonban Marosvásárhelyen, 
ahol az elmúlt 30 év alatt többségi pozí-
cióból kisebbségi helyzetbe kerültünk. 
A magyarok nagyobb arányú csökkené-
sének megakadályozásából „az RMDSZ 
mellett az Magyar Polgári Párt, illetve az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (az Erdélyi 
Magyar Néppárt akkor még nem volt beje-
gyezve) népszámlálási kampánya is kivette 
a részét. Mindhárom politikai szervezet fő «
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Szlovákiában a legkatasztrofálisabb, 
ahol a lakosság immár csupán 8,5 szá-
zaléka vallotta magyar nemzetiségűnek 
magát, a korábbi 9,7-el szemben. Ráadá-
sul a magyar anyanyelvűek száma 572-
ről 508 ezerre csökkent. A szomszédos 
Csehországban sem rózsásabb a helyzet. 
Olyannyira, hogy a magyarok száma – a 
népszámlálás adatai szerint – az utóbbi 
húsz évben a felére csökkent és már a 
tízezret sem éri el. „Ez a csökkenő ten-
dencia nem csupán a magyarokra jellemző, 
a többi nemzeti kisebbség számát tekintve 
is általános jelenség” − hangsúlyozza 
lapunk megkeresésére Buczkó István, 
a Prágai Magyar Nagykövetség ideigle-
nes ügyvivője. Érdekesség továbbá, hogy 
a 10,5 milliós Cseh Köztársaságban 2,74 
millió személy nem töltötte ki a nemze-
tiség rovatot (2001-ben ez a szám csak 
173 ezer volt). „A nemzetiségi rovat kitöl-
tése egyébként nem volt kötelező. A magyar 
mint nemzetiség megjelölése nem szerepelt 

a választható nemzetiségek felsorolásában 
(azt csak az »egyéb nemzetiség« rovatban 
lehetett megjelölni). A csehországi magyar 
szervezetek vezetői körében leginkább erre 
vezetik vissza az itteni magyarok statiszti-
kailag jelentős mértékű csökkenését. Őket 
elmondásuk szerint nem érte meglepe-
tésként a csökkenő tendencia, ám annak 
aránya már annál inkább” − magyarázza 
Buczkó István. 
Romániában is szomorú tényekkel kellett 
szembesülnünk a népszámlálást köve-
tően. A legpesszimistább várakozásokat 
is alulmúlta a 2011-es cenzus eredménye, 
majdnem 200 ezer magyarral lett keve-
sebb keleti szomszédunknál. Az elmúlt 
húsz évet fi gyelembe véve pedig már 400 
ezernél is több magyar „tűnt el” Erdély-
ből. Ez Zsigmond Barna Pál, csíkszeredai 
főkonzul szerint a lassú elfogyást vetíti 
elénk. „Már most vannak olyan térségek, 
ahol gyakorlatilag nincs magyar” − mondja. 
Székelyföldön azonban jóval kedvezőb-

bek a demográfi ai trendek, itt „a jó korfá-
nak köszönhetően hosszú távon biztosítva 
lehet a magyar többség. Az elvándorlás 
azonban nagymértékű, melynek legfőbb 
oka a munkahelyek hiánya. Csángóföldön 
viszont a problémát az asszimiláció, illetve 
a fi atalok elvándorlása jelenti. Az elsődleges 
célország ma már nem Magyarország.” A 
legtöbb magyar a Partium–Kolozsvár–
Székelyföld tengelyen él. Az utóbbihoz 
tartozó megyékben a cigányok több-
sége magyar nemzetiségűnek és magyar 
anyanyelvűnek vallotta magát. Elkeserítő 
a helyzet azonban Marosvásárhelyen, 
ahol az elmúlt 30 év alatt többségi pozí-
cióból kisebbségi helyzetbe kerültünk. 
A magyarok nagyobb arányú csökkené-
sének megakadályozásából „az RMDSZ 
mellett az Magyar Polgári Párt, illetve az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (az Erdélyi 
Magyar Néppárt akkor még nem volt beje-
gyezve) népszámlálási kampánya is kivette 
a részét. Mindhárom politikai szervezet fő «
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forrás: Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
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üzenete a részvétel fontossága és a magyar 
identitás vállalása volt. Székelyföldön a leg-
több ember számára egyértelmű volt, hogy 
bátran vállalja nemzeti és vallási identitá-
sát. Annak ellenére, hogy a népszámlálási 
kérdőív alapján (a régi rossz gyakorlatot 
folytatva) a székely nemzetiséget is be lehe-
tett volna jelölni” − véli a főkonzul. 
Szerbiában őszre várják a népszámlálás 
nemzetiségekre vonatkozó adatainak a 
közzétételét. Badis Róbert az Identitás 
Kisebbségkutató Műhely elnöke szerint 

azonban Vajdaságban 250-260 ezerre 
tehető a magyarság száma, ezzel a leg-
népesebb kisebbség a tartományban. A 
szociológus 40 ezres csökkenéssel szá-
mol, amelynek főbb okai a természetes 
fogyás, a fi atalok elvándorlása, valamint 
az asszimiláció. A fi atalok számára ked-
velt város Belgrád mellett a magyarság 
egykori kulturális központja, Újvidék is 
(néhány éve már Szabadka tölti be ezt a 
szerepet). „A város gazdasági prosperálása 
és dominanciája vonzó a vidéki munkanél-
küliek számára.” Jó hír, hogy a Szerbiában 
élő honfi társaink helyzete a romániai és 
a szlovákiai példákkal ellentétben rende-
zett. „A nemzeti tanácsokról szóló törvény-
nyel (amelyet sokan kritizálnak is) megol-
dódott a magyarság kulturális autonómi-
ája. Az oktatás, a kultúra, a nyelvhasználat, 
tájékoztatás területén a Magyar Nemzeti 
Tanács ténylegesen ráhatással tud lenni a 
magyarság sorsdöntő problémáira” − hang-
súlyozza. 
Horvátországban rendben zajlott le a 
népszámlálás. Tuska Enikő konzultól 
megtudtuk, hogy a megyei kisebbségi 
önkormányzatoknak azt is sikerült 
elérniük, hogy helyi, főként fi atal mun-
kanélküli kisebbségiek vegyenek részt 
az adatgyűjtésben. Déli szomszédunk-
nál a magyarság a harmadik legnagyobb 
nemzetiség, Baranya–Szlavónia térség-
ében tömbben élnek. A Trianon után 
számolt 120 ezres magyarságnak immár 
elenyésző része lakik Horvátországban. 
A tényleges adatok ősszel várhatók, a 
tíz évvel ezelőtti 16 ezres létszám azon-

ban nem valószínű, hogy megmarad. 
Szakértők szerint a többi államban is 
jellemző okokból kifolyólag 2060-ra 
megszűnhet a magyarság demográfi ai 
tényező lenni az országban. A zágrábi 
magyar konzul szerint Horvátországban 
ezen okok kiegészülnek még a magyar 
nyelvű oktatási stratégia hiányával (míg 

Botrányok a népszámlálás körül Romániában
„Kétségtelenül elképesztő szervezetlenség és fejetlenség jellemezte a népszámlálást, amelyben 

a román adminisztráció állapota tükröződik vissza” − hívja fel a fi gyelmet Kiss Tamás szociológus, 

a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Sok kérdező mindenfajta képzés 

nélkül került ki a terepre. A körzetleírások is gyakran nagyon pontatlanok voltak. A kérdezők 

rendelkezésére álló anyagok (kérdőív, útmutató) is átgondolatlanok voltak. Bukarestben a nép-

számlálás utolsó napjaiban vezették be az „önkitöltős kérdőívet”, amely bonyolultsága miatt (6 

nyomtatvány) nem hozott sok bevallót. „A népszámlálás alatt az volt az érzésünk, hogy csupán 

egy lépés választja el az egész vállalkozást a bukástól” − hangsúlyozza Kiss Tamás. A szocioló-

gustól megtudtuk, hogy egy esetben még etnikai bevallást érintő csalást is sikerült bizonyítani. 

„Kolozsváron, Nagyváradon és Marosvásárhelyen a képzésen a kérdezők egy csoportjának azt 

mondták, hogy a háztartástagok nem nyilatkozhatnak családtagjaik nemzetiségéről. Így ameny-

nyiben valaki nincs otthon, amikor a recenzor felkeresi a »nem nyilatkozott« kategóriába kerül. 

Ez a rendelkezés, amennyiben alkalmazzák, például Nagyváradon 20 százalék alá vihette volna a 

magyarok arányát. Miután a nepszamlalas.ro honlap leleplezte az esetet és az RMDSZ is nyomást 

gyakorolt, a statisztikai hivatal írásban kötelezte magát, hogy orvosolja a problémát. Ez a jelek 

szerint Nagyváradon és Marosvásárhelyen meg is történt, Kolozsváron azonban a »nem nyilatko-

zók« magas száma (5000 fő) és egyes számlálóknál történő koncentrációja arra utal, hogy voltak 

kérdezők, akik alkalmazták ezt az instrukciót.”

SZLOVÁKIA 
A magyar közösség létszáma Szlová-

kiában a 2011-es népszámlálás adatai 

szerint 10 év alatt mintegy 62 ezer fővel 

csökkent. A szlovákiai cenzus sajátos-

sága, hogy a megkérdezettek több mint 

hét százalékáról (382 ezer fő) nem derült 

ki, milyen nemzetiségű. A vonalkóddal 

ellátott kérdőívek sokakat elriasztott at-

tól, hogy nemzetiségi hovatartozásukat 

megjelöljék – tudtuk meg Balogh Csaba 

szlovákiai magyar nagykövettől. „Az or-

szágban divattá vált a rejtőzködés, főleg 

azokon a területeken, ahol a magyarok 

nem homogén közegben élnek. Itt – az 

óvatosság és a konfl iktuskerülés miatt – 

jellemzően meglévő kisebbségi joga-

ikkal (nyelvhasználat, magyar oktatási 

intézmények) sem élnek a magyarok.” 

A csökkenés okai között szerepel a ter-

mészetes fogyás, amelyet az alacsony 

gyermekvállalási hajlandóság csak 

fokoz. Nem elhanyagolható a déli régiók 

leszakadása okozta belső elvándorlás, 

ami gyakran identitásváltással is jár. A 

magyarság fogyásában leginkább mégis 

az asszimilációnak van nagy szerepe. „A 

többségi államalkotó nemzet részéről 

a társadalomban hol teljesen nyíltan 

és durva formában (pl. Mečiar-kormá-

nyok, első Fico-kormány), hol látensebb 

módon (Dzurinda-kormányok, Radičo-

vá-kormány), de folyamatosan jelen 

van egy állandó asszimilációs nyomás, 

amely megfélemlítő politikával ( jogfosz-

tásoktól kezdve az anyanyelvhasználat 

korlátozásáig, állampolgársági ellen-

törvényig) is párosul. Az nem valószínű, 

hogy e folyamat a felvidéki magyarság 

teljes eltűnését eredményezheti, viszont 

a jelenlegi tendencia folytatódása, 

vagy felgyorsulása esetén hosszú távon 

csupán egy néhány tízezer fős ˛»ke-

mény mag« maradhat, amely minden 

nehézség ellenére tartani fogja magyar 

azonosságtudatát” − hangsúlyozza a 

pozsonyi nagykövet.

Lakosság száma 

2011 (millió fő)

magyarok száma 

2011 (fő)

Változás a korábbi népszám-

lálási adathoz képest

Ausztria 8,420 25 884** n. a.

Csehország 10,504 9 049 –5 623

Horvátország 4,290 16 000** n. a.

Románia 19,042 1 238 000 –194 000

Szerbia 7,120 250-260 000* –40.000*

Szlovákia 5,397 458 467 –62 081

Szlovénia 2,050 7500-8000* 1257-1257*

Ukrajna 45,6 143 000* –13 600*

forrás: Közszolgálat gyűjtés  *becsült adat  ** 2001-es adat

Eszéken kihasználatlan oktatási kapaci-
tások vannak, a magyarlakta falvakban 
csökken az iskolák megtartó ereje, addig 
a zágrábi egyetlen magyar nyelvű óvo-
dában várakozási lista van), a szórvány-
magyarság esetében a hagyományápolás 
és anyanyelvhasználat nehézségeivel, a 
magyarság politikai megosztottságával, 
valamint azzal, hogy a vegyes házassá-
gokban élő fi atal generáció nem adja 
tovább magyar nyelvtudását gyerekei-
nek.
Ausztriában és Szlovéniában a nép-
számlálás nem a hagyományos mód-
szer alapján zajlott. A különböző, már 
meglévő adatbázisok összekapcsolásával 
gyűjtötték össze az adatokat. Az osztrák 
közbeszédben nem igazán volt téma a 
tízévente esedékes felmérés. A magya-
rok javarészt Burgenlandban és Bécsben 
élnek. A 2001-es népszámlálás alkalmá-
val 25 ezer osztrák állampolgársággal 
rendelkező, ún. őshonos magyart regiszt-
ráltak. Az ausztriai magyar közösségen 
belül immár többségbe kerültek a mun-
kavállalás és tanulás céljából ide érkező 
magyarok, akiket az új cenzus Ausztri-
ában élő idegen állampolgárokként tart 
nyilván (43 ezer fő). A kedélyeket jelenleg 
az osztrák népcsoporttörvény (az ősho-
nos kisebbségek jogait és identitásuk 
megőrzéséhez szükséges anyagi támo-
gatásokat rögzíti) módosítása borzolja. 
Szent-Iványi István szlovéniai magyar 
nagykövettől megtudtuk, hogy az ún. 
regiszteralapú népszámlálás a magyar 
lakosság szempontjából nem (igazán) 
előnyös, mivel nem kapunk egészen 
pontos képet a magyar közösség nagy-
ságáról. 2002-ben valamivel több mint 
7700-an vallották magyar anyanyelvű-
nek magukat. „A 2011-es népszámláláskor 
észlelt demográfi ai folyamatok (Muravi-
dék összlakosságának 2,15 százalékos csök-
kenése, de Szlovénia lakosságának majd-
nem 5 százalékos növekedése alapvetően 
a bevándorlás miatt) alapján a szlovéniai 
magyar közösség száma 7500-8000 főre 
tehető. A magyarság jogi helyzete rende-
zett, a szlovén alkotmány őshonos kisebb-
ségként kezeli a muravidéki magyar közös-
séget. Az őshonos státus alapján kiemelt 
anyagi támogatást kapnak az intézményi, 
kulturális és közösségi élet fenntartásához. 
Szlovéniában egyáltalán nem jellemző (bár 
elvétve és elszigetelve előfordul) a magyar-
ellenesség” − állítja. A magyar közösség 
jelentős része a Muravidéken és azon 

belül is Lendván él (11 300 fő). 60 száza-
lék körül mozog a magyar Őrség szlo-
véniai területén lévő nyolc kistelepülés 
magyar lakosainak a száma. 
A foci EB egyik helyszínéül szolgáló 
Ukrajnában anyagi fedezet hiányára 
hivatkozva 2013-ra halasztották a nép-
számlálást. A magyarság zöme Kárpát-
alján, azon belül is Beregszászon és 
Ungváron él. Bayer Mihály ukrajnai 
magyar nagykövet várakozásai szerint 
a jövő évi adatgyűjtés a felvidéki és 
erdélyi felméréshez hasonlóan maxi-
mum 10 százalékos népességcsökke-
nést fog megállapítani. „Ennél kisebb 
népességfogyás is lehetséges, mivel a 
magyarok többsége jellemzően földmű-
veléssel foglalkozik, ezért kevésbé tekint-
hető mobilnak. A kárpátaljai magyar-
ság viszonyulása történelmi gyökereihez 
rendkívül erős, ami nem csak a nyelvmű-
velés, de a népi hagyományok ápolása, 
az anyanemzethez ezer szállal történő 
kötődés, illetve a történelmi magyar egy-
házakhoz fűződő bensőséges viszonyban 
is megmutatkozik. A mára erős ukrán 
dominanciájú, de soknemzetiségű Kár-
pátalján a történelmileg meghatározott 
keretek között békésen, egymás identi-
tását, kulturális szokásait tiszteletben 
tartva él együtt – a magyar mellett – 
több népcsoport” − mondja. A fenti 
pozitív jelenségek mellett a nagykövet 
megemlíti, hogy „bár az utóbbi időben 
az oktatás magas színvonala és a magyar 
nyelvismeret előnyei miatt egyre több 
ukrán nemzetiségű tanulót iratnak be 
magyar nyelvű oktatási intézményekbe, 
a magyar óvodák, iskolák fi nanszírozási 
helyzete korántsem kielégítő. Az ukrán 
tannyelvű iskolákba beíratott magyar 
gyerekek száma növekszik, ami az asszi-
miláció, a szórványosodás irányába hat.” 

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézet igazgatója szerint a 
külhoni magyarok fogyását a Magyar 
nemzetpolitika – A nemzetpolitikai 
stratégia kerete című dokumentumban 
megjelölt prioritásokkal lehet lassítani, 
esetleg középtávon megfordítani. „Ezek 
azon magyar intézmények megerősíté-
sére vonatkoznak, amelyekben a nem-
zeti identitás újratermelődik.” Az első 
körben a reprodukciós lánc fenntar-
tása érdekében a határon túli magyar 
óvodákat kívánja megerősíteni a KIM 
Nemzetpolitikáért Felelős Államtit-
kársága által indított 2012 a külhoni 
magyar óvodák éve program, amelynek 
fejleményeiről következő számunkban 
részletesen beszámolunk.  ■ 

Székely brand
Az utóbbi években Hargita és Kovászna 

megye vezetése tudatosan használja 

a székely megnevezést, bevezette a 

székely brandet a köztudatba. Tartanak 

székely termékek vásárát, rendeznek 

Székelyföld napokat, Ezerszékelyleány 

találkozót, ápolják a székely népha-

gyományokat. „Gyakran használják a 

Székelyföld elnevezést, amely szintén az 

identitás erősítését célozza meg, ugyan-

akkor hozzájárul az autonómiaigény ki-

fejezéséhez is. A román politika ugyan-

akkor sok esetben tagadja a Székelyföld 

mint közigazgatásilag értelmezhető egy-

ség létezését. A székelység a magyar 

nemzet része, ezt minden székely így 

gondolja. Ma már Romániában csak a 

Székelyföldön él tömbben a magyarság, 

és csak a székelyföldi városokban alkot 

többséget. Az igazi probléma a Székely-

földön kívüli magyarság szórványosodá-

sa” − hangsúlyozza Zsigmond Barna Pál 

csíkszeredai főkonzul.
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üzenete a részvétel fontossága és a magyar 
identitás vállalása volt. Székelyföldön a leg-
több ember számára egyértelmű volt, hogy 
bátran vállalja nemzeti és vallási identitá-
sát. Annak ellenére, hogy a népszámlálási 
kérdőív alapján (a régi rossz gyakorlatot 
folytatva) a székely nemzetiséget is be lehe-
tett volna jelölni” − véli a főkonzul. 
Szerbiában őszre várják a népszámlálás 
nemzetiségekre vonatkozó adatainak a 
közzétételét. Badis Róbert az Identitás 
Kisebbségkutató Műhely elnöke szerint 

azonban Vajdaságban 250-260 ezerre 
tehető a magyarság száma, ezzel a leg-
népesebb kisebbség a tartományban. A 
szociológus 40 ezres csökkenéssel szá-
mol, amelynek főbb okai a természetes 
fogyás, a fi atalok elvándorlása, valamint 
az asszimiláció. A fi atalok számára ked-
velt város Belgrád mellett a magyarság 
egykori kulturális központja, Újvidék is 
(néhány éve már Szabadka tölti be ezt a 
szerepet). „A város gazdasági prosperálása 
és dominanciája vonzó a vidéki munkanél-
küliek számára.” Jó hír, hogy a Szerbiában 
élő honfi társaink helyzete a romániai és 
a szlovákiai példákkal ellentétben rende-
zett. „A nemzeti tanácsokról szóló törvény-
nyel (amelyet sokan kritizálnak is) megol-
dódott a magyarság kulturális autonómi-
ája. Az oktatás, a kultúra, a nyelvhasználat, 
tájékoztatás területén a Magyar Nemzeti 
Tanács ténylegesen ráhatással tud lenni a 
magyarság sorsdöntő problémáira” − hang-
súlyozza. 
Horvátországban rendben zajlott le a 
népszámlálás. Tuska Enikő konzultól 
megtudtuk, hogy a megyei kisebbségi 
önkormányzatoknak azt is sikerült 
elérniük, hogy helyi, főként fi atal mun-
kanélküli kisebbségiek vegyenek részt 
az adatgyűjtésben. Déli szomszédunk-
nál a magyarság a harmadik legnagyobb 
nemzetiség, Baranya–Szlavónia térség-
ében tömbben élnek. A Trianon után 
számolt 120 ezres magyarságnak immár 
elenyésző része lakik Horvátországban. 
A tényleges adatok ősszel várhatók, a 
tíz évvel ezelőtti 16 ezres létszám azon-

ban nem valószínű, hogy megmarad. 
Szakértők szerint a többi államban is 
jellemző okokból kifolyólag 2060-ra 
megszűnhet a magyarság demográfi ai 
tényező lenni az országban. A zágrábi 
magyar konzul szerint Horvátországban 
ezen okok kiegészülnek még a magyar 
nyelvű oktatási stratégia hiányával (míg 

Botrányok a népszámlálás körül Romániában
„Kétségtelenül elképesztő szervezetlenség és fejetlenség jellemezte a népszámlálást, amelyben 

a román adminisztráció állapota tükröződik vissza” − hívja fel a fi gyelmet Kiss Tamás szociológus, 

a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Sok kérdező mindenfajta képzés 

nélkül került ki a terepre. A körzetleírások is gyakran nagyon pontatlanok voltak. A kérdezők 

rendelkezésére álló anyagok (kérdőív, útmutató) is átgondolatlanok voltak. Bukarestben a nép-

számlálás utolsó napjaiban vezették be az „önkitöltős kérdőívet”, amely bonyolultsága miatt (6 

nyomtatvány) nem hozott sok bevallót. „A népszámlálás alatt az volt az érzésünk, hogy csupán 

egy lépés választja el az egész vállalkozást a bukástól” − hangsúlyozza Kiss Tamás. A szocioló-

gustól megtudtuk, hogy egy esetben még etnikai bevallást érintő csalást is sikerült bizonyítani. 

„Kolozsváron, Nagyváradon és Marosvásárhelyen a képzésen a kérdezők egy csoportjának azt 

mondták, hogy a háztartástagok nem nyilatkozhatnak családtagjaik nemzetiségéről. Így ameny-

nyiben valaki nincs otthon, amikor a recenzor felkeresi a »nem nyilatkozott« kategóriába kerül. 

Ez a rendelkezés, amennyiben alkalmazzák, például Nagyváradon 20 százalék alá vihette volna a 

magyarok arányát. Miután a nepszamlalas.ro honlap leleplezte az esetet és az RMDSZ is nyomást 

gyakorolt, a statisztikai hivatal írásban kötelezte magát, hogy orvosolja a problémát. Ez a jelek 

szerint Nagyváradon és Marosvásárhelyen meg is történt, Kolozsváron azonban a »nem nyilatko-

zók« magas száma (5000 fő) és egyes számlálóknál történő koncentrációja arra utal, hogy voltak 

kérdezők, akik alkalmazták ezt az instrukciót.”

SZLOVÁKIA 
A magyar közösség létszáma Szlová-

kiában a 2011-es népszámlálás adatai 

szerint 10 év alatt mintegy 62 ezer fővel 

csökkent. A szlovákiai cenzus sajátos-

sága, hogy a megkérdezettek több mint 

hét százalékáról (382 ezer fő) nem derült 

ki, milyen nemzetiségű. A vonalkóddal 

ellátott kérdőívek sokakat elriasztott at-

tól, hogy nemzetiségi hovatartozásukat 

megjelöljék – tudtuk meg Balogh Csaba 

szlovákiai magyar nagykövettől. „Az or-

szágban divattá vált a rejtőzködés, főleg 

azokon a területeken, ahol a magyarok 

nem homogén közegben élnek. Itt – az 

óvatosság és a konfl iktuskerülés miatt – 

jellemzően meglévő kisebbségi joga-

ikkal (nyelvhasználat, magyar oktatási 

intézmények) sem élnek a magyarok.” 

A csökkenés okai között szerepel a ter-

mészetes fogyás, amelyet az alacsony 

gyermekvállalási hajlandóság csak 

fokoz. Nem elhanyagolható a déli régiók 

leszakadása okozta belső elvándorlás, 

ami gyakran identitásváltással is jár. A 

magyarság fogyásában leginkább mégis 

az asszimilációnak van nagy szerepe. „A 

többségi államalkotó nemzet részéről 

a társadalomban hol teljesen nyíltan 

és durva formában (pl. Mečiar-kormá-

nyok, első Fico-kormány), hol látensebb 

módon (Dzurinda-kormányok, Radičo-

vá-kormány), de folyamatosan jelen 

van egy állandó asszimilációs nyomás, 

amely megfélemlítő politikával ( jogfosz-

tásoktól kezdve az anyanyelvhasználat 

korlátozásáig, állampolgársági ellen-

törvényig) is párosul. Az nem valószínű, 

hogy e folyamat a felvidéki magyarság 

teljes eltűnését eredményezheti, viszont 

a jelenlegi tendencia folytatódása, 

vagy felgyorsulása esetén hosszú távon 

csupán egy néhány tízezer fős ˛»ke-

mény mag« maradhat, amely minden 

nehézség ellenére tartani fogja magyar 

azonosságtudatát” − hangsúlyozza a 

pozsonyi nagykövet.

Lakosság száma 

2011 (millió fő)

magyarok száma 

2011 (fő)

Változás a korábbi népszám-

lálási adathoz képest

Ausztria 8,420 25 884** n. a.

Csehország 10,504 9 049 –5 623

Horvátország 4,290 16 000** n. a.

Románia 19,042 1 238 000 –194 000

Szerbia 7,120 250-260 000* –40.000*

Szlovákia 5,397 458 467 –62 081

Szlovénia 2,050 7500-8000* 1257-1257*

Ukrajna 45,6 143 000* –13 600*

forrás: Közszolgálat gyűjtés  *becsült adat  ** 2001-es adat

Eszéken kihasználatlan oktatási kapaci-
tások vannak, a magyarlakta falvakban 
csökken az iskolák megtartó ereje, addig 
a zágrábi egyetlen magyar nyelvű óvo-
dában várakozási lista van), a szórvány-
magyarság esetében a hagyományápolás 
és anyanyelvhasználat nehézségeivel, a 
magyarság politikai megosztottságával, 
valamint azzal, hogy a vegyes házassá-
gokban élő fi atal generáció nem adja 
tovább magyar nyelvtudását gyerekei-
nek.
Ausztriában és Szlovéniában a nép-
számlálás nem a hagyományos mód-
szer alapján zajlott. A különböző, már 
meglévő adatbázisok összekapcsolásával 
gyűjtötték össze az adatokat. Az osztrák 
közbeszédben nem igazán volt téma a 
tízévente esedékes felmérés. A magya-
rok javarészt Burgenlandban és Bécsben 
élnek. A 2001-es népszámlálás alkalmá-
val 25 ezer osztrák állampolgársággal 
rendelkező, ún. őshonos magyart regiszt-
ráltak. Az ausztriai magyar közösségen 
belül immár többségbe kerültek a mun-
kavállalás és tanulás céljából ide érkező 
magyarok, akiket az új cenzus Ausztri-
ában élő idegen állampolgárokként tart 
nyilván (43 ezer fő). A kedélyeket jelenleg 
az osztrák népcsoporttörvény (az ősho-
nos kisebbségek jogait és identitásuk 
megőrzéséhez szükséges anyagi támo-
gatásokat rögzíti) módosítása borzolja. 
Szent-Iványi István szlovéniai magyar 
nagykövettől megtudtuk, hogy az ún. 
regiszteralapú népszámlálás a magyar 
lakosság szempontjából nem (igazán) 
előnyös, mivel nem kapunk egészen 
pontos képet a magyar közösség nagy-
ságáról. 2002-ben valamivel több mint 
7700-an vallották magyar anyanyelvű-
nek magukat. „A 2011-es népszámláláskor 
észlelt demográfi ai folyamatok (Muravi-
dék összlakosságának 2,15 százalékos csök-
kenése, de Szlovénia lakosságának majd-
nem 5 százalékos növekedése alapvetően 
a bevándorlás miatt) alapján a szlovéniai 
magyar közösség száma 7500-8000 főre 
tehető. A magyarság jogi helyzete rende-
zett, a szlovén alkotmány őshonos kisebb-
ségként kezeli a muravidéki magyar közös-
séget. Az őshonos státus alapján kiemelt 
anyagi támogatást kapnak az intézményi, 
kulturális és közösségi élet fenntartásához. 
Szlovéniában egyáltalán nem jellemző (bár 
elvétve és elszigetelve előfordul) a magyar-
ellenesség” − állítja. A magyar közösség 
jelentős része a Muravidéken és azon 

belül is Lendván él (11 300 fő). 60 száza-
lék körül mozog a magyar Őrség szlo-
véniai területén lévő nyolc kistelepülés 
magyar lakosainak a száma. 
A foci EB egyik helyszínéül szolgáló 
Ukrajnában anyagi fedezet hiányára 
hivatkozva 2013-ra halasztották a nép-
számlálást. A magyarság zöme Kárpát-
alján, azon belül is Beregszászon és 
Ungváron él. Bayer Mihály ukrajnai 
magyar nagykövet várakozásai szerint 
a jövő évi adatgyűjtés a felvidéki és 
erdélyi felméréshez hasonlóan maxi-
mum 10 százalékos népességcsökke-
nést fog megállapítani. „Ennél kisebb 
népességfogyás is lehetséges, mivel a 
magyarok többsége jellemzően földmű-
veléssel foglalkozik, ezért kevésbé tekint-
hető mobilnak. A kárpátaljai magyar-
ság viszonyulása történelmi gyökereihez 
rendkívül erős, ami nem csak a nyelvmű-
velés, de a népi hagyományok ápolása, 
az anyanemzethez ezer szállal történő 
kötődés, illetve a történelmi magyar egy-
házakhoz fűződő bensőséges viszonyban 
is megmutatkozik. A mára erős ukrán 
dominanciájú, de soknemzetiségű Kár-
pátalján a történelmileg meghatározott 
keretek között békésen, egymás identi-
tását, kulturális szokásait tiszteletben 
tartva él együtt – a magyar mellett – 
több népcsoport” − mondja. A fenti 
pozitív jelenségek mellett a nagykövet 
megemlíti, hogy „bár az utóbbi időben 
az oktatás magas színvonala és a magyar 
nyelvismeret előnyei miatt egyre több 
ukrán nemzetiségű tanulót iratnak be 
magyar nyelvű oktatási intézményekbe, 
a magyar óvodák, iskolák fi nanszírozási 
helyzete korántsem kielégítő. Az ukrán 
tannyelvű iskolákba beíratott magyar 
gyerekek száma növekszik, ami az asszi-
miláció, a szórványosodás irányába hat.” 

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézet igazgatója szerint a 
külhoni magyarok fogyását a Magyar 
nemzetpolitika – A nemzetpolitikai 
stratégia kerete című dokumentumban 
megjelölt prioritásokkal lehet lassítani, 
esetleg középtávon megfordítani. „Ezek 
azon magyar intézmények megerősíté-
sére vonatkoznak, amelyekben a nem-
zeti identitás újratermelődik.” Az első 
körben a reprodukciós lánc fenntar-
tása érdekében a határon túli magyar 
óvodákat kívánja megerősíteni a KIM 
Nemzetpolitikáért Felelős Államtit-
kársága által indított 2012 a külhoni 
magyar óvodák éve program, amelynek 
fejleményeiről következő számunkban 
részletesen beszámolunk.  ■ 

Székely brand
Az utóbbi években Hargita és Kovászna 

megye vezetése tudatosan használja 

a székely megnevezést, bevezette a 

székely brandet a köztudatba. Tartanak 

székely termékek vásárát, rendeznek 

Székelyföld napokat, Ezerszékelyleány 

találkozót, ápolják a székely népha-

gyományokat. „Gyakran használják a 

Székelyföld elnevezést, amely szintén az 

identitás erősítését célozza meg, ugyan-

akkor hozzájárul az autonómiaigény ki-

fejezéséhez is. A román politika ugyan-

akkor sok esetben tagadja a Székelyföld 

mint közigazgatásilag értelmezhető egy-

ség létezését. A székelység a magyar 

nemzet része, ezt minden székely így 

gondolja. Ma már Romániában csak a 

Székelyföldön él tömbben a magyarság, 

és csak a székelyföldi városokban alkot 

többséget. Az igazi probléma a Székely-

földön kívüli magyarság szórványosodá-

sa” − hangsúlyozza Zsigmond Barna Pál 

csíkszeredai főkonzul.
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ennél is súlyosabbnak bizonyultak. 
Aláírásakor az ország engesztelhetet-
len gyászba borult; 1920. június 4-én az 
üzletek és az iskolák zárva maradtak, a 
napilapok gyászkerettel jelentek meg, s 
ellene Budapesten százezrek tüntettek. 
Az Ereklyés Országzászlót ettől kezdve 
mindig csupán félárbocig vonták fel. A 
zárt gazdasági egységet képező Monar-
chia felbomlásával elkeseredett küzde-
lem kezdődött a túlélésért.
A trianoni békediktátum a magyar-
ság számára az ország feldarabolá-
sát, államhatárain túlra kényszerített 
magyar nemzettesteinek különböző 
mértékű üldöztetését és – miután a 
magyar közgondolkodásban a „béke-
szerződés” igazságtalan ítéletként, mi 
több: megaláztatásként érvényesült – a 
kollektív nemzeti öntudat megrendülé-
sét eredményezte. Mindezek tükrében 
érthető, hogy a nemzeti trauma nyo-
mán a magyar társadalomban a letar-
giától a revánsig terjedő válságreakciók 
jelentkeztek, miközben a szomszédos 
államokban a magyar közhatalommal 
és részben a magyarsággal szembeni 
évszázadokon át gyarapodó ellenszenvet 
az újonnan megszerzett hatalom féltése 
és a bosszúvágytól való félelem utólag 
is valójában igazolta, megsokszorozta. 
E hisztérikus állapotot elsőként elemző 
Bibó István állapította meg, hogy a 
közép-európai államok drámája a több 
évszázados területi viták megoldatlan-
ságában rejlett. A területi integritás fél-
tésének ősi refl exei a történelmi, Szent 
István-i Magyarország összeomlásának 
és feldaraboltatásának időszakában az 
érdekelt államok mindegyikében csak-
nem egyidejűleg jelentkeztek; meghatá-
rozták a közhangulatot és új külpolitikai 
programot generáltak.
A két világháború közötti időszakban 
Magyarország és szomszédjai viszonyát 
mindvégig az ellentétek uralták, s ez az 
1930-as évek végére tovább mélyült. „Az 
együttműködésnek még a feltételei sem 
igen bontakozhattak ki, hiszen azok az 
eszmék és csoportok, amelyekben meg 
lett volna erre a szándék, ekkor általá-
ban csekély politikai befolyással bírtak. 
A térségben ismét a nacionalizmus lett 
a vezéreszme, s a hatalomban lévők 
országuk gyors stabilizálását, valamint 
nemzetük egységesítését és megerősítését 
tekintették mindennél fontosabb felada-
tuknak. E törekvésükben pedig a nemzet-

közi együttműködés iránt fogékonyabb 
liberális és demokratikus gondolatokból 
fakadó önrendelkezési elv és nyomában a 
méltányos kisebbségpolitika alkalmazása 
éppúgy akadályozta volna őket, mint a 
nemzeti problémának az internaciona-
lizmusban való feloldását hirdető szoci-
alista eszmék valóra váltása.” A győz-
tes szomszédok a birtokukba jutott 
hatalom egészét óhajtották megóvni, 
Magyarország pedig természetesen 
területi integritásának visszaszerzé-
sére törekedett, s e célkitűzések már 
önmagukban is akadályát képezték a 
kompromisszumnak.
A Magyarországra nézve gyászos 
aktusra 1920. június 4-én került sor a 
versailles-i királyi palotát övező hatal-
mas Grand Trianon elnevezésű kastély-
ban. Az iratot magyar részről Benárd 
Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter 
(1920. március 15–július 19.) és Drasche-
Lázár Alfréd látták el kézjegyükkel, ne 
feledjük: két olyan személy, akik nem 
kívántak tovább a közéletben szerepelni. 
A 14 részből álló szerződés első része a 
Nemzetek Szövetsége alapokmányát 
tartalmazta, a második Magyarország 
határait, harmadik pedig Magyarország 
szomszédjaival és más európai orszá-
gokkal szembeni kötelezettségeit rög-
zítette, ezek – a teljesség igénye nélkül 
–: semmilyen formában sem egyesülhet 
újra Ausztriával, Magyarország csak egy 

35 ezer fős, önkéntesekből álló hadse-
reget tarthatott fent, az általános had-
kötelezettséget megtiltották, a modern 
hadviselésben elengedhetetlen katonai 
járművek alkalmazását és gyártását 
ugyancsak tilalmazták, amelynek vég-
rehajtása és ellenőrzése céljából Kato-
nai Ellenőrző Bizottságot állítottak fel, 
valamint Magyarországot kötelezték, 
hogy az általa okozott háborús károk 
fejében jóvátételt köteles fi zetni. 
A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án 
tárgyalta és fogadta el a békeszerződést, 
amelyet végül 1921. július 26-án hirdet-
tek ki és iktatták törvénybe (1921. évi 
XXXIII. tc.). 
A 2010-ben megalakult polgári kor-
mány törekvéseinek köszönhetően 
(valójában első intézkedései között) 
a trianoni békediktátum aláírásának 
napját, június 4-ét a Nemzeti Össze-
tartozás Napjává nyilvánította. Az 
országgyűlés 302 igen szavazattal 
fogadta el az erről szóló jogszabályt. A 
Nemzeti Összetartozás melletti tanú-
ságtételről szóló törvénnyel az Ország-
gyűlés kinyilvánította, hogy „a több 
állam fennhatósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, amelynek 
államhatárok feletti összetartozása való-
ság, s egyúttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának meghatá-
rozó eleme”.  ■

Ország Terület km2-ben Népesség (fő) Ebből magyar (%)

Csehszlovákia 61 633 3 517 568 30,3

Románia 103 093 5 257 467 31,6

Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 20 551 1 509 295 30,3

Ausztria 4 020 291 618 8,9

Olaszország 21 49 806 13,0

Lengyelország 589 23 662 1,0

  Összes veszteség 189 907 10 649 416 30,2

  Trianoni Magyarország 92 963 7 615 117 88,3

Történeti Magyarország 282 870 18 264 533 54,4

(Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp., 2000. 143. p.)

Az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamainak és egyéb államoknak a részesedé-
se a történelmi Magyarország területéből, népességéből a Horvát-Szlavónország 

nélküli adatokkal, valamint az 1910. évi népszámlálás anyanyelvi adatai alapján

A „Felvidék elszakadt leányaként” 
Papp-Váry Elemérné (született: Sziklay 
Szeréna, 1881–1923) a Magyarországi 
Területi Épségének Védelmi Ligája és a 
Védő Ligák Szövetsége által – „a reváns 
eszméjének ébrentartására” alkalmas 
fohász elkészítése céljából – 1920-ban 
kiírt pályázatra írta Hitvallás című, 
Magyar Hiszekegyként közismertté vált 
nyertes pályamunkáját, amelyből idéz-
tünk. Trianon tragédia. A magyarság 
legnagyobb tragédiája. Napjaink gon-
dolkodásmódjával valójában fel sem 
fogható, hogy a közel 900 esztendős 
Szent István-i birodalom ilyen mértékű 
„nemzetcsonkítása” milyen következ-
ményekkel is járt. Az alábbiakban a 
trianoni tragédia néhány körülményére 
világítunk rá.
A téma jeles kutatója, Romsics Ignác 
egy helyütt publikált megállapításával 
élve „Az 1867 utáni közel fél évszázados 
nyugalmi periódust 1914 nyarától 4 évig 
tartó öldöklő háború, a háborút pedig 
az Osztrák–Magyar Monarchia és a tör-
ténelmi Magyarország forradalmaktól, 
majd ellenforradalomtól kísért felbom-
lása követte. E folyamat végpontja az 
1920-as trianoni békeszerződés volt […] A 
Kárpát-medence magyarságának mintegy 
harmadát ugyanakkor idegen államhatá-
rok közé zárta.” Magyarország históri-
ájában tragikus évtizedek következtek, 
amelyek valójában mind a mai napig 
meghatározzák fejlődésének kereteit. A 
magyar hagyományoktól idegen, szov-
jet-orosz mintájú államberendezkedés 
megteremtésére irányuló, hamvába 
holt kísérlet (1919. évi tanácsköztár-
saság) kudarcát követő fejetlenségből 

nagybányai Horthy Miklós, a Magyar 
Nemzeti Hadsereg fővezére, a szegedi 
kormány korábbi hadügyminisztere 
mutatta meg a kivezető utat. A román 
hadsereg fővárosi „kitakarodását” köve-
tően a későbbi kormányzó darutollas és 
Bocskai-sapkás nemzeti hadserege élén 
november 16-án vonult be híressé vált 
fehér lován a fővárosba.
Az első világháborút lezáró trianoni 
békediktátum (1920. június 4.) kilá-
tástalan politikai és gazdasági helyze-
tet teremtett. Magyarország területe 
325 000, illetve – Horvátországot nem 

számítva – 282 000 négyzetkilométer-
ről 93 000 négyzetkilométerre, lakói-
nak száma 20,8, illetve 18,2 millióról 7,9 
millióra zsugorodott. Közepes méretű 
európai országból ezzel a térség egyik 
kisállamává vált Magyarország, amelyet 
terület szempontjából Lengyelország 
több mint négyszer, Románia több mint 
háromszor múlt felül. Megdöbbentőbb 
mindezeken túl, hogy az elcsatolt terü-
leteken élő 10, 6 millió ember közül 3,2 
millió, tehát 30,2 százalék magyart sza-
kítottak el az anyaországtól. A békedik-
tátum gazdasági következményei még 

Nemzetcsonkítás és valóság: 
Trianon a mérlegen
szöveg: Vitek Gábor, a Fejér Megyei Levéltár igazgatója

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!”

(Papp-Váry Elemérné: Hitvallás, részlet)
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ennél is súlyosabbnak bizonyultak. 
Aláírásakor az ország engesztelhetet-
len gyászba borult; 1920. június 4-én az 
üzletek és az iskolák zárva maradtak, a 
napilapok gyászkerettel jelentek meg, s 
ellene Budapesten százezrek tüntettek. 
Az Ereklyés Országzászlót ettől kezdve 
mindig csupán félárbocig vonták fel. A 
zárt gazdasági egységet képező Monar-
chia felbomlásával elkeseredett küzde-
lem kezdődött a túlélésért.
A trianoni békediktátum a magyar-
ság számára az ország feldarabolá-
sát, államhatárain túlra kényszerített 
magyar nemzettesteinek különböző 
mértékű üldöztetését és – miután a 
magyar közgondolkodásban a „béke-
szerződés” igazságtalan ítéletként, mi 
több: megaláztatásként érvényesült – a 
kollektív nemzeti öntudat megrendülé-
sét eredményezte. Mindezek tükrében 
érthető, hogy a nemzeti trauma nyo-
mán a magyar társadalomban a letar-
giától a revánsig terjedő válságreakciók 
jelentkeztek, miközben a szomszédos 
államokban a magyar közhatalommal 
és részben a magyarsággal szembeni 
évszázadokon át gyarapodó ellenszenvet 
az újonnan megszerzett hatalom féltése 
és a bosszúvágytól való félelem utólag 
is valójában igazolta, megsokszorozta. 
E hisztérikus állapotot elsőként elemző 
Bibó István állapította meg, hogy a 
közép-európai államok drámája a több 
évszázados területi viták megoldatlan-
ságában rejlett. A területi integritás fél-
tésének ősi refl exei a történelmi, Szent 
István-i Magyarország összeomlásának 
és feldaraboltatásának időszakában az 
érdekelt államok mindegyikében csak-
nem egyidejűleg jelentkeztek; meghatá-
rozták a közhangulatot és új külpolitikai 
programot generáltak.
A két világháború közötti időszakban 
Magyarország és szomszédjai viszonyát 
mindvégig az ellentétek uralták, s ez az 
1930-as évek végére tovább mélyült. „Az 
együttműködésnek még a feltételei sem 
igen bontakozhattak ki, hiszen azok az 
eszmék és csoportok, amelyekben meg 
lett volna erre a szándék, ekkor általá-
ban csekély politikai befolyással bírtak. 
A térségben ismét a nacionalizmus lett 
a vezéreszme, s a hatalomban lévők 
országuk gyors stabilizálását, valamint 
nemzetük egységesítését és megerősítését 
tekintették mindennél fontosabb felada-
tuknak. E törekvésükben pedig a nemzet-

közi együttműködés iránt fogékonyabb 
liberális és demokratikus gondolatokból 
fakadó önrendelkezési elv és nyomában a 
méltányos kisebbségpolitika alkalmazása 
éppúgy akadályozta volna őket, mint a 
nemzeti problémának az internaciona-
lizmusban való feloldását hirdető szoci-
alista eszmék valóra váltása.” A győz-
tes szomszédok a birtokukba jutott 
hatalom egészét óhajtották megóvni, 
Magyarország pedig természetesen 
területi integritásának visszaszerzé-
sére törekedett, s e célkitűzések már 
önmagukban is akadályát képezték a 
kompromisszumnak.
A Magyarországra nézve gyászos 
aktusra 1920. június 4-én került sor a 
versailles-i királyi palotát övező hatal-
mas Grand Trianon elnevezésű kastély-
ban. Az iratot magyar részről Benárd 
Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter 
(1920. március 15–július 19.) és Drasche-
Lázár Alfréd látták el kézjegyükkel, ne 
feledjük: két olyan személy, akik nem 
kívántak tovább a közéletben szerepelni. 
A 14 részből álló szerződés első része a 
Nemzetek Szövetsége alapokmányát 
tartalmazta, a második Magyarország 
határait, harmadik pedig Magyarország 
szomszédjaival és más európai orszá-
gokkal szembeni kötelezettségeit rög-
zítette, ezek – a teljesség igénye nélkül 
–: semmilyen formában sem egyesülhet 
újra Ausztriával, Magyarország csak egy 

35 ezer fős, önkéntesekből álló hadse-
reget tarthatott fent, az általános had-
kötelezettséget megtiltották, a modern 
hadviselésben elengedhetetlen katonai 
járművek alkalmazását és gyártását 
ugyancsak tilalmazták, amelynek vég-
rehajtása és ellenőrzése céljából Kato-
nai Ellenőrző Bizottságot állítottak fel, 
valamint Magyarországot kötelezték, 
hogy az általa okozott háborús károk 
fejében jóvátételt köteles fi zetni. 
A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án 
tárgyalta és fogadta el a békeszerződést, 
amelyet végül 1921. július 26-án hirdet-
tek ki és iktatták törvénybe (1921. évi 
XXXIII. tc.). 
A 2010-ben megalakult polgári kor-
mány törekvéseinek köszönhetően 
(valójában első intézkedései között) 
a trianoni békediktátum aláírásának 
napját, június 4-ét a Nemzeti Össze-
tartozás Napjává nyilvánította. Az 
országgyűlés 302 igen szavazattal 
fogadta el az erről szóló jogszabályt. A 
Nemzeti Összetartozás melletti tanú-
ságtételről szóló törvénnyel az Ország-
gyűlés kinyilvánította, hogy „a több 
állam fennhatósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, amelynek 
államhatárok feletti összetartozása való-
ság, s egyúttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának meghatá-
rozó eleme”.  ■

Ország Terület km2-ben Népesség (fő) Ebből magyar (%)

Csehszlovákia 61 633 3 517 568 30,3

Románia 103 093 5 257 467 31,6

Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 20 551 1 509 295 30,3

Ausztria 4 020 291 618 8,9

Olaszország 21 49 806 13,0

Lengyelország 589 23 662 1,0

  Összes veszteség 189 907 10 649 416 30,2

  Trianoni Magyarország 92 963 7 615 117 88,3

Történeti Magyarország 282 870 18 264 533 54,4

(Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp., 2000. 143. p.)

Az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamainak és egyéb államoknak a részesedé-
se a történelmi Magyarország területéből, népességéből a Horvát-Szlavónország 
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A „Felvidék elszakadt leányaként” 
Papp-Váry Elemérné (született: Sziklay 
Szeréna, 1881–1923) a Magyarországi 
Területi Épségének Védelmi Ligája és a 
Védő Ligák Szövetsége által – „a reváns 
eszméjének ébrentartására” alkalmas 
fohász elkészítése céljából – 1920-ban 
kiírt pályázatra írta Hitvallás című, 
Magyar Hiszekegyként közismertté vált 
nyertes pályamunkáját, amelyből idéz-
tünk. Trianon tragédia. A magyarság 
legnagyobb tragédiája. Napjaink gon-
dolkodásmódjával valójában fel sem 
fogható, hogy a közel 900 esztendős 
Szent István-i birodalom ilyen mértékű 
„nemzetcsonkítása” milyen következ-
ményekkel is járt. Az alábbiakban a 
trianoni tragédia néhány körülményére 
világítunk rá.
A téma jeles kutatója, Romsics Ignác 
egy helyütt publikált megállapításával 
élve „Az 1867 utáni közel fél évszázados 
nyugalmi periódust 1914 nyarától 4 évig 
tartó öldöklő háború, a háborút pedig 
az Osztrák–Magyar Monarchia és a tör-
ténelmi Magyarország forradalmaktól, 
majd ellenforradalomtól kísért felbom-
lása követte. E folyamat végpontja az 
1920-as trianoni békeszerződés volt […] A 
Kárpát-medence magyarságának mintegy 
harmadát ugyanakkor idegen államhatá-
rok közé zárta.” Magyarország históri-
ájában tragikus évtizedek következtek, 
amelyek valójában mind a mai napig 
meghatározzák fejlődésének kereteit. A 
magyar hagyományoktól idegen, szov-
jet-orosz mintájú államberendezkedés 
megteremtésére irányuló, hamvába 
holt kísérlet (1919. évi tanácsköztár-
saság) kudarcát követő fejetlenségből 

nagybányai Horthy Miklós, a Magyar 
Nemzeti Hadsereg fővezére, a szegedi 
kormány korábbi hadügyminisztere 
mutatta meg a kivezető utat. A román 
hadsereg fővárosi „kitakarodását” köve-
tően a későbbi kormányzó darutollas és 
Bocskai-sapkás nemzeti hadserege élén 
november 16-án vonult be híressé vált 
fehér lován a fővárosba.
Az első világháborút lezáró trianoni 
békediktátum (1920. június 4.) kilá-
tástalan politikai és gazdasági helyze-
tet teremtett. Magyarország területe 
325 000, illetve – Horvátországot nem 

számítva – 282 000 négyzetkilométer-
ről 93 000 négyzetkilométerre, lakói-
nak száma 20,8, illetve 18,2 millióról 7,9 
millióra zsugorodott. Közepes méretű 
európai országból ezzel a térség egyik 
kisállamává vált Magyarország, amelyet 
terület szempontjából Lengyelország 
több mint négyszer, Románia több mint 
háromszor múlt felül. Megdöbbentőbb 
mindezeken túl, hogy az elcsatolt terü-
leteken élő 10, 6 millió ember közül 3,2 
millió, tehát 30,2 százalék magyart sza-
kítottak el az anyaországtól. A békedik-
tátum gazdasági következményei még 

Nemzetcsonkítás és valóság: 
Trianon a mérlegen
szöveg: Vitek Gábor, a Fejér Megyei Levéltár igazgatója

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!”

(Papp-Váry Elemérné: Hitvallás, részlet)
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Minél fáradságosabb 
az út, annál 
üdvösségesebb
Pünkösdi búcsú Csíksomlyón
szöveg: Nagy Ágnes, fotó: Csúcs Mária és Csúcs Endre

Az Úr adjon nektek békességet!
Csíksomlyó kicsinyke falucskáját a Székelyföl-
dön, a Kissomlyó-hegy lábánál találjuk. Lassan 
hatszáz éve már, hogy a ferences barátok letele-
pedtek itt, s 1442-ben építeni kezdték gótikus 
templomukat, amelyet Sarlós Boldogasszony 
tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A templom 
építését Hunyadi János erdélyi vajda is támo-
gatta, aki így mondott köszönetet Istennek a 
törökök felett aratott 1442-es győzeleméért. 
A templomot 1802-ben lebontották, anyagát 
beledolgozták a mostani, barokk épület fala-
iba, amelyet 1876. augusztus 20-án szentelt fel 
Fogarassy Mihály erdélyi püspök.
A kegyhely legfőbb jellemzője a Boldogságos 
Szűz Mária tisztelete. IV. Jenő pápa levele már 
a 15. század első felében arról ad hírt, hogy „sok 
nép jár Csíksomlyóra, Máriát tisztelni”. A kegy-
szobrot – amely a Napba öltözött Asszonyt 
ábrázolja, akinek lába alatt van a hold, fején a 
tizenkét csillagból álló koszorú – a 16. század 
elején hársfából faragta ismeretlen alkotója. 
Az 1661-es török–tatár dúlás során a templo-
mot felgyújtották, teljes teteje leégett, ám cso-
dálatos módon Szűz Mária szobra sértetlen 
maradt. A szobrot 1798-ban – Batthyány Ignác 
erdélyi püspök idején – az egyház Csodatevő-
nek, segítő szent Szűznek nevezte el, hiszen a 
századok folyamán sok csoda történt, sok ima 
meghallgatásra talált. 
1567 – az első pünkösdi búcsú éve. János Zsig-
mond, erdélyi fejedelem ebben az évben erő-
szakkal akarta Csík, Gyergyó és Kászon kato-
likus népét az unitárius vallásra téríteni, a nép 
azonban a gyergyóalfalvi plébános vezetésével 
fegyvert fogott hitének védelmére. A hadba 
indulók Csíksomlyón ajánlották magukat Isten 
kegyelmébe, és a Szent Szűz segítségét kérték. 
A csata diadallal végződött, a győztesek nyír-

faágakkal felékesített lobogóikkal vonultak 
le a Hargitáról, és adtak hálát a győzelemért, 
majd fogadalmat tettek, hogy ezután minden 
évben, pünkösd szombatján elzarándokolnak 
Csíksomlyóra. Ezt az ősi hagyományt őrzi és 
folytatja a mai napig Mária népe. 

„Napjainkban már nemcsak a búcsújárás jellemző, 
hanem télen-nyáron szakadatlanul árad a Máriát 
tisztelő népek sokasága. Mi indítja, mi vonzza a 
hívő embereket a Szűzanya látogatására? Mária 
istenanyai mivolta és Istennél való közbenjárá-
sának ténye, hiszen századokon át napjainkig 
számtalan imameghallgatás és csoda történt és 
történik a segítségért folyamodó hívek életében. 
Természetesen ezek az események nagy hatással 
vannak a hívő emberekre” – mondta el lapunk-
nak Urbán Erik atya, a csíksomlyói kegyhely 
igazgatója. „Bármilyen hitű vagy rangú ember, 
akiben van érző szív, jóra hajló lélek, nem marad 
közömbös, érzéketlen a búcsú hatásától. Az ünne-
pelt a Boldogságos Szűz Mária, aki szeretettel 
fogadja népe tiszteletét, hódolatát és közbenjár 
Istennél, áldást eszközölve ki az őt tisztelő, szerető 
gyermekeire.” 
Sokan már pénteken megérkeztek és a sza-
bad ég alatt virrasztva várták a Csíki havasok 
mögül felkelő napot, hogy pünkösd szombat-
ján részt vegyenek az ünnepi szentmisén a 
Hármashalom oltárnál, a templom feletti – a 

Erkölcsi felemelkedésünk 

érdekében meg kell 

tanulnunk ismét családban 

és közösségben 

gondolkodni.

XVI. Benedek pápa a 2012-
es esztendőt a Misszió évé-
nek nyilvánította, mondván 
„egyre többen nem ismerik 
hitünk alapjait, pedig ahhoz, 
hogy Istent szerethessük és 
hallgassunk rá, tudnunk kell, 
hogy mit mond nekünk és 
mit kíván tőlünk”. A Szent-
atya szándékát minden 
magyar egyház követi, az 
erdélyi főegyházmegye a 
hitben való megújulást Mária 
oltalma alá helyezte, és ezt 
az Apostolok Cselekedetei-
ből való „Máriával, Jézus 
anyjával” jelmondatban 
fogalmazta meg – emlékez-
tetett Tempfl i Imre, akinek 
prédikációját több százezer 
zarándok hallgatta a csík-
somlyói nyeregben. Urbán 
Erik, a kegyhely igazgatója 
arra kért minden résztvevőt, 
hogy a szertartás kegyelmi 
gazdagságát adják át fele-
barátaiknak, legyen ez egy 
misszió, küldetés minden 
jóakaratú ember felé!

Az 1661-es tatárpusztítás előtt három fénylő csillag világította be a templomot 

éjjel-nappal, több napon át, mintha csak az elkövetkező tragédiát jelezte volna a 

Szűzanya. A dúlás után az egyik tatár vezér azt gondolván, hogy a szobor nagyon ér-

tékes, magával akarta vinni, de az olyan súlyossá vált, hogy nyolc pár ökör sem tudta 

elhúzni a szekeret. A tatár vezér földre dobta a szobrot és kardjával hozzávágott, 

megsebezve a Kegyszobor arcát és nyakát – ezek a sérülések ma is láthatók –, majd 

karja bénán hanyatlott alá.

Jézus hegyének is mondott Kissomlyó és 
az azon túl emelkedő Nagysomlyó erdős 
hegye között elterülő – széles nyeregben.
„A csíksomlyói búcsú jelentős vallási, kul-
turális és nemzeti esemény Székelyföldön, 
amelyre minden régióból sokan érkeznek. 
A Búcsún évről évre növekszik a magyar-
országi zarándokok és turisták száma. A 
nemzeti összetartozás érzésének egyik fon-
tos megnyilvánulásaként minden résztvevő 
számára esélyt ad a nemzeti identitás egy 
egészen felemelő formában történő megélé-
séhez. A somlyói nyeregben lenni több száz-
ezer magyarral együtt életre szóló élményt 
jelent, és az is megérti és megéli a Székely 
Himnuszt, aki esetleg kirekesztő lélekkel 
viszonyul a székelyek nemzeti imájához” – 
vallja Zsigmond Barna Pál, a csíkszeredai 
magyar főkonzul.

Ünnepi szentmise 
a Hármashalom oltárnál
„Az együtt zarándoklás, az úton levés 
közösséget teremt […], minden igazi közös-
ség példája, alapja és köteléke a Szenthá-
romságos Egyisten” – ezzel a gondolattal 

nyitotta meg a 2012-es ünnepi szentmi-
sét, az együvé tartozás ünnepét Orbán 
Szabolcs, erdélyi ferences tartományfő-
nök. A pünkösdi búcsú mottója „Máriával, 
Jézus anyjával”, hiszen bárhol van édes-
anyánk, ott az otthonunk. „A szűzanya 
hazavárja gyermekeit, mi mindannyian 
hazajöttünk” – mondta a szertartás kez-
detén a misét celebráló Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek, aki az első pün-
kösdi kilencedre emlékezve köszöntötte 
a Boldogságos Szűzanyát. Majd tiltakozá-
sát fejezte ki minden olyan kísérlet ellen, 
amely politikai célokra akarná hasz-
nálni a zarándoklatot. Kifejtette, hogy 
a 445 éve fennálló fogadalmi búcsújárás 
célja a keresztény, katolikus hitünkben 
való megerősödés, valamint hálaadás a 
Szűzanyának, hogy megmaradhattunk 
hitünkben és áldáskérés a jövőnkre. 
Prédikációjában Tempfl i Imre, a stutt-
garti magyar katolikus egyházközség 
plébánosa Oscar Wilde-ot idézte: „Saját 
bensődben rejlik a tökély. Csak ezt bírnád 
elérni, nem vágyódnál gazdagság után. Az 
embertől ellophatják azt, amit közönsége-
sen kincsnek neveznek, a valódi kincseket 
nem. Lelked kincstárában olyan végtelen 
értékű dolgok feküsznek, amelyeket soha 
nem vehetnek el tőled.” Jézus feltáma-
dása utáni ötvenedik napon, a Szentlé-
lek eljövetelének napján „egyszerre olyan 
zúgás támadt az égből, mintha csak heves 
szélvész közeledett volna, és egészen betöl-
tötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek 
jelentek meg nekik szétoszolva, és leeresz-

kedtek mindegyikükre. Mindannyiukat 
eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyel-
veken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek 
szólásra indította őket.” (2,1–4.) „Mind-
egyikükre egy-egy!” – emelte ki Tempfl i 
Imre. Csíksomlyó szent helyén azt 
ünnepeljük, hogy mindnyájan kiválasz-
tottak vagyunk, és küldetésünk Isten-
nel a lelkünkben szebbé és jobbá tenni 
a világot. És ugyanígy minden egyes nép 
küldetése: Isten törvényeit megtartva 
az igazság útját járni. A hit és az emberi 
értékek válságát éljük, amelyből az új 
testvériség, a lélek testvérisége ragadhat 
ki bennünket. Dosztojevszkij szavaival: 
„egy közös, mindnyájunkat egyesítő szép 
gondolat, amely összekötne bennünket”. 
Ahogy az egyházat is az tette lebírhatat-
lanná, hogy az apostolok egy szívvel, egy 
lélekkel imádkoztak érte. Erkölcsi fel-
emelkedésünk érdekében meg kell tanul-
nunk ismét családban és közösségben 
gondolkodni. „Mindenkire szükségünk 
van, nem engedhetjük el senkinek a kezét, 
válasszon el bár látszólag vallás, világnézet 
vagy politikai meggyőződés!” A plébános 
az összefogás erejét egy első világháborús 
történettel bizonyította: 1918 júniusában 
az olaszországi Piave folyón az olaszok 
felrobbantottak egy gátat. A felszaba-
duló víz az osztrák katonákat elsodorta, 
de a magyarok – akik parancsot követve 
szorosan fogták egymás kezét – megme-
nekültek. Márton Áron püspök mondta: 
„Hitünk parancsa, hogy a templomon 
kívül, az életben is testvérek maradjunk, 
egymás sorsa iránt érdeklődjünk, és egy-
más terhét kölcsönös megértésben hordoz-
zuk.” Kapaszkodjunk hát össze, hogy az 
új testvériség valósággá váljék! – szólí-
totta fel Tempfl i Imre a híveket, akinek 
meggyőződése szerint Csíksomlyó nem 
véletlenül válik nemzeti szentélyünkké, 
hiszen Mária üzenete aktuálisabb, mint 
valaha: „Tartsd meg és védd meg a hitedet! 
És ha élni akarsz, ha továbbra is helyet 
akarsz magadnak a nap alatt: Töltsd meg 
lélekkel! Újulj meg benne!”.  ■
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Minél fáradságosabb 
az út, annál 
üdvösségesebb
Pünkösdi búcsú Csíksomlyón
szöveg: Nagy Ágnes, fotó: Csúcs Mária és Csúcs Endre

Az Úr adjon nektek békességet!
Csíksomlyó kicsinyke falucskáját a Székelyföl-
dön, a Kissomlyó-hegy lábánál találjuk. Lassan 
hatszáz éve már, hogy a ferences barátok letele-
pedtek itt, s 1442-ben építeni kezdték gótikus 
templomukat, amelyet Sarlós Boldogasszony 
tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A templom 
építését Hunyadi János erdélyi vajda is támo-
gatta, aki így mondott köszönetet Istennek a 
törökök felett aratott 1442-es győzeleméért. 
A templomot 1802-ben lebontották, anyagát 
beledolgozták a mostani, barokk épület fala-
iba, amelyet 1876. augusztus 20-án szentelt fel 
Fogarassy Mihály erdélyi püspök.
A kegyhely legfőbb jellemzője a Boldogságos 
Szűz Mária tisztelete. IV. Jenő pápa levele már 
a 15. század első felében arról ad hírt, hogy „sok 
nép jár Csíksomlyóra, Máriát tisztelni”. A kegy-
szobrot – amely a Napba öltözött Asszonyt 
ábrázolja, akinek lába alatt van a hold, fején a 
tizenkét csillagból álló koszorú – a 16. század 
elején hársfából faragta ismeretlen alkotója. 
Az 1661-es török–tatár dúlás során a templo-
mot felgyújtották, teljes teteje leégett, ám cso-
dálatos módon Szűz Mária szobra sértetlen 
maradt. A szobrot 1798-ban – Batthyány Ignác 
erdélyi püspök idején – az egyház Csodatevő-
nek, segítő szent Szűznek nevezte el, hiszen a 
századok folyamán sok csoda történt, sok ima 
meghallgatásra talált. 
1567 – az első pünkösdi búcsú éve. János Zsig-
mond, erdélyi fejedelem ebben az évben erő-
szakkal akarta Csík, Gyergyó és Kászon kato-
likus népét az unitárius vallásra téríteni, a nép 
azonban a gyergyóalfalvi plébános vezetésével 
fegyvert fogott hitének védelmére. A hadba 
indulók Csíksomlyón ajánlották magukat Isten 
kegyelmébe, és a Szent Szűz segítségét kérték. 
A csata diadallal végződött, a győztesek nyír-

faágakkal felékesített lobogóikkal vonultak 
le a Hargitáról, és adtak hálát a győzelemért, 
majd fogadalmat tettek, hogy ezután minden 
évben, pünkösd szombatján elzarándokolnak 
Csíksomlyóra. Ezt az ősi hagyományt őrzi és 
folytatja a mai napig Mária népe. 

„Napjainkban már nemcsak a búcsújárás jellemző, 
hanem télen-nyáron szakadatlanul árad a Máriát 
tisztelő népek sokasága. Mi indítja, mi vonzza a 
hívő embereket a Szűzanya látogatására? Mária 
istenanyai mivolta és Istennél való közbenjárá-
sának ténye, hiszen századokon át napjainkig 
számtalan imameghallgatás és csoda történt és 
történik a segítségért folyamodó hívek életében. 
Természetesen ezek az események nagy hatással 
vannak a hívő emberekre” – mondta el lapunk-
nak Urbán Erik atya, a csíksomlyói kegyhely 
igazgatója. „Bármilyen hitű vagy rangú ember, 
akiben van érző szív, jóra hajló lélek, nem marad 
közömbös, érzéketlen a búcsú hatásától. Az ünne-
pelt a Boldogságos Szűz Mária, aki szeretettel 
fogadja népe tiszteletét, hódolatát és közbenjár 
Istennél, áldást eszközölve ki az őt tisztelő, szerető 
gyermekeire.” 
Sokan már pénteken megérkeztek és a sza-
bad ég alatt virrasztva várták a Csíki havasok 
mögül felkelő napot, hogy pünkösd szombat-
ján részt vegyenek az ünnepi szentmisén a 
Hármashalom oltárnál, a templom feletti – a 

Erkölcsi felemelkedésünk 

érdekében meg kell 

tanulnunk ismét családban 

és közösségben 

gondolkodni.

XVI. Benedek pápa a 2012-
es esztendőt a Misszió évé-
nek nyilvánította, mondván 
„egyre többen nem ismerik 
hitünk alapjait, pedig ahhoz, 
hogy Istent szerethessük és 
hallgassunk rá, tudnunk kell, 
hogy mit mond nekünk és 
mit kíván tőlünk”. A Szent-
atya szándékát minden 
magyar egyház követi, az 
erdélyi főegyházmegye a 
hitben való megújulást Mária 
oltalma alá helyezte, és ezt 
az Apostolok Cselekedetei-
ből való „Máriával, Jézus 
anyjával” jelmondatban 
fogalmazta meg – emlékez-
tetett Tempfl i Imre, akinek 
prédikációját több százezer 
zarándok hallgatta a csík-
somlyói nyeregben. Urbán 
Erik, a kegyhely igazgatója 
arra kért minden résztvevőt, 
hogy a szertartás kegyelmi 
gazdagságát adják át fele-
barátaiknak, legyen ez egy 
misszió, küldetés minden 
jóakaratú ember felé!

Az 1661-es tatárpusztítás előtt három fénylő csillag világította be a templomot 

éjjel-nappal, több napon át, mintha csak az elkövetkező tragédiát jelezte volna a 

Szűzanya. A dúlás után az egyik tatár vezér azt gondolván, hogy a szobor nagyon ér-

tékes, magával akarta vinni, de az olyan súlyossá vált, hogy nyolc pár ökör sem tudta 

elhúzni a szekeret. A tatár vezér földre dobta a szobrot és kardjával hozzávágott, 

megsebezve a Kegyszobor arcát és nyakát – ezek a sérülések ma is láthatók –, majd 

karja bénán hanyatlott alá.

Jézus hegyének is mondott Kissomlyó és 
az azon túl emelkedő Nagysomlyó erdős 
hegye között elterülő – széles nyeregben.
„A csíksomlyói búcsú jelentős vallási, kul-
turális és nemzeti esemény Székelyföldön, 
amelyre minden régióból sokan érkeznek. 
A Búcsún évről évre növekszik a magyar-
országi zarándokok és turisták száma. A 
nemzeti összetartozás érzésének egyik fon-
tos megnyilvánulásaként minden résztvevő 
számára esélyt ad a nemzeti identitás egy 
egészen felemelő formában történő megélé-
séhez. A somlyói nyeregben lenni több száz-
ezer magyarral együtt életre szóló élményt 
jelent, és az is megérti és megéli a Székely 
Himnuszt, aki esetleg kirekesztő lélekkel 
viszonyul a székelyek nemzeti imájához” – 
vallja Zsigmond Barna Pál, a csíkszeredai 
magyar főkonzul.

Ünnepi szentmise 
a Hármashalom oltárnál
„Az együtt zarándoklás, az úton levés 
közösséget teremt […], minden igazi közös-
ség példája, alapja és köteléke a Szenthá-
romságos Egyisten” – ezzel a gondolattal 

nyitotta meg a 2012-es ünnepi szentmi-
sét, az együvé tartozás ünnepét Orbán 
Szabolcs, erdélyi ferences tartományfő-
nök. A pünkösdi búcsú mottója „Máriával, 
Jézus anyjával”, hiszen bárhol van édes-
anyánk, ott az otthonunk. „A szűzanya 
hazavárja gyermekeit, mi mindannyian 
hazajöttünk” – mondta a szertartás kez-
detén a misét celebráló Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek, aki az első pün-
kösdi kilencedre emlékezve köszöntötte 
a Boldogságos Szűzanyát. Majd tiltakozá-
sát fejezte ki minden olyan kísérlet ellen, 
amely politikai célokra akarná hasz-
nálni a zarándoklatot. Kifejtette, hogy 
a 445 éve fennálló fogadalmi búcsújárás 
célja a keresztény, katolikus hitünkben 
való megerősödés, valamint hálaadás a 
Szűzanyának, hogy megmaradhattunk 
hitünkben és áldáskérés a jövőnkre. 
Prédikációjában Tempfl i Imre, a stutt-
garti magyar katolikus egyházközség 
plébánosa Oscar Wilde-ot idézte: „Saját 
bensődben rejlik a tökély. Csak ezt bírnád 
elérni, nem vágyódnál gazdagság után. Az 
embertől ellophatják azt, amit közönsége-
sen kincsnek neveznek, a valódi kincseket 
nem. Lelked kincstárában olyan végtelen 
értékű dolgok feküsznek, amelyeket soha 
nem vehetnek el tőled.” Jézus feltáma-
dása utáni ötvenedik napon, a Szentlé-
lek eljövetelének napján „egyszerre olyan 
zúgás támadt az égből, mintha csak heves 
szélvész közeledett volna, és egészen betöl-
tötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek 
jelentek meg nekik szétoszolva, és leeresz-

kedtek mindegyikükre. Mindannyiukat 
eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyel-
veken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek 
szólásra indította őket.” (2,1–4.) „Mind-
egyikükre egy-egy!” – emelte ki Tempfl i 
Imre. Csíksomlyó szent helyén azt 
ünnepeljük, hogy mindnyájan kiválasz-
tottak vagyunk, és küldetésünk Isten-
nel a lelkünkben szebbé és jobbá tenni 
a világot. És ugyanígy minden egyes nép 
küldetése: Isten törvényeit megtartva 
az igazság útját járni. A hit és az emberi 
értékek válságát éljük, amelyből az új 
testvériség, a lélek testvérisége ragadhat 
ki bennünket. Dosztojevszkij szavaival: 
„egy közös, mindnyájunkat egyesítő szép 
gondolat, amely összekötne bennünket”. 
Ahogy az egyházat is az tette lebírhatat-
lanná, hogy az apostolok egy szívvel, egy 
lélekkel imádkoztak érte. Erkölcsi fel-
emelkedésünk érdekében meg kell tanul-
nunk ismét családban és közösségben 
gondolkodni. „Mindenkire szükségünk 
van, nem engedhetjük el senkinek a kezét, 
válasszon el bár látszólag vallás, világnézet 
vagy politikai meggyőződés!” A plébános 
az összefogás erejét egy első világháborús 
történettel bizonyította: 1918 júniusában 
az olaszországi Piave folyón az olaszok 
felrobbantottak egy gátat. A felszaba-
duló víz az osztrák katonákat elsodorta, 
de a magyarok – akik parancsot követve 
szorosan fogták egymás kezét – megme-
nekültek. Márton Áron püspök mondta: 
„Hitünk parancsa, hogy a templomon 
kívül, az életben is testvérek maradjunk, 
egymás sorsa iránt érdeklődjünk, és egy-
más terhét kölcsönös megértésben hordoz-
zuk.” Kapaszkodjunk hát össze, hogy az 
új testvériség valósággá váljék! – szólí-
totta fel Tempfl i Imre a híveket, akinek 
meggyőződése szerint Csíksomlyó nem 
véletlenül válik nemzeti szentélyünkké, 
hiszen Mária üzenete aktuálisabb, mint 
valaha: „Tartsd meg és védd meg a hitedet! 
És ha élni akarsz, ha továbbra is helyet 
akarsz magadnak a nap alatt: Töltsd meg 
lélekkel! Újulj meg benne!”.  ■
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Második alkalommal rendezett nemzet-
politikai konferenciát a külhoni magyar-
ság gyarapodásáért küzdő Nemzetpoliti-
kai Kutatóintézet. A május 4-én tartott 
esemény a Nemzetpolitikai stratégiák – A 
vajdasági Magyar Nemzeti Tanács straté-
giái címet kapta, témája pedig a külhoni 
magyar közösségek számára példaértékű 
vajdasági stratégiaalkotás volt. A rendez-
vényt Répás Zsuzsanna nemzetpolitiká-
ért felelős helyettes államtitkár nyitotta 
meg. „A stratégiák ideje kezdődött meg a 
Kárpát-medencében” – kezdte beszédét a 
helyettes államtitkár, majd kifejtette, ez 
a magyarság szempontjából azért is külö-
nösen fontos tendencia, mert az utóbbi 
évek nemzetpolitikájának nem volt 
határozott iránya, hiányzott a tervezés. 
A stratégiák nem a mindennapi élet prob-
lémáira nyújtanak választ, hanem a jelen 
kihívásainak fi gyelembevételével a követ-
kező tíz-húsz év céljait, illetve az ahhoz 
szükséges eszközöket határozzák meg. 
E logika mentén a kormány kidolgozta a 
Magyar Nemzetpolitika. A nemzetpolitika 
stratégiai kerete című dokumentumot, a 
Vajdaságban pedig a Magyar Nemzeti 
Tanács dolgozott ki átfogó tervet a közok-
tatásra, kultúrára, médiára és nyelvhasz-
nálatra, illetve folyamatban van a civil-, 
i� úsági- és sportstratégia kidolgozása. 
Répás Zsuzsanna a Vajdasági Magyar 
Szövetség elnökének, Pásztor István-
nak adta át a szót. A pártelnök részvé-
tele önmagában hatalmas jelentőségű, 
ugyanis Szerbiában két nappal később 
elnök-, parlamenti és önkormányzati 
választást tartottak, a rendezvény napján 
még javában zajlott a kampány. „A közös-
ségépítkezés egy válasz arra a kérdésre, hogy 

hogyan lehet lakóhelyünkön megmaradni 
magyarként, ugyanakkor hogyan lehet 
emberhez méltó életet élni” – nyitotta 
beszédét a szerbiai magyarság vezetője. 
Hozzátette, a közösségépítésben a stra-
tégiák megkerülhetetlenek,ezek hatá-
rozzák meg a közösség távlatait, céljuk 
mélységének tartalmát. 
A vajdasági magyarok a stratégiaalkotás 
eszközét vették igénybe a kisebbségi lét-
ből fakadó kihívások leküzdésére. Ezt a 
többi külhoni magyar közösség számára 
irigylésre méltó jogi környezet teszi lehe-
tővé: a Vajdaságban széles körű jogi lehe-
tőségeket teremt az az autonómia, ami a 
magyarokat megilleti. Nemzettársaink 
törvényi garanciákat kaptak, létrejöhe-
tett egy magyar választói címjegyzék. Az 
oktatás, a kultúra, a nyelvhasználat és a 
tájékoztatás területén a Magyar Nemzeti 

Tanács tényleges ráhatással tud lenni a 
magyarság sorsdöntő problémáira. Kor-
hecz Tamás, a szervezet elnöke szerint a 
tanács létrejötte korszakváltást jelentett 
a szerbiai magyar közösség életében. A 
Magyarországon és a Vajdaságban egya-
ránt oktató jogászprofesszor elmondta, 
minden stratégiaalkotás négy fázisból 
áll: helyzetelemzés, vízió, program és 
akcióterv. Csak ezek együttes kidolgo-
zása esetén valósulhat meg a stratégia. 
Korhecz Tamás után az egyes szakpoli-
tikusok vették át a szót. Joó Horti Lívia 
és Lengyel László bemutatta a közokta-
tási terveket 2016-ig, Lovas Ildikó a kul-
túrára, Simon Erzsébet Zita a médiára 
vonatkozó stratégiákat ismertette, utol-
sóként pedig Beretka Katinka a magyar 
nyelvhasználati célokat mutatta be a 
vendégeknek.  ■

Stratégiák 
határon innen 
és túl
Nemzetstratégiák konferencia 
a Magyarság Házában
szöveg: Tóth Nándor Tamás, fotó: Szigeti Tamás

NEMZETFELFOGÁS 

KONFERENCIA

A konzervatív nemzeteszméről rendezett konferenciát a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet május 18-án. A Nemzetfelfogások – konzervatív 

nemzeteszme elnevezésű rendezvényen hazai, határon túli és európai 

parlamenti politikusok, politológusok és történészek fejtették ki 

véleményüket a konzervatív politika lehetőségeiről, irányáról. Kántor 

Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet izgatójának felvezetője után, 

az eseményen többek között felszólalt Schöpfl in György néppárti európai 

parlamenti képviselő, Szarka László a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

munkatársa, Varga Zs. András jogászprofesszor és Halász Iván, 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Az előadásokat követően vitát 

és kerekasztal-beszélgetést tartottak a konzervatív nemzetfelfogásról, 

a nemzetállam eszméjéről.
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Immáron két éve a Nemzeti Összetartozás 
Napját ünnepeljük június 4-én. Az Országy-
gyűlés 2010-ben nagy többséggel fogadta el 
az erről szóló törvényt. A jogszabály 3. §-a 
kimondja, hogy „a több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden tagja és közössége 
része az egységes magyar nemzetnek, melynek 
államhatárok feletti összetartozása valóság, 
s egyúttal a magyarok személyes és közösségi 
önazonosságának meghatározó eleme”. Ennek 
szellemében nyilvánították e napot, az 1920. 
évi trianoni békeszerződés aláírásának évfor-
dulóját a Nemzeti Összetartozás Napjává.
„A múltba csak egy út vezet, az emlékezeté, s a 
jövőbe is csak egy út visz, az életé. Minden, ami 
megtörtént velünk a múltban, az velünk lesz a 
jövőben is, és minden, amit ma cselekszünk, 
az a jövőben válik emlékezetünk részévé. Így 
él velünk Trianon emléke is. És így válik emlé-
kezetünk részévé nemzeti összetartozásunk 
napja” – fogalmazott nyilatkoztában Áder 
János köztársasági elnök az ünnep kapcsán, 
majd felhívta a fi gyelmet arra, hogy ez a nap 
az önvizsgálat napja is: „Vajon mindig méltá-
nyosak voltunk-e más népekkel? Vajon megosz-
tottságunk, nehézségeink idején nem keressük-e 
másban a rosszat, az okot, akár méltánytalan-
ság árán is?”
A Magyarság Házában Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes nyitotta meg az emléknap 
i� úsági programjait, külhoni és anyaországi 
diákok együtt hallgatták beszédét, amely-
ben hangsúlyozta: a Határtalanul-program 
célja, hogy minden magyar diák – tanulmá-
nyai során legalább egyszer – eljusson más 
magyarlakta vidékre. 

Súlyos veszteségünk mellett, elnyertük a 
felismerés lehetőségét, hogy „egy nemzet 
nagyságát nem országának területe, hanem 
szellemisége határozza meg” – hangsúlyozta 
Kövér László parlamenti beszédében. Erőt 
meríthetünk abból, hogy 92 év elteltével 
még nemzetünk összetart, hogy lelkünkben, 
kultúránkban és kapcsolatainkban őrizzük 
magyarságunk kötelékeit, sőt igyekszünk 
ezeket szorosabbra fűzni. 
A jeles nap eseményeit az ünnep rangjához 
méltó módon állították össze, és már június 
3-án, vasárnap megkezdődtek a programok. 
Az emléknap narrátora Keresztes Ildikó, a 
marosvásárhelyi születésű énekesnő volt. 
Hagyományos külhoni magyar ízek, porté-
kák, koncertek, irodalmi beszélgetések, báb-
előadások és táncház várta az érdeklődőket, 
akik késő délután a Gombold újra! öltözék-
tervezési pályázat két évének legszebb népi 
ihletésű darabjait is megcsodálhatták. A 
nagysikerű Nyitott Parlament program közel 
7500 látogatót vonzott.
Hétfő délután fél ötkor egyszerre kondul-
nak meg az emlékezés harangjai a trianoni 
békediktátum aláírásának időpontjában több 
magyarországi és határon túli magyarlakta 
településen, ezzel is kifejezve a magyar nem-
zet határokon átívelő egységét. A harang-
zúgást követően az összetartozás almafáit 
ültették el Szarvason, a Kárpát-medence 
mértani közepén és külhonban: Nagyszel-
mencen, Kisszelmencen, Marosvásárhelyen, 
Királyhalmán, Csúzán, Szerdahelyen és Őri-
szigeten. A csemeték a magyarság múltját, 
közös gyökereit és jövőjét jelképezi.   ■

Felelősséggel egymásért
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2008-ban pénzügyi válságnak indult az 
a krízisfolyam, amelynek ma sem látja 
tisztán senki a végét. Sok szakember 
fi gyelmeztetett bennünket már évekkel 
ezelőtt, hogy az, ami pénzügyi össze-
omlásnak tűnik, valójában egy hosz-
szabb ideje tartó általános gazdasági 
konf liktustömeg hirtelen robbanása 
egy területen. Minden felelős elemző 
felhívta a fi gyelmünket már 2008–2009 
telén, hogy a pénzügyi válságként kezelt 
folyamat elkerülhetetlenül tovább nő 
egy reálgazdasági krízisbe. 
Az államok többsége mégis extra  költ-
ségvetési ráfordításokkal igyekezett 
mérsékelni a válság következményeit, 
ennek során bankokat államosítottak 
vagy tőkésítettek fel, nagyvállalatoknak 
nyújtottak mentőcsomagokat, autóvá-
sárlási kedvezményeket biztosítottak. 
Mindezek sok milliárd eurót emésztet-
tek fel. A folyamat az uniós tagállamok 
többségének eladósodásához vezetett. 
Az eurózóna átlagos adósságszintje 
2009-ben még 80 százalék alatt volt, az 
Európai Bizottság 2013-ra viszont már 
92,6 százalékot jelez előre.

A pénzügyi válság erősen beszűkítette az 
európai gazdaságok forrásait, lenyomta 
a hitelpiacokat, és amikor ez az államok 
eladósodottságával halmozódott, akkor 
világossá vált a reálgazdaság megtor-
panása is. Növekvő munkanélküliség 
és egzisztenciális bizonytalanság járt 
együtt a fogyasztás drasztikus csökke-
nésével. A stabil alapokkal rendelkező 
észak- és északnyugat-európai országok 
többsége is elővette a költségvetési szi-
gor politikáját, és ezek az államok értek 
is el sikereket az államháztartás stabi-
lizálásában. Növekedést ugyan a kon-
tinensnek ezek a szegmensei sem tud-
tak produkálni, vagy csak igen szerény 
mértékben, de a kiadási és a bevételi 
fegyelem hagyományos ereje a bizton-
ság viszonylag magas szintjét volt képes 
fenntartani. A gazdag országok korábbi 
jóléti társadalmaiban felnőtt nemze-
dékek ezeket a stabilizációs programo-
kat is megszorításoknak tekintették. 
Miközben az igazi költségvetési szigor 
azon EU-tagállamok előtt álltak és áll-
nak, melyekben tradicionálisan gyen-
gébb volt az államháztartási fegyelem 

szintje, európai mércével magas volt 
a szürkegazdaság részesedése a nem-
zeti termékből, a költségvetés mindkét 
oldalú megrövidítése (alacsony adó-
zási hajlandóság és az állami kiadások 
könnyelmű, részben illegális megcsa-
polása) hozzátartozott a mindennapok 
gyakorlatához. Ezekben az országok-
ban eleve később lehetett elkezdeni a 
szigorú gazdaságpolitikai kurzusokat, 
és többnyire az eladósodottság, illetve 
a hiány mértéke olyan magas lett, hogy a 
jobb helyzetű országokban alkalmazott 
megszorítási szint nem is kecsegtetett 
eredménnyel.
A mai uniós válság egyik jellemzője 
éppen az, hogy a tagállamok egy része 
későn, ugyanakkor nagyon nehéz hely-
zetben kezdte el a radikális megszorí-
tások politikáját. Ráadásul különösen 
Görögországban, de még Olaszország-
ban, Spanyolországban és Portugáliában 
is hosszú ideig halogatták a költségve-
tési szigor drasztikus erősítését, miköz-
ben a munkavállalók évtizedek óta szer-
zett jogként éltek olyan szociális és jóléti 
előnyökkel, amelyeknek mára eltűntek 
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a valós gazdasági alapjai (sok esetben 
korábban sem voltak meg). 
Természetesen a tagállamok még egyéb 
szimptómákat is felmutattak, és sokan 
nem tartoznak az eddig említett két 
csoporthoz. Nagy-Britannia és Írország 
(utóbbi a korábbi évtizedek uniós siker-
sztorijaként) a legközvetlenebb áldoza-
tai voltak a pénzügyi válság kirobbanása 
utáni káosznak (a tagjelölt Izlanddal 
egyetemben).  Egyik országot sem jelle-
mezték a mediterrán tagállamok sorsát 
nehezítő hagyományok, viszont a fi nan-
ciális krízis miatti súlyos problémák már 
korán elindították a megszorítási intéz-
kedések sorát. 
A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott 
országok heterogén konglomerátumát 
nagyon különböző módon és mérték-
ben érte el a válság. Sehol nem lehetett 
fenntartani a gazdaság működőképessé-
gét megszorítások nélkül, de ezek jellege 
és mértéke nagyban különbözött egy-
mástól. A magyar és a cseh gazdaságban 

kezdődtek a legkorábban a korlátozások, 
később kifejezetten extrém példát szol-
gáltatott a lett modell a társadalmat 
radikálisan lenullázó, majd a semmiből 
gyorsan növekedést produkáló sokk-
terápiájával, de a ma már nagyszerűen 
teljesítő lengyel rendszert is megszorí-
tásokkal kellett stabilizálni. Románi-
ában 2010-ben keményen megvágták 
a béreket és a nyugdíjakat, de azóta is 
folyamatosan csökkenteni próbálják a 
költségvetési kiadásokat, időről időre 
törékennyé téve az éppen regnáló kor-
mányok helyzetét.
A válságfolyamat egyik legfőbb jellem-
zője éppen az, hogy sok tagállamban 
változott meg a kormányok politikai 
színezete, de a leváltó rezsimek is kény-
telenek voltak folytatni, legfeljebb más 
módszerekkel, a költségvetési szigor 
politikáját. A leginkább érintett orszá-
gokban a nehezebb helyzetbe került, 

nagy létszámú társadalmi csoportok 
viszont egyre kevésbé tolerálják egzisz-
tenciális pozícióik romlását. A szociális 
elégedetlenség hullámai újabb és újabb 
formákban hömpölyögnek tucatnyi tag-
állam nagyvárosainak utcáin.
A négy év alatt kiformálódott helyzet 
több ellentmondásos folyamatot indí-
tott el az európai közösségen belül. A 
válság nem az EU országaiból indult, de 
megmutatta a kontinens jóléti modell-
jeinek költségvetési törékenységét. 
Lélektanilag még ma is benne van a 
demonstráló tömegek világképében az a 
sértettség, amelynek alapgondolata sze-
rint nem miattunk van a krízis, mégis 
mi fi zetjük meg az árát. Az a motívum 
viszont hiányzik a tüntetők értelmezé-
séből, hogy a most megvont 13. és 14. 
havi fi zetésüknek vagy nyugdíjuknak 
eddig sem volt fedezete. 
A legnagyobb ellentmondás természete-
sen a lehetséges perspektíva megítélésé-
ről szóló vitákban feszül. A skandináv–

német–Benelux megközelítés keményen 
vallja továbbra is, hogy csak a következe-
tes költségvetési szigor és az egyensúly 
megteremtése vezethet el a stabilitáshoz, 
függetlenül az elkerülhetetlen szociális 
fájdalmaktól. A mediterrán országok 
politikusai viszont őrlődnek a választói 
tömegek nyomása és a megszorítások 
szükségszerűsége között. A közgazdá-
szok nem könnyítik meg az életüket. 
Többségük egyértelműen vallja, hogy 
nincs más út, csak a kiadáscsökkentés, 
egészen az egyensúly eléréséig, és akkor 
sem lehet visszatérni a múlt költekezé-
séhez.
A szakmai kisebbség sem nyújt igazi 
támogatást a politikai vezetőknek. Ők 
adnak ugyan olyan nyilatkozatokat, 
hogy a megszorításokkal a tűréshatárig 
kifacsart társadalmakban átmeneti-
leg lehet alkalmazni könnyítéseket, de 
„nem lehet a lovak közé dobni a gyep-

lőt”. Ez bizony kormányzati szemüvegen 
át nézve a „nesze semmi, fogd meg jól” 
tanácsok közé tartozik. Eddig bármit 
mondott is akármelyik tagállam kormá-
nya a nyilatkozatokban, minden ország-
ban a költségvetési szigor uralkodik. 

Megszűnő tolerancia
Régen volt ennyire széttöredezett 
Európa integráció által érintett része, 
mint most. A nehéz helyzetben lévő 
országok tömegeinek elege van a nyug-
díjkorhatár folyamatos emeléséből, a 
szociális juttatások állandó és radiká-
lis nyírbálásából, a bércsökkentésből és 
adóemelésből, az oktatásra és az egész-
ségügyre fordított állami kiadások bru-
tális lefaragásából, a munkanélküliség 
általi fenyegetettségből. Az EU döntés-
hozó testületei ugyanakkor nemhogy 
enyhítettek volna a szigoron, hanem 
minden korábbinál rigorózusabb rend-

szert formáltak a fi skális paktumnak 
nevezett szerződéssel.
A görög parlamenti választások, a fran-
cia elnökválasztás, sőt, a német tarto-
mányi választások is ezzel ellentétben 
valami mást követelnének a kontinens 
politikai vezetőitől. De azt is láthattuk 
Nagy-Britanniától Spanyolországig, 
hogy hiába jönnek új rezsimek, a szigorí-
tások folytatására kényszerülnek. A vég-
rehajtó hatalom birtokában a felelősség 
nyomása alatt François Hollande-nak is 
számba kell vennie a realitásokat, vagy 
akár egy júniusban parlamenti többség-
hez jutó görög radikális kormánynak is 
szembe kell néznie az államcsőd fenye-
getésével. És azzal a kőkemény ténnyel 
is, hogy a költségvetési szigorral szem-
ben használható alternatívát senki nem 
kínál.  ■ 
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2008-ban pénzügyi válságnak indult az 
a krízisfolyam, amelynek ma sem látja 
tisztán senki a végét. Sok szakember 
fi gyelmeztetett bennünket már évekkel 
ezelőtt, hogy az, ami pénzügyi össze-
omlásnak tűnik, valójában egy hosz-
szabb ideje tartó általános gazdasági 
konf liktustömeg hirtelen robbanása 
egy területen. Minden felelős elemző 
felhívta a fi gyelmünket már 2008–2009 
telén, hogy a pénzügyi válságként kezelt 
folyamat elkerülhetetlenül tovább nő 
egy reálgazdasági krízisbe. 
Az államok többsége mégis extra  költ-
ségvetési ráfordításokkal igyekezett 
mérsékelni a válság következményeit, 
ennek során bankokat államosítottak 
vagy tőkésítettek fel, nagyvállalatoknak 
nyújtottak mentőcsomagokat, autóvá-
sárlási kedvezményeket biztosítottak. 
Mindezek sok milliárd eurót emésztet-
tek fel. A folyamat az uniós tagállamok 
többségének eladósodásához vezetett. 
Az eurózóna átlagos adósságszintje 
2009-ben még 80 százalék alatt volt, az 
Európai Bizottság 2013-ra viszont már 
92,6 százalékot jelez előre.

A pénzügyi válság erősen beszűkítette az 
európai gazdaságok forrásait, lenyomta 
a hitelpiacokat, és amikor ez az államok 
eladósodottságával halmozódott, akkor 
világossá vált a reálgazdaság megtor-
panása is. Növekvő munkanélküliség 
és egzisztenciális bizonytalanság járt 
együtt a fogyasztás drasztikus csökke-
nésével. A stabil alapokkal rendelkező 
észak- és északnyugat-európai országok 
többsége is elővette a költségvetési szi-
gor politikáját, és ezek az államok értek 
is el sikereket az államháztartás stabi-
lizálásában. Növekedést ugyan a kon-
tinensnek ezek a szegmensei sem tud-
tak produkálni, vagy csak igen szerény 
mértékben, de a kiadási és a bevételi 
fegyelem hagyományos ereje a bizton-
ság viszonylag magas szintjét volt képes 
fenntartani. A gazdag országok korábbi 
jóléti társadalmaiban felnőtt nemze-
dékek ezeket a stabilizációs programo-
kat is megszorításoknak tekintették. 
Miközben az igazi költségvetési szigor 
azon EU-tagállamok előtt álltak és áll-
nak, melyekben tradicionálisan gyen-
gébb volt az államháztartási fegyelem 

szintje, európai mércével magas volt 
a szürkegazdaság részesedése a nem-
zeti termékből, a költségvetés mindkét 
oldalú megrövidítése (alacsony adó-
zási hajlandóság és az állami kiadások 
könnyelmű, részben illegális megcsa-
polása) hozzátartozott a mindennapok 
gyakorlatához. Ezekben az országok-
ban eleve később lehetett elkezdeni a 
szigorú gazdaságpolitikai kurzusokat, 
és többnyire az eladósodottság, illetve 
a hiány mértéke olyan magas lett, hogy a 
jobb helyzetű országokban alkalmazott 
megszorítási szint nem is kecsegtetett 
eredménnyel.
A mai uniós válság egyik jellemzője 
éppen az, hogy a tagállamok egy része 
későn, ugyanakkor nagyon nehéz hely-
zetben kezdte el a radikális megszorí-
tások politikáját. Ráadásul különösen 
Görögországban, de még Olaszország-
ban, Spanyolországban és Portugáliában 
is hosszú ideig halogatták a költségve-
tési szigor drasztikus erősítését, miköz-
ben a munkavállalók évtizedek óta szer-
zett jogként éltek olyan szociális és jóléti 
előnyökkel, amelyeknek mára eltűntek 
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a valós gazdasági alapjai (sok esetben 
korábban sem voltak meg). 
Természetesen a tagállamok még egyéb 
szimptómákat is felmutattak, és sokan 
nem tartoznak az eddig említett két 
csoporthoz. Nagy-Britannia és Írország 
(utóbbi a korábbi évtizedek uniós siker-
sztorijaként) a legközvetlenebb áldoza-
tai voltak a pénzügyi válság kirobbanása 
utáni káosznak (a tagjelölt Izlanddal 
egyetemben).  Egyik országot sem jelle-
mezték a mediterrán tagállamok sorsát 
nehezítő hagyományok, viszont a fi nan-
ciális krízis miatti súlyos problémák már 
korán elindították a megszorítási intéz-
kedések sorát. 
A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott 
országok heterogén konglomerátumát 
nagyon különböző módon és mérték-
ben érte el a válság. Sehol nem lehetett 
fenntartani a gazdaság működőképessé-
gét megszorítások nélkül, de ezek jellege 
és mértéke nagyban különbözött egy-
mástól. A magyar és a cseh gazdaságban 

kezdődtek a legkorábban a korlátozások, 
később kifejezetten extrém példát szol-
gáltatott a lett modell a társadalmat 
radikálisan lenullázó, majd a semmiből 
gyorsan növekedést produkáló sokk-
terápiájával, de a ma már nagyszerűen 
teljesítő lengyel rendszert is megszorí-
tásokkal kellett stabilizálni. Románi-
ában 2010-ben keményen megvágták 
a béreket és a nyugdíjakat, de azóta is 
folyamatosan csökkenteni próbálják a 
költségvetési kiadásokat, időről időre 
törékennyé téve az éppen regnáló kor-
mányok helyzetét.
A válságfolyamat egyik legfőbb jellem-
zője éppen az, hogy sok tagállamban 
változott meg a kormányok politikai 
színezete, de a leváltó rezsimek is kény-
telenek voltak folytatni, legfeljebb más 
módszerekkel, a költségvetési szigor 
politikáját. A leginkább érintett orszá-
gokban a nehezebb helyzetbe került, 

nagy létszámú társadalmi csoportok 
viszont egyre kevésbé tolerálják egzisz-
tenciális pozícióik romlását. A szociális 
elégedetlenség hullámai újabb és újabb 
formákban hömpölyögnek tucatnyi tag-
állam nagyvárosainak utcáin.
A négy év alatt kiformálódott helyzet 
több ellentmondásos folyamatot indí-
tott el az európai közösségen belül. A 
válság nem az EU országaiból indult, de 
megmutatta a kontinens jóléti modell-
jeinek költségvetési törékenységét. 
Lélektanilag még ma is benne van a 
demonstráló tömegek világképében az a 
sértettség, amelynek alapgondolata sze-
rint nem miattunk van a krízis, mégis 
mi fi zetjük meg az árát. Az a motívum 
viszont hiányzik a tüntetők értelmezé-
séből, hogy a most megvont 13. és 14. 
havi fi zetésüknek vagy nyugdíjuknak 
eddig sem volt fedezete. 
A legnagyobb ellentmondás természete-
sen a lehetséges perspektíva megítélésé-
ről szóló vitákban feszül. A skandináv–

német–Benelux megközelítés keményen 
vallja továbbra is, hogy csak a következe-
tes költségvetési szigor és az egyensúly 
megteremtése vezethet el a stabilitáshoz, 
függetlenül az elkerülhetetlen szociális 
fájdalmaktól. A mediterrán országok 
politikusai viszont őrlődnek a választói 
tömegek nyomása és a megszorítások 
szükségszerűsége között. A közgazdá-
szok nem könnyítik meg az életüket. 
Többségük egyértelműen vallja, hogy 
nincs más út, csak a kiadáscsökkentés, 
egészen az egyensúly eléréséig, és akkor 
sem lehet visszatérni a múlt költekezé-
séhez.
A szakmai kisebbség sem nyújt igazi 
támogatást a politikai vezetőknek. Ők 
adnak ugyan olyan nyilatkozatokat, 
hogy a megszorításokkal a tűréshatárig 
kifacsart társadalmakban átmeneti-
leg lehet alkalmazni könnyítéseket, de 
„nem lehet a lovak közé dobni a gyep-

lőt”. Ez bizony kormányzati szemüvegen 
át nézve a „nesze semmi, fogd meg jól” 
tanácsok közé tartozik. Eddig bármit 
mondott is akármelyik tagállam kormá-
nya a nyilatkozatokban, minden ország-
ban a költségvetési szigor uralkodik. 

Megszűnő tolerancia
Régen volt ennyire széttöredezett 
Európa integráció által érintett része, 
mint most. A nehéz helyzetben lévő 
országok tömegeinek elege van a nyug-
díjkorhatár folyamatos emeléséből, a 
szociális juttatások állandó és radiká-
lis nyírbálásából, a bércsökkentésből és 
adóemelésből, az oktatásra és az egész-
ségügyre fordított állami kiadások bru-
tális lefaragásából, a munkanélküliség 
általi fenyegetettségből. Az EU döntés-
hozó testületei ugyanakkor nemhogy 
enyhítettek volna a szigoron, hanem 
minden korábbinál rigorózusabb rend-

szert formáltak a fi skális paktumnak 
nevezett szerződéssel.
A görög parlamenti választások, a fran-
cia elnökválasztás, sőt, a német tarto-
mányi választások is ezzel ellentétben 
valami mást követelnének a kontinens 
politikai vezetőitől. De azt is láthattuk 
Nagy-Britanniától Spanyolországig, 
hogy hiába jönnek új rezsimek, a szigorí-
tások folytatására kényszerülnek. A vég-
rehajtó hatalom birtokában a felelősség 
nyomása alatt François Hollande-nak is 
számba kell vennie a realitásokat, vagy 
akár egy júniusban parlamenti többség-
hez jutó görög radikális kormánynak is 
szembe kell néznie az államcsőd fenye-
getésével. És azzal a kőkemény ténnyel 
is, hogy a költségvetési szigorral szem-
ben használható alternatívát senki nem 
kínál.  ■ 



Tizenhét év után újra szocialista jelölt 
ülhet a francia elnöki székbe miután 
François Hollande az elnökválasztás 
második fordulójában a szavazatok 
51,63 százalékát szerezte meg. Az első 
François Mitterrand volt 1981 és 1995 
között. Az V. Köztársaság történet-
ében szintén másodszor történt meg 
( Georges Pompidou halálát leszá-
mítva), hogy az első mandátumot töltő 
elnök nem kapott bizalmat a hatalom-
ban maradáshoz. Nicolas Sarkozy előtt 
Valéry Giscard d’Estaingnek kellett 
még 1981-ben búcsút vennie az Ely-
sée-palotától.
Az új francia elnök, még 2007-ben a 
Sarkozyt kihívó volt élettársa, Ségolène 
Royal kudarca után döntötte el véglege-
sen, hogy indulni fog a következő elnök-
választáson. Szándékát tavaly március 
végén jelentette be, azonban saját párt-
jában ekkor még nem tekintették esélyes-
nek. A francia legmenőbb „elitképzőket” 
(HEC, SciencesPo, ENA) elvégző, 11 éven 
(1997–2008) át pártelnöki pozíciót ellátó, 
inkább másodvonalbelinek számító, nem 
túlságosan karizmatikus egyéniségnek 
ismert politikussal szemben ugyanis 
Dominique Strauss-Kahnban látta a bal-
oldal a győzelem reményét. A Nemzet-
közi Valutaalap akkori elnökének tavaly 
májusban kitört szexbotránya azonban 
váratlanul megnyitotta Hollande előtt a 
lehetőséget. Az őszi szocialista előválasz-
tások második fordulójában a párt jelen-
legi elnökét, Martine Aubryt győzte le. 
Ettől fogva a közvélemény-kutatásokban 
mindvégig a választások legesélyesebbi-
kének számított. 

Adieu Sarko
A 2007-ben az ország felvirágozta-
tását ígérő Nicolas Sarkozyt sokan 
egyedüli felelősként hibáztatták a 
gazdasági nehézségekért – annak 
ellenére, hogy képes volt részben 
tompítani az egész világot átölelő 
válság hatásait –, továbbá kor-
mányzási stílusa is sokakban nagy 
visszatetszést keltett. Ezek követ-
keztében már 2010 májusára – az V. 
Köztársaságban első mandátumát 
töltő elnök esetében egyedül álló 
módon – 26 százalékra süllyedt a 
népszerűsége. Ezt a jelenséget jól 
kihasználva, „protestszavazatokra” 
számítva a kilenc hivatalos elnök-
jelölt a hatalomba lévő államfő 
újraválasztása ellen kampányolt. 
Még március 22-én a komman-
dósok által „ártalmatlanított” merénylő, 
Mohamed Merah ügye sem tudott megha-
tározó áttörést hozni Sarkozy megítélés-
ében. Népszerűsége csak enyhén növeke-
dett. Az egy hónappal később tartott első 
fordulóban ugyan sikerült az államfőnek 
a második helyen végeznie (27,18 szá-
zalékkal), azonban matematikailag alig 
maradt esélye a voksok 28,63 százalékát 
megszerző François Hollande legyőzésére. 
Pláne, miután ellenfele François Bayrou, 
a politikai palettán középen elhelyezkedő 
MoDem vezetőjének támogatását is élvez-
hette. Számíthatott továbbá a negyedik 
helyen befutó Jean-Luc Melanchon-féle 
kommunista eszméket hirdető Baloldali 
Front és a további kis népszerűségnek 
örvendő baloldali pártformációk szava-
zóira is. Míg a jobboldali Marine Le Pen a 

Front National szavazóit Sarkozy támoga-
tása helyett inkább az érvénytelen voksok 
leadására biztatta. 
Hollande sikerének másik titka a január 
26-án nyilvánosságra hozott 60 pontos 
programjában rejlik, mely az „igazságos-
ság” szlogen mentén számos olyan ígé-
retet is tartalmazott (pl. nyugdíjkorhatár 
leszállítása, közalkalmazottak számának 
növelése, jelentős adóreform), amelynek 
megvalósítása széles tömegek tetszését 
váltotta ki. Jóllehet a terv pénzügyi fede-
zetének előteremtése nem látszik teljesen 
megoldottnak.

Nehéz kilátások
A május 15-én beiktatott új elnök nehéz 
körülmények között vette át Francia-
ország vezetését. Az ország gazdasági 
helyzete egyre rosszabbodik. A mun-

kanélküliség már 10 százalékra nőtt, a 
GDP-növekedés pedig közel stagnálás 
állapotában van, az államháztartási 
hiány kiemelkedően magas és az állam-
adósság is 1800 milliárd euróhoz közelít. 
Nagy kérdés, hogy François Hollande 
képes lesz-e visszájára fordítani ezeket a 
negatív tendenciákat.
Az mindenki számára teljesen nyilván-
való, hogy Franciaország jövője össze 
van kötve Európáéval, ezért leginkább 
az új elnök és az általa kinevezett Jean-
Marc Ayrault vezette kormány európai 
politikája áll a fi gyelem középpontjában. 
Párizs azonban hiába áll elő ötletekkel, 
Berlin támogatása nélkül képtelen lesz 

megvalósítani azokat. Ezzel teljesen 
tisztában van François Hollande is, amit 
jól mutat beiktatása napján Angela Mer-
kelnél tett bemutatkozó látogatása. A két 
ország egymásrautaltsága igen magas. 
Így a berlini inspirációjú fi skális pak-
tum, valamint a francia szocialista jelölt 

kampányában fontos 
helyet kapó növekedést 
serkentő intézkedések 
esetében az álláspon-
tok különbözősége 
ellenére, kénytelenek 
lesznek kompromisszu-
mos megoldást találni. 
François Hollande pozí-
ciója ebben a vitában 
javulóban van az egyre 

nagyobb elégedetlenséget szülő megszo-
rításokkal küszködő, főleg dél-európai 
országok támogatása miatt. Mindazon-
által korainak tűnik az új francia elnök 
első diplomáciai győzelméről beszélni. 
Hollande eddig megismert javaslatainak 
– még ha minden elemét is sikerülne elfo-
gadtatni – következményei csak hosszabb 
távon lennének érzékelhetők. Ráadásul 
a vártnál vélhetően kisebb mértékben 
tudnának fellendülést hozni, miközben 
újabb kiadásokat is generálnának. Ez 
jelentős problémákat vet fel nem csak az 
Európai Unió, de Franciaország esetében 
is, ahol a GDP-arányos államháztartási 
hiány tavaly év végén 5,2 százalék volt. 
Az új elnök nehezen fogja tudni kordába 
tartani a költségvetési defi citet, lefékezni 
az államadóság növekedését, ha be sze-
retné tartani ígéreteit. Sőt további euró-
milliókat kell előteremtenie a növekedést 
serkentő intézkedések megvalósítására, 
miközben az eredetileg kalkulált gazda-
sági növekedésnél is alacsonyabbat vár-
nak a szakértők.

A gazdasági mellett az új elnök politikai 
mozgástere sem biztosított maximáli-
san, hiszen a nemzetgyűlési választá-
sokra június 10 és 17-én kerül sor, amely 
okozhat meglepetéseket. A közvélemény-
kutatási adatok, illetve az elnökjelöltekre 
leadott voksok alapján nem egyértelmű 
a szocialista többség, amit François 
 Hollande győzelme logikusan impli-
kálna. Elég csak arra gondolni, hogy szo-
katlanul magas (2,14 millió) volt május 
6-án az érvénytelen szavazatok száma. 
Ha sikerül is a szocialistáknak megsze-
reznie a szavazatok többségét június 
17-én, akkor is számolnia kell a párton 
belüli igen csak eltérő szemléletekkel. Jól 
látszik, hogy erre már az első kormánya 
felállításakor is fi gyelmet kellett fordí-
tania az új államfőnek. Nem véletlen, 
hogy a május 16-án felállt Jean-Marc 
Ayrault-kormány szokatlanul sok, 34 
miniszterből áll. Sőt minden bizonnyal 
a szélsőséges pártformációk nemzetgyű-
lési megjelenésével is számolni kell majd. 
Az április 22-én 17,9 százalékot szerzett 
Marine Le Pen valószínűleg képtelen lesz 
elsöpörni az UMP-ét, de minden bizony-
nyal jelentősebb ellenzéket fog képezni, 
mint a Jean-Luc Mélanchon-féle szélső 
baloldal, megnehezítve a kormány és az 
államfő elképzeléseinek megvalósítását.
Nem szabad elfelejteni a görögországi 
válság következményeit sem, amelyek 
akármilyen módon is nyernek megol-
dást, nem lesznek elhanyagolható ténye-
zők François Hollande döntéseinél. Az 
új elnök, bármilyen helyzettel is találja 
szembe magát június 17-ike után, szinte 
biztos, hogy választania kell majd az 
ország súlyos gazdasági helyzetét javítani 
képes prioritások és az egyes választók 
megnyerését szolgáló ígéreteinek meg-
valósításai között.  ■
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1995 után ismét szocialista jelölt ült a francia elnöki székbe. François Hollande-nak 

több bizonytalansági tényezővel is szembe kell néznie az elkövetkező hónapokban. 

A francia–német tengely újraértelmezése mellett az igazságosság szlogen mentén 

meghirdetett 60 pontos választási programjának megvalósítása is nagy fejtörést okoz-

hat az új állami vezetés számára.



Tizenhét év után újra szocialista jelölt 
ülhet a francia elnöki székbe miután 
François Hollande az elnökválasztás 
második fordulójában a szavazatok 
51,63 százalékát szerezte meg. Az első 
François Mitterrand volt 1981 és 1995 
között. Az V. Köztársaság történet-
ében szintén másodszor történt meg 
( Georges Pompidou halálát leszá-
mítva), hogy az első mandátumot töltő 
elnök nem kapott bizalmat a hatalom-
ban maradáshoz. Nicolas Sarkozy előtt 
Valéry Giscard d’Estaingnek kellett 
még 1981-ben búcsút vennie az Ely-
sée-palotától.
Az új francia elnök, még 2007-ben a 
Sarkozyt kihívó volt élettársa, Ségolène 
Royal kudarca után döntötte el véglege-
sen, hogy indulni fog a következő elnök-
választáson. Szándékát tavaly március 
végén jelentette be, azonban saját párt-
jában ekkor még nem tekintették esélyes-
nek. A francia legmenőbb „elitképzőket” 
(HEC, SciencesPo, ENA) elvégző, 11 éven 
(1997–2008) át pártelnöki pozíciót ellátó, 
inkább másodvonalbelinek számító, nem 
túlságosan karizmatikus egyéniségnek 
ismert politikussal szemben ugyanis 
Dominique Strauss-Kahnban látta a bal-
oldal a győzelem reményét. A Nemzet-
közi Valutaalap akkori elnökének tavaly 
májusban kitört szexbotránya azonban 
váratlanul megnyitotta Hollande előtt a 
lehetőséget. Az őszi szocialista előválasz-
tások második fordulójában a párt jelen-
legi elnökét, Martine Aubryt győzte le. 
Ettől fogva a közvélemény-kutatásokban 
mindvégig a választások legesélyesebbi-
kének számított. 

Adieu Sarko
A 2007-ben az ország felvirágozta-
tását ígérő Nicolas Sarkozyt sokan 
egyedüli felelősként hibáztatták a 
gazdasági nehézségekért – annak 
ellenére, hogy képes volt részben 
tompítani az egész világot átölelő 
válság hatásait –, továbbá kor-
mányzási stílusa is sokakban nagy 
visszatetszést keltett. Ezek követ-
keztében már 2010 májusára – az V. 
Köztársaságban első mandátumát 
töltő elnök esetében egyedül álló 
módon – 26 százalékra süllyedt a 
népszerűsége. Ezt a jelenséget jól 
kihasználva, „protestszavazatokra” 
számítva a kilenc hivatalos elnök-
jelölt a hatalomba lévő államfő 
újraválasztása ellen kampányolt. 
Még március 22-én a komman-
dósok által „ártalmatlanított” merénylő, 
Mohamed Merah ügye sem tudott megha-
tározó áttörést hozni Sarkozy megítélés-
ében. Népszerűsége csak enyhén növeke-
dett. Az egy hónappal később tartott első 
fordulóban ugyan sikerült az államfőnek 
a második helyen végeznie (27,18 szá-
zalékkal), azonban matematikailag alig 
maradt esélye a voksok 28,63 százalékát 
megszerző François Hollande legyőzésére. 
Pláne, miután ellenfele François Bayrou, 
a politikai palettán középen elhelyezkedő 
MoDem vezetőjének támogatását is élvez-
hette. Számíthatott továbbá a negyedik 
helyen befutó Jean-Luc Melanchon-féle 
kommunista eszméket hirdető Baloldali 
Front és a további kis népszerűségnek 
örvendő baloldali pártformációk szava-
zóira is. Míg a jobboldali Marine Le Pen a 

Front National szavazóit Sarkozy támoga-
tása helyett inkább az érvénytelen voksok 
leadására biztatta. 
Hollande sikerének másik titka a január 
26-án nyilvánosságra hozott 60 pontos 
programjában rejlik, mely az „igazságos-
ság” szlogen mentén számos olyan ígé-
retet is tartalmazott (pl. nyugdíjkorhatár 
leszállítása, közalkalmazottak számának 
növelése, jelentős adóreform), amelynek 
megvalósítása széles tömegek tetszését 
váltotta ki. Jóllehet a terv pénzügyi fede-
zetének előteremtése nem látszik teljesen 
megoldottnak.

Nehéz kilátások
A május 15-én beiktatott új elnök nehéz 
körülmények között vette át Francia-
ország vezetését. Az ország gazdasági 
helyzete egyre rosszabbodik. A mun-

kanélküliség már 10 százalékra nőtt, a 
GDP-növekedés pedig közel stagnálás 
állapotában van, az államháztartási 
hiány kiemelkedően magas és az állam-
adósság is 1800 milliárd euróhoz közelít. 
Nagy kérdés, hogy François Hollande 
képes lesz-e visszájára fordítani ezeket a 
negatív tendenciákat.
Az mindenki számára teljesen nyilván-
való, hogy Franciaország jövője össze 
van kötve Európáéval, ezért leginkább 
az új elnök és az általa kinevezett Jean-
Marc Ayrault vezette kormány európai 
politikája áll a fi gyelem középpontjában. 
Párizs azonban hiába áll elő ötletekkel, 
Berlin támogatása nélkül képtelen lesz 

megvalósítani azokat. Ezzel teljesen 
tisztában van François Hollande is, amit 
jól mutat beiktatása napján Angela Mer-
kelnél tett bemutatkozó látogatása. A két 
ország egymásrautaltsága igen magas. 
Így a berlini inspirációjú fi skális pak-
tum, valamint a francia szocialista jelölt 

kampányában fontos 
helyet kapó növekedést 
serkentő intézkedések 
esetében az álláspon-
tok különbözősége 
ellenére, kénytelenek 
lesznek kompromisszu-
mos megoldást találni. 
François Hollande pozí-
ciója ebben a vitában 
javulóban van az egyre 

nagyobb elégedetlenséget szülő megszo-
rításokkal küszködő, főleg dél-európai 
országok támogatása miatt. Mindazon-
által korainak tűnik az új francia elnök 
első diplomáciai győzelméről beszélni. 
Hollande eddig megismert javaslatainak 
– még ha minden elemét is sikerülne elfo-
gadtatni – következményei csak hosszabb 
távon lennének érzékelhetők. Ráadásul 
a vártnál vélhetően kisebb mértékben 
tudnának fellendülést hozni, miközben 
újabb kiadásokat is generálnának. Ez 
jelentős problémákat vet fel nem csak az 
Európai Unió, de Franciaország esetében 
is, ahol a GDP-arányos államháztartási 
hiány tavaly év végén 5,2 százalék volt. 
Az új elnök nehezen fogja tudni kordába 
tartani a költségvetési defi citet, lefékezni 
az államadóság növekedését, ha be sze-
retné tartani ígéreteit. Sőt további euró-
milliókat kell előteremtenie a növekedést 
serkentő intézkedések megvalósítására, 
miközben az eredetileg kalkulált gazda-
sági növekedésnél is alacsonyabbat vár-
nak a szakértők.

A gazdasági mellett az új elnök politikai 
mozgástere sem biztosított maximáli-
san, hiszen a nemzetgyűlési választá-
sokra június 10 és 17-én kerül sor, amely 
okozhat meglepetéseket. A közvélemény-
kutatási adatok, illetve az elnökjelöltekre 
leadott voksok alapján nem egyértelmű 
a szocialista többség, amit François 
 Hollande győzelme logikusan impli-
kálna. Elég csak arra gondolni, hogy szo-
katlanul magas (2,14 millió) volt május 
6-án az érvénytelen szavazatok száma. 
Ha sikerül is a szocialistáknak megsze-
reznie a szavazatok többségét június 
17-én, akkor is számolnia kell a párton 
belüli igen csak eltérő szemléletekkel. Jól 
látszik, hogy erre már az első kormánya 
felállításakor is fi gyelmet kellett fordí-
tania az új államfőnek. Nem véletlen, 
hogy a május 16-án felállt Jean-Marc 
Ayrault-kormány szokatlanul sok, 34 
miniszterből áll. Sőt minden bizonnyal 
a szélsőséges pártformációk nemzetgyű-
lési megjelenésével is számolni kell majd. 
Az április 22-én 17,9 százalékot szerzett 
Marine Le Pen valószínűleg képtelen lesz 
elsöpörni az UMP-ét, de minden bizony-
nyal jelentősebb ellenzéket fog képezni, 
mint a Jean-Luc Mélanchon-féle szélső 
baloldal, megnehezítve a kormány és az 
államfő elképzeléseinek megvalósítását.
Nem szabad elfelejteni a görögországi 
válság következményeit sem, amelyek 
akármilyen módon is nyernek megol-
dást, nem lesznek elhanyagolható ténye-
zők François Hollande döntéseinél. Az 
új elnök, bármilyen helyzettel is találja 
szembe magát június 17-ike után, szinte 
biztos, hogy választania kell majd az 
ország súlyos gazdasági helyzetét javítani 
képes prioritások és az egyes választók 
megnyerését szolgáló ígéreteinek meg-
valósításai között.  ■

34 35

Fordulat a franciáknál
szöveg: Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa

1995 után ismét szocialista jelölt ült a francia elnöki székbe. François Hollande-nak 

több bizonytalansági tényezővel is szembe kell néznie az elkövetkező hónapokban. 

A francia–német tengely újraértelmezése mellett az igazságosság szlogen mentén 

meghirdetett 60 pontos választási programjának megvalósítása is nagy fejtörést okoz-

hat az új állami vezetés számára.



36

KÖZSZOLGÁLAT EU-NAPLÓ  || KÖZSZOLGÁLAT EU-NAPLÓ  || 

 » Miért nem sikerült Nicolas Sarkozy 
újraválasztása?
Gazdag Ferenc: Mindig a győztes írja a 
történelmet, a vesztes magyarázkodik. 
Konkrét területeket megnevezni nagyon 
nehéz. Az egész európai fejlődésnek van 
egy olyan iránya, amely elhasználja a 
politikai garnitúrákat. Giscard d’Estaing 
után Sarkozy sem ismételt. Nagyon sok a 
megoldandó probléma mind társadalmi, 
mind gazdasági területen. Nehéz előre-
vetíteni, hogy a Szocialista Párt (Parti 

Socialiste) tud-e olyan válaszokat adni a 
kihívásokra, ami sikeres lehet a francia 
nép számára. Ahogy az eddigi államfők 
esetében is, az elnökséget rengeteg bot-
rány és azt követően számos per kíséri. 
François Mitterand és Jacques Chirac 
esetében az elővett ügyeket a vádlott 
kora és állapota miatt ejtették, Sarkozy-
nél „fi atalsága” miatt nem így lesz.
Rákóczi Péter: Azzal egészíteném még 
ki a történetet, hogy a volt elnök azért-
bukott el, mert nem voltak igazi szövet-
ségesei. Mind a szélsőjobboldal, mind a 
szocialisták a zöldekkel egy olyan egység-
frontot alkottak, amelynek hatására egy 
komoly Sarkozy-ellenes hangulat alakult 
ki az országban, amit az államfő nem 
tudott fékezni.  Ráadásul egy igen súlyos 
válsággal terhelt időszakban kellett kor-
mányoznia, ami a korábbi államfők ese-
tében nem volt jellemző. Sarkozy másik 
hibájaként róhatjuk fel, hogy túl nagy 

hangsúlyt fektetett a számára menekü-
lőpályát jelentő külpolitikára. Amikor a 
belpolitikában nem tudta keresztülvinni 
akaratát az olyan – a 2007-es kampányá-
ban hangoztatott – „nagy, megoldhatat-
lan” kérdések esetében, mint a beván-
dorlás, közrend, közbiztonság, akkor 

a külpolitikai fronton (Líbia, európai 
uniós érdekérvényesítés) próbálta erősí-
teni a francia állam szerepét. Ez azoknak 
imponált, akik egy erős Franciaországot 
akartak, de ettől még nem éltek jobban fotó: Szig
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Merre tovább?
szöveg: Vida Sándor

Az újdonsült francia elnök új irányt hozhat nemcsak Franciaország, de az egész Euró-

pai Unió életébe. Kérdés azonban, hogy mire is számíthatunk François Hollande-

tól! Képes lesz-e tapasztalatlansága ellenére jól kormányozni? Mi fog megvalósulni a 

populista kampányprogramjából? Jobban járt-e Magyarország azzal, hogy egy magyar 

gyökerekkel nem rendelkező elnök ül az Elysée-palotában? Ezekre és további kérdé-
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az emberek. Ezt lovagolta meg Hollande, 
aki populista ígéretei révén meg is tudta 
nyerni a választást.
Ablonczy Balázs: A Sarkozy-ellenes 
hangulat feltétlenül igaz, ugyanakkor 
azt is jó látni, hogy ez a vereség nem volt 
megsemmisítő, a 48,36 százalék tisztes 
helytállásnak számít. 1981 óta nem volt 
ilyen kis különbség a jelöltek között, ráa-
dásul az érvénytelenül szavazó kétmillió 
választó (a vote blanc Franciaországban 
jobbára azt jelenti, hogy az illető nem 

óhajt választani, mindkét jelöltet egy-
formán elutasítja) is jelzi, hogy a bizalom 
az esélyessel szemben csak korlátozottan 
van meg. Az UMP-ből is hallatszanak ma 
olyan hangok, amelyek a vereséget nem 
az elnök teljesítményére, hanem a stílu-
sára vezetik vissza.  

 » Mennyiben lesz másabb a Hollande-éra, 
mint a Sarkozy-féle? Mire számíthatunk 
az új elnöktől?
R. P. Hollande nagyon egyszerű ígére-
teket tett. A tévévitában is jobban sze-
repelt, mint azt bárki várta volna. Soha 
nem szakpolitikai programmal lehet egy 
elnökválasztást megnyerni, hanem azzal, 
hogyan sikerül a választókat megszólí-
tani. Továbbá Sarkozynek is voltak kor-
rupciógyanús botrányai (Kadhafi val való 

kapcsolata, a 2007-es kampányhoz fűződő 
finanszírozási (ügy), amelyet ügyesen 
meglovagolt a baloldali sajtó és a Szocia-
lista Párt. Ráadásul az olyan ígéretek, mint 
a munkahelyteremtés, az üzemanyagárak 
befagyasztása, a nyugdíjkorhatár 60 évre 
történő leszállítása, igen népszerűvé tehet 
egy politikust, François Hollande ezt ki is 
használta.
G. F. Az elnökválasztás nem más, mint 
egy adott időmetszetben a társadalom 
válasza arra, hogyan érzi magát. A fran-
cia gazdaság aranykorának már régen 
vége van. A 2000-es években a gazdasági 
növekedés soha nem volt 1,2 százalék 
fölött. Az államadósság 90 százalék körül 
van, ami bár kezelhető, de nagyon magas. 
Egy ilyen helyzetben a politikai vezetés 
válaszokat keres a kihívásokra, amelyek 
az éppen uralkodó nemzetközi trendek 
szerint alakulnak. Jövedelem-átcsopor-
tosítások vannak, csökkennek az állami 
kiadások stb. A francia társadalom pedig 
rendkívül érzékeny az egyenlőség esz-
méjének sérülésére. Az elmúlt tíz évet 
jellemző politikai trend ráadásul nagyon 
sok helyen megnyomta ezt a rendszert. 
Mindezért Sarkozy-t tette a nép felelőssé. 
Egyetlen példát szeretnék kiemelni. Két 
évvel ezelőtt az államfő hozzányúlt – meg-
oldani nem tudta – a 35 órás munkahét 
kérdéséhez. Óriási cirkusszal járt a nyug-
díjkorhatár 60-ról 62-re emelése 2017-re. 
A franciák így jóval kevesebbet dolgoznak, 
ez igen kellemes helyzet, a versenyképes-
ség szempontjából azonban nem fenn-
tartható. Minden ilyen irányváltás sok 
fájdalmas lépéssel jár, amelynek politikai 
árát az éppen hatalmon lévő fi zeti meg. 
Mitterrand is megpróbált 1981–83 között 
egy hasonló dolgot: a társadalmi igazsá-
gosság és a szociális egyenlőség jelszavak 
mentén a többi uniós partnerhez képest 
teljesen ellentétes irányba programozta át 
a francia gazdaságot. Két év után a nem-
zetközi viszonyok azonban beleszorították 
egy nagy fordulatba. Hollande nem tett 
mást, mint ezt a programot aktualizálta. 
Kérdés, hogy egy szociális érzékenységgel 
bíró, valamint a gazdasági növekedés felé 
mozduló program kivitelezhető-e úgy, 
hogy egyetlen partnere sem halad ebbe 
az irányba az Európai Unióban.
R. P. A franciák az eredmény tekintetében 
szeretik a németekhez hasonlítani magu-
kat, a teljesítmény tekintetében azonban 
nem szeretnék a 35 órás munkahetet fel-
adni. Közben az elmúlt öt évben fél-egy-

millióval nőtt a munkanélküliség, amely 
olyan társadalmi feszültséget generált, 
amit Sarkozy már nem tudott kezelni.
A. B. A francia baloldalnak a júniusi nem-
zetgyűlési választások után jó eséllyel 
minden a kezében lesz: az elnöki poszt, a 
nemzetgyűlés, tavaly óta övék a többség 
a szenátusban, néhány éve a régiók és a 
megyei tanácsok is nagyrészt baloldali 
irányítás alatt állnak. Bár a helyi önkor-
mányzatok szintjén a helyzet kiegyen-
lítettebb, ilyen méretű baloldali túlsúly 
után elég nehéz lesz majd azt mondani a 
következő választáskor, hogy „nem tudtuk 
megcsinálni, mert…”: ugyanakkor nagy 
kérdés, hogy a szocialista program, benne 
jó néhány nehezen megvalósítható elem-
mel, hogyan lesz képes új pályára állítani 
Franciaországot.

 » Mennyire kivitelezhető a Hollande által 
hirdetett program?
G. F. A partnerek, a nemzetközi és a 
gazdasági környezet ezeket erősen meg 
fogja koptatni. Az új elnök csapata való-
színűleg a hatvan választási programpont 
erőteljes újraértelmezésén gondolkodik. 
Amit leginkább megtehet, azok inkább 
szimbolikus lépések. Hiába csökkentet-
ték harminc százalékkal az elnök és a 
kormány tagjainak a bérét, ez nem javítja 
érdemben a francia pénzügyi háztartást. 
Népszerűségben viszont sokat számít.
R. P. Egyelőre egy hónapig, a parlamenti 
választásokig lehet úgy irányítani az 
országot, hogy az emberek ne kérjék 
számon az első intézkedéseket. Európai 
színtéren is lehet addig lavírozni. A valós 
intézkedések később, nyáron–ősszel vár-
hatók. Most inkább a vesztes Unió egy 
Népi Mozgalomért (UMP) párt jövője a 
kérdéses. Szét fog-e hullani? Ki lesz az 
irányító? A szélső jobb hogyan reagál 
erre? Mennyire tudja meggyengíteni ezt 
az erőt? Mennyire lesz ellenzéki erő a 
Marine Le Pen vezette Nemzeti Front? 
Érdemes arra is felhívni a fi gyelmet, hogy 
az első fordulóban a francia választó-
polgárok közel 75 százaléka olyan jelöl-
tet támogatott, akinek a retorikájában 
Európai Unió-ellenes elem volt. Sarkozy 
a schengeni határok visszaállítását, Hol-
lande a stabilitási és növekedési paktum 
felülvizsgálatát hirdette, Marine Le Pen 
pedig egyenesen kilépett volna az EU-ból.
G. F. A francia politikai elit akkor dol-
gozik teljes erővel az európai közössé-
gért, ha a francia és az európai közé 
egyenlőségjel tehető. A nemzetközi «
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 » Miért nem sikerült Nicolas Sarkozy 
újraválasztása?
Gazdag Ferenc: Mindig a győztes írja a 
történelmet, a vesztes magyarázkodik. 
Konkrét területeket megnevezni nagyon 
nehéz. Az egész európai fejlődésnek van 
egy olyan iránya, amely elhasználja a 
politikai garnitúrákat. Giscard d’Estaing 
után Sarkozy sem ismételt. Nagyon sok a 
megoldandó probléma mind társadalmi, 
mind gazdasági területen. Nehéz előre-
vetíteni, hogy a Szocialista Párt (Parti 

Socialiste) tud-e olyan válaszokat adni a 
kihívásokra, ami sikeres lehet a francia 
nép számára. Ahogy az eddigi államfők 
esetében is, az elnökséget rengeteg bot-
rány és azt követően számos per kíséri. 
François Mitterand és Jacques Chirac 
esetében az elővett ügyeket a vádlott 
kora és állapota miatt ejtették, Sarkozy-
nél „fi atalsága” miatt nem így lesz.
Rákóczi Péter: Azzal egészíteném még 
ki a történetet, hogy a volt elnök azért-
bukott el, mert nem voltak igazi szövet-
ségesei. Mind a szélsőjobboldal, mind a 
szocialisták a zöldekkel egy olyan egység-
frontot alkottak, amelynek hatására egy 
komoly Sarkozy-ellenes hangulat alakult 
ki az országban, amit az államfő nem 
tudott fékezni.  Ráadásul egy igen súlyos 
válsággal terhelt időszakban kellett kor-
mányoznia, ami a korábbi államfők ese-
tében nem volt jellemző. Sarkozy másik 
hibájaként róhatjuk fel, hogy túl nagy 

hangsúlyt fektetett a számára menekü-
lőpályát jelentő külpolitikára. Amikor a 
belpolitikában nem tudta keresztülvinni 
akaratát az olyan – a 2007-es kampányá-
ban hangoztatott – „nagy, megoldhatat-
lan” kérdések esetében, mint a beván-
dorlás, közrend, közbiztonság, akkor 

a külpolitikai fronton (Líbia, európai 
uniós érdekérvényesítés) próbálta erősí-
teni a francia állam szerepét. Ez azoknak 
imponált, akik egy erős Franciaországot 
akartak, de ettől még nem éltek jobban fotó: Szig
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Az újdonsült francia elnök új irányt hozhat nemcsak Franciaország, de az egész Euró-

pai Unió életébe. Kérdés azonban, hogy mire is számíthatunk François Hollande-

tól! Képes lesz-e tapasztalatlansága ellenére jól kormányozni? Mi fog megvalósulni a 

populista kampányprogramjából? Jobban járt-e Magyarország azzal, hogy egy magyar 

gyökerekkel nem rendelkező elnök ül az Elysée-palotában? Ezekre és további kérdé-

sekre próbál választ adni Ablonczy Balázs, a Párizsi Magyar Intézet igazgatója, Gazdag 
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az emberek. Ezt lovagolta meg Hollande, 
aki populista ígéretei révén meg is tudta 
nyerni a választást.
Ablonczy Balázs: A Sarkozy-ellenes 
hangulat feltétlenül igaz, ugyanakkor 
azt is jó látni, hogy ez a vereség nem volt 
megsemmisítő, a 48,36 százalék tisztes 
helytállásnak számít. 1981 óta nem volt 
ilyen kis különbség a jelöltek között, ráa-
dásul az érvénytelenül szavazó kétmillió 
választó (a vote blanc Franciaországban 
jobbára azt jelenti, hogy az illető nem 

óhajt választani, mindkét jelöltet egy-
formán elutasítja) is jelzi, hogy a bizalom 
az esélyessel szemben csak korlátozottan 
van meg. Az UMP-ből is hallatszanak ma 
olyan hangok, amelyek a vereséget nem 
az elnök teljesítményére, hanem a stílu-
sára vezetik vissza.  

 » Mennyiben lesz másabb a Hollande-éra, 
mint a Sarkozy-féle? Mire számíthatunk 
az új elnöktől?
R. P. Hollande nagyon egyszerű ígére-
teket tett. A tévévitában is jobban sze-
repelt, mint azt bárki várta volna. Soha 
nem szakpolitikai programmal lehet egy 
elnökválasztást megnyerni, hanem azzal, 
hogyan sikerül a választókat megszólí-
tani. Továbbá Sarkozynek is voltak kor-
rupciógyanús botrányai (Kadhafi val való 

kapcsolata, a 2007-es kampányhoz fűződő 
finanszírozási (ügy), amelyet ügyesen 
meglovagolt a baloldali sajtó és a Szocia-
lista Párt. Ráadásul az olyan ígéretek, mint 
a munkahelyteremtés, az üzemanyagárak 
befagyasztása, a nyugdíjkorhatár 60 évre 
történő leszállítása, igen népszerűvé tehet 
egy politikust, François Hollande ezt ki is 
használta.
G. F. Az elnökválasztás nem más, mint 
egy adott időmetszetben a társadalom 
válasza arra, hogyan érzi magát. A fran-
cia gazdaság aranykorának már régen 
vége van. A 2000-es években a gazdasági 
növekedés soha nem volt 1,2 százalék 
fölött. Az államadósság 90 százalék körül 
van, ami bár kezelhető, de nagyon magas. 
Egy ilyen helyzetben a politikai vezetés 
válaszokat keres a kihívásokra, amelyek 
az éppen uralkodó nemzetközi trendek 
szerint alakulnak. Jövedelem-átcsopor-
tosítások vannak, csökkennek az állami 
kiadások stb. A francia társadalom pedig 
rendkívül érzékeny az egyenlőség esz-
méjének sérülésére. Az elmúlt tíz évet 
jellemző politikai trend ráadásul nagyon 
sok helyen megnyomta ezt a rendszert. 
Mindezért Sarkozy-t tette a nép felelőssé. 
Egyetlen példát szeretnék kiemelni. Két 
évvel ezelőtt az államfő hozzányúlt – meg-
oldani nem tudta – a 35 órás munkahét 
kérdéséhez. Óriási cirkusszal járt a nyug-
díjkorhatár 60-ról 62-re emelése 2017-re. 
A franciák így jóval kevesebbet dolgoznak, 
ez igen kellemes helyzet, a versenyképes-
ség szempontjából azonban nem fenn-
tartható. Minden ilyen irányváltás sok 
fájdalmas lépéssel jár, amelynek politikai 
árát az éppen hatalmon lévő fi zeti meg. 
Mitterrand is megpróbált 1981–83 között 
egy hasonló dolgot: a társadalmi igazsá-
gosság és a szociális egyenlőség jelszavak 
mentén a többi uniós partnerhez képest 
teljesen ellentétes irányba programozta át 
a francia gazdaságot. Két év után a nem-
zetközi viszonyok azonban beleszorították 
egy nagy fordulatba. Hollande nem tett 
mást, mint ezt a programot aktualizálta. 
Kérdés, hogy egy szociális érzékenységgel 
bíró, valamint a gazdasági növekedés felé 
mozduló program kivitelezhető-e úgy, 
hogy egyetlen partnere sem halad ebbe 
az irányba az Európai Unióban.
R. P. A franciák az eredmény tekintetében 
szeretik a németekhez hasonlítani magu-
kat, a teljesítmény tekintetében azonban 
nem szeretnék a 35 órás munkahetet fel-
adni. Közben az elmúlt öt évben fél-egy-

millióval nőtt a munkanélküliség, amely 
olyan társadalmi feszültséget generált, 
amit Sarkozy már nem tudott kezelni.
A. B. A francia baloldalnak a júniusi nem-
zetgyűlési választások után jó eséllyel 
minden a kezében lesz: az elnöki poszt, a 
nemzetgyűlés, tavaly óta övék a többség 
a szenátusban, néhány éve a régiók és a 
megyei tanácsok is nagyrészt baloldali 
irányítás alatt állnak. Bár a helyi önkor-
mányzatok szintjén a helyzet kiegyen-
lítettebb, ilyen méretű baloldali túlsúly 
után elég nehéz lesz majd azt mondani a 
következő választáskor, hogy „nem tudtuk 
megcsinálni, mert…”: ugyanakkor nagy 
kérdés, hogy a szocialista program, benne 
jó néhány nehezen megvalósítható elem-
mel, hogyan lesz képes új pályára állítani 
Franciaországot.

 » Mennyire kivitelezhető a Hollande által 
hirdetett program?
G. F. A partnerek, a nemzetközi és a 
gazdasági környezet ezeket erősen meg 
fogja koptatni. Az új elnök csapata való-
színűleg a hatvan választási programpont 
erőteljes újraértelmezésén gondolkodik. 
Amit leginkább megtehet, azok inkább 
szimbolikus lépések. Hiába csökkentet-
ték harminc százalékkal az elnök és a 
kormány tagjainak a bérét, ez nem javítja 
érdemben a francia pénzügyi háztartást. 
Népszerűségben viszont sokat számít.
R. P. Egyelőre egy hónapig, a parlamenti 
választásokig lehet úgy irányítani az 
országot, hogy az emberek ne kérjék 
számon az első intézkedéseket. Európai 
színtéren is lehet addig lavírozni. A valós 
intézkedések később, nyáron–ősszel vár-
hatók. Most inkább a vesztes Unió egy 
Népi Mozgalomért (UMP) párt jövője a 
kérdéses. Szét fog-e hullani? Ki lesz az 
irányító? A szélső jobb hogyan reagál 
erre? Mennyire tudja meggyengíteni ezt 
az erőt? Mennyire lesz ellenzéki erő a 
Marine Le Pen vezette Nemzeti Front? 
Érdemes arra is felhívni a fi gyelmet, hogy 
az első fordulóban a francia választó-
polgárok közel 75 százaléka olyan jelöl-
tet támogatott, akinek a retorikájában 
Európai Unió-ellenes elem volt. Sarkozy 
a schengeni határok visszaállítását, Hol-
lande a stabilitási és növekedési paktum 
felülvizsgálatát hirdette, Marine Le Pen 
pedig egyenesen kilépett volna az EU-ból.
G. F. A francia politikai elit akkor dol-
gozik teljes erővel az európai közössé-
gért, ha a francia és az európai közé 
egyenlőségjel tehető. A nemzetközi «
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és az Európán belüli politika is kezd 
„átgazdaságosodni”, ami a vezető sze-
repet a németek javára erősíti. Ezt érzi 
a francia politikusok zöme is, és bár 
tenni nem képesek jelen pillanatban e 
tendencia ellen, a megnyilvánulásokon 
mégis érződik, hogy zavarja őket a dolog. 
Ezért lesz kifejezetten érdekes, hogyan 
alakul a két ország és a két vezető jövő-
beni viszonya. Egy biztos, Hollande a 
korábbi frazeológiából és lendületből 
visszavett, mivel tudja, hogy a német–
francia tandemet meg kell őrizni. Azon-
ban azt senki sem tudja, hogyan lehet 
a már most eltérő politikai és a gazda-
sági dimenziót továbbra is összebékítve 
működtetni.
A. B. A Merkel–Hollande-viszony miatt 
most még nem aggódnék, az első talál-
kozó inkább jól sikerült, kedves gesztu-
sokkal, kérdés, hogy ez később mire lesz 
elég. Az ellenzék állításaival szemben a 
probléma nem feltétlenül a 60 ezer új 
munkahely az oktatásban: egyrészt ez 
öt évre el van tolva, évi tizenkétezer 
posztot egy ilyen nagy rendszerből, mint 
az oktatás, adminisztratív eszközökkel 
is ki lehet szorítani. Ez a lépés inkább 
gesztus a sokat negligált és alapvetően 
baloldali tanártársadalom irányába. 
Veszélyesebb talán az a fajta túlzott gaz-
daságélénkítés, amely rossz pontokon 
avatkozik a gazdaságba. Ahogy Gazdag 
Ferenc említette, Mitterrand is próbál-
kozott egy félfordulattal a nyolcvanas 
évek elején, de politikai érzékét mutatja, 
hogy a kudarcot belátva tudott változ-
tatni a gazdaságpolitikán.  Chicago és 
Camp David után mindenki a növeke-
dés beindításáról beszél, Angela Merkel 
és Barack Obama is: csak gyanúm sze-
rint nem ugyanúgy értik, mint Francois 
Hollande.  

 » Angela Merkel a kampány során nyíltan 
Sarkozyt támogatta, David Cameron nem 
fogadta François Hollande-ot, az olasz 
miniszterelnök nem talált szabad időpon-
tot a naptárjában...
G. F. A diplomáciai szimbolikában ennek 
a dolognak nincs túl nagy jelentősége. 
Hollande teljesen a tradicionális fran-
cia külpolitikai fordulatszámot veszi fel. 
Bár abszolút tapasztalatlan, de ott van 
mögötte egy egészen komoly külpolitikai 
apparátus.
R. P. Tény, hogy az egész francia sajtó fel-
hördült, amikor Angela Merkel az Elysée 
palotában nyíltan kiállt Sarkozy mellett. 
Ez azonban a kampány része volt, nem kell 
nagyobb jelentőséget tulajdonítani neki. 
Azóta megtörtént az „áttörés” Hollande és 
a német kancellár között Berlinben, talál-
koztak, egyeztettek.
A. B. Így van: az európai politikusok rea-
listák, tudják, hogy most legalább öt évig 
Francois Hollande lesz a partnerük.
G. F. Ez a terület egy szélesebb problema-
tikához vezet. Elképzelhető, hogy a közel-
jövőben barátkoznunk kell a nemzetközi 
kapcsolatokban csak belső külpolitikának 
nevezett folyamattal. Tudniillik az EU 
átalakítja a belső dimenziókat, a hagyo-
mányos külpolitikáról leválasztja az unión 
belüli problémákat. Mi magyarok ennek a 
belső külpolitika formálásának a negatí-
vumait érzékeljük. 

 » A francia sajtóban igen sok kritika éri 
François Hollande-ot és kabinetjét tapasz-
talatlansága miatt.
R. P. Lehet kritikákkal illetni Hollande-ot, 
hogy kulcstárcákra pártkatonákat ültetett, 
a 34-ből 29 miniszternek és magának a 
miniszterelnöknek sincs politikai tapasz-
talata. A kulcstárcák élén lévők azonban 
igen rutinosak. Ráadásul a kabinet fele nő, 
ami egész Európában egyedülálló.
G. F. Nem tulajdonítok nagy jelentőséget 
a kormányzati tapasztalat hiányának, 

hiszen a miniszterek mögött ott állnak 
a tapasztalt munkatársakkal rendelkező 
nagy minisztériumok. Franciaországban 
pedig az államigazgatás akaratával szem-
ben abszolút reménytelen átvinni egy 
döntést.
 » Hozhat-e változást számunkra a 

magyar–francia vagy a magyar–EU kap-
csolatok szempontjából François Hollande 
személye?
G. F. Egy dologban biztosan. Ha az új fran-
cia kormány az egész uniót a gazdasági 
növekedés serkentése és a fi skális szigor 
enyhítése irányába fogja ösztökélni, az 
egybeesik a magyar törekvésekkel. Barack 
Obamának is ugyanez a célja. Szerinte a 
növekedés enyhíthet a válságjelenség-
sorozaton. Ami a bilaterális kapcsolatokat 
illeti, annál rosszabb nem lehet, amilyen 
volt. Sarkozy kínosan ügyelt arra, nehogy 
előkerüljön bármilyen döntése során, 
hogy magyar származása befolyásolta 
volna elhatározását. A francia tőke jelen-
tős mértékben jelen van a magyar gazda-
ságban. A francia külpolitika a francia–
magyar relációban eddig sem habozott 
a közvetlen francia gazdasági érdekek 
mentén artikulálni lépéseit.
R. P. Most is erről lesz szó. A francia 
médiumokban megjelent sajtóhadjá-
rat szempontjából is hasonlót látok. A 
gazdasági érdekkonfl iktusok állnak az 
étkezési jegyek, hipermarket-láncok 
megadóztatása, energiaszektor külön-
adóval sújtása, a vízcsatorna, a vízköz-
művek hátterében. A kétoldalú kapcso-
latok fókuszába valószínűleg bekerül a 
paksi atomerőmű bővítésére idén kiírásra 
kerülő tender, amelyben francia cég is 
érdekelt lesz. A magyar–francia találko-
zókon biztosan elő fog kerülni ez a kérdés 
a jövőben, miközben a baloldal odahaza 
azt hirdeti, hogy be kell zárni a francia 
atomerőműveket.
A. B. Magyarország imázsa és kormá-
nyának megítélése Franciaországban 
jelenleg szélsőségesen rossz. Talán a 
frankhamisítás óta nem volt ilyen egy-
öntetűen elítélő. Most még korai lenne 
választ adni arra, hogy mi következik a 
két ország kapcsolatában: a fent említett 
partnerkeresés jegyében lehetséges bizo-
nyos területeken együttműködés Brüsz-
szelben, ennek megfelelően lassú javulás 
vagy némi érdektelenség, esetleg valami-
féle ideológiai harc jegyében keményedés 
– ami arra is jó lehet, hogy egyéb problé-
mákról elterelje a fi gyelmet.  ■
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Nem kétséges, hogy a fenntart-
ható fejlődés varázsigéje az 
európai ember „tudományos 
mantrájává” vált a 2000-es 
évek végére. A közgazdaság-
tani elméletek egyre nagyobb 
arányban hangsúlyozzák az 
erőforrások végtelenségére 
támaszkodó erő(gazdaság)poli-
tikák tarthatatlanságát: a világ 
nagy válságzónáiban tartósan a sze-
génységi küszöb alatt élő milliók alap-
vető (gabonafélék) élelmezése veszélyben 
van, a fosszilis energiahordozók drágu-
lása csak rontja a helyzetet, a természetes 
erőforrások pusztulása gyorsul, hagyo-
mányos életterek és mezőgazdasági kul-
túrák tűnnek el…
Az ENSZ hármas céllal vág neki a kihí-
vásnak: okos fejlődést, zöld gazdaságot 
és a szélsőséges szegénység csökkentését 
szegezi a világ döntéshozóinak, s teszi 
mindezt idén júniusban, Brazília egykori 
fővárosában, a festői Rio de Jaineróban. 
Az EU egységes és ambiciózus terveit, 
stratégiáját némileg beárnyékolja, hogy 
a lengyelek nem adták voksukat a szén-
dioxid kibocsátás drasztikus csökkentésé-
hez (2050-ig). A hazai pálya előnyeit élvező, 
„brazil csatársorral” rohamozó BRICS 
viszont minden bizonnyal újabb nagy dip-
lomácia győzelem előtt áll:  ugyanis az EP 
állásfoglalása sem vár mást a konferencia 
résztvevőitől, mint hogy a fejlődés alterna-
tív modelljét dolgozzák ki, összhangban 
az ENSZ fenti célkitűzéseivel. A BRICS-
országok magas rangú szakértői május 
elején vitatták meg – talán ezen elvárások 

miatt is – 
azokat a stra-
tégiai dokumentumokat, melyek között 
található egyébként az EU álláspontjának 
több elemét alaposan kritizáló is: a „fel-
törekvők” szerint például a BRICS sem-
miféle fokozott felelősséget nem vállal a 
szén-dioxid-kibocsátás radikális csökken-
tésére, hiszen napjaink káros üvegházha-
tását az európai ipari forradalom óta fel-
halmozódott szennyezés okozta. 
A másik fontos dokumentum, amely meg-
vitatása után a BRICS várhatóan közös 
állásponttal lép majd fel júniusban, az 
élelmiszerbiztonságra épül: Brazília nem-
rég jelentette be (miután tavaly „elhozta” a 
FAO főtitkári pozícióját), hogy 2,37 millió 
dollár értékben támogatja afrikai válság-
övezetekben helyi élelmiszer termelését 
és vásárlását, valamint agrár know-how-t 
telepít saját szakemberekkel. (A prog-
ramot a FAO valósítja meg a térségben, 
természetesen annak a Zéró Éhség nevű 

projektnek a tapasztalataira építve, amit a 
jelenlegi brazil FAO-főnök vitt országában 
sikerre még kormánymegbízott korában!) 
A G8 hivatalos adatai szerint például 

Oroszország csak 2009–2010-ben 330 
millió dollárral járult hozzá a nem-

zetközi fejlesztési együttműködés 
élelmiszerbiztonsági fejezetéhez 
– olyan vaskos érvek ezek, ame-
lyekkel az európai/észak-ameri-
kai álláspont is nehezen szállhat 
majd vitába. A legutolsó BRICS-
csúcs emléke még viszonylag 

frissen köszönhet vissza a „Föld-
csúcson”, Rioban is: akinek lehető-

sége lesz testközelből végigkísérni a 
konferencia eseményeit, egészen biztos 
nem csalódik majd a szikrázó diplomá-
ciai pengeváltásokban és a várhatóan 
késhegyig menő „fejlődésfilozófiai” 
vitákban. Ez utóbbiakra nagy erőkkel 
készül a hagyományosan jól szervezett 
és „nyugat-ellenes” brazil civil szféra is: 
mivel éppen a kis- és közepes méretű 
családi gazdaságok kérdése belpolitiká-
juk egyik állandó konfl iktusforrása, a 
környezetvédelem és a társadalmi igaz-
ságosság szószólóitól a korábbinál is 
hevesebb kirohanásokra számíthatunk. 
A levegő már forrósodik energiaügyben 
is (szintén konferencia-téma): Argentína 
áprilisban bejelentette, hogy államosítja 
a döntően spanyol kézben lévő legna-
gyobb olajvállalatát, amire Brüsszel 
azonnal lemondta az arra a hétre terve-
zett EU–argentin hivatalos találkozót, 
Spanyolország pedig hazarendelte Bue-
nos Aires-i nagykövetét.  ■

A Rio+20 és a BRICS
szöveg: Bárczi Miklós

Az 1997-es New York-i Rio+5 és a 2002-es johannesburgi Rio+10 után visszatér kiin-

dulópontjára az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája – avagy köznevén Föld-

konferencia – a karneváljairól ismert Rio de Janeiróba. A húszéves évforduló kapcsán 

ünneplés helyett minden nagyhatalom már jó előre beindította a diplomáciai gépe-

zetét, hogy június 20–22. között minél több felelősséget hárítsanak a többi országra 

a bolygó megmentésének feladatai közül.
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és az Európán belüli politika is kezd 
„átgazdaságosodni”, ami a vezető sze-
repet a németek javára erősíti. Ezt érzi 
a francia politikusok zöme is, és bár 
tenni nem képesek jelen pillanatban e 
tendencia ellen, a megnyilvánulásokon 
mégis érződik, hogy zavarja őket a dolog. 
Ezért lesz kifejezetten érdekes, hogyan 
alakul a két ország és a két vezető jövő-
beni viszonya. Egy biztos, Hollande a 
korábbi frazeológiából és lendületből 
visszavett, mivel tudja, hogy a német–
francia tandemet meg kell őrizni. Azon-
ban azt senki sem tudja, hogyan lehet 
a már most eltérő politikai és a gazda-
sági dimenziót továbbra is összebékítve 
működtetni.
A. B. A Merkel–Hollande-viszony miatt 
most még nem aggódnék, az első talál-
kozó inkább jól sikerült, kedves gesztu-
sokkal, kérdés, hogy ez később mire lesz 
elég. Az ellenzék állításaival szemben a 
probléma nem feltétlenül a 60 ezer új 
munkahely az oktatásban: egyrészt ez 
öt évre el van tolva, évi tizenkétezer 
posztot egy ilyen nagy rendszerből, mint 
az oktatás, adminisztratív eszközökkel 
is ki lehet szorítani. Ez a lépés inkább 
gesztus a sokat negligált és alapvetően 
baloldali tanártársadalom irányába. 
Veszélyesebb talán az a fajta túlzott gaz-
daságélénkítés, amely rossz pontokon 
avatkozik a gazdaságba. Ahogy Gazdag 
Ferenc említette, Mitterrand is próbál-
kozott egy félfordulattal a nyolcvanas 
évek elején, de politikai érzékét mutatja, 
hogy a kudarcot belátva tudott változ-
tatni a gazdaságpolitikán.  Chicago és 
Camp David után mindenki a növeke-
dés beindításáról beszél, Angela Merkel 
és Barack Obama is: csak gyanúm sze-
rint nem ugyanúgy értik, mint Francois 
Hollande.  

 » Angela Merkel a kampány során nyíltan 
Sarkozyt támogatta, David Cameron nem 
fogadta François Hollande-ot, az olasz 
miniszterelnök nem talált szabad időpon-
tot a naptárjában...
G. F. A diplomáciai szimbolikában ennek 
a dolognak nincs túl nagy jelentősége. 
Hollande teljesen a tradicionális fran-
cia külpolitikai fordulatszámot veszi fel. 
Bár abszolút tapasztalatlan, de ott van 
mögötte egy egészen komoly külpolitikai 
apparátus.
R. P. Tény, hogy az egész francia sajtó fel-
hördült, amikor Angela Merkel az Elysée 
palotában nyíltan kiállt Sarkozy mellett. 
Ez azonban a kampány része volt, nem kell 
nagyobb jelentőséget tulajdonítani neki. 
Azóta megtörtént az „áttörés” Hollande és 
a német kancellár között Berlinben, talál-
koztak, egyeztettek.
A. B. Így van: az európai politikusok rea-
listák, tudják, hogy most legalább öt évig 
Francois Hollande lesz a partnerük.
G. F. Ez a terület egy szélesebb problema-
tikához vezet. Elképzelhető, hogy a közel-
jövőben barátkoznunk kell a nemzetközi 
kapcsolatokban csak belső külpolitikának 
nevezett folyamattal. Tudniillik az EU 
átalakítja a belső dimenziókat, a hagyo-
mányos külpolitikáról leválasztja az unión 
belüli problémákat. Mi magyarok ennek a 
belső külpolitika formálásának a negatí-
vumait érzékeljük. 

 » A francia sajtóban igen sok kritika éri 
François Hollande-ot és kabinetjét tapasz-
talatlansága miatt.
R. P. Lehet kritikákkal illetni Hollande-ot, 
hogy kulcstárcákra pártkatonákat ültetett, 
a 34-ből 29 miniszternek és magának a 
miniszterelnöknek sincs politikai tapasz-
talata. A kulcstárcák élén lévők azonban 
igen rutinosak. Ráadásul a kabinet fele nő, 
ami egész Európában egyedülálló.
G. F. Nem tulajdonítok nagy jelentőséget 
a kormányzati tapasztalat hiányának, 

hiszen a miniszterek mögött ott állnak 
a tapasztalt munkatársakkal rendelkező 
nagy minisztériumok. Franciaországban 
pedig az államigazgatás akaratával szem-
ben abszolút reménytelen átvinni egy 
döntést.
 » Hozhat-e változást számunkra a 

magyar–francia vagy a magyar–EU kap-
csolatok szempontjából François Hollande 
személye?
G. F. Egy dologban biztosan. Ha az új fran-
cia kormány az egész uniót a gazdasági 
növekedés serkentése és a fi skális szigor 
enyhítése irányába fogja ösztökélni, az 
egybeesik a magyar törekvésekkel. Barack 
Obamának is ugyanez a célja. Szerinte a 
növekedés enyhíthet a válságjelenség-
sorozaton. Ami a bilaterális kapcsolatokat 
illeti, annál rosszabb nem lehet, amilyen 
volt. Sarkozy kínosan ügyelt arra, nehogy 
előkerüljön bármilyen döntése során, 
hogy magyar származása befolyásolta 
volna elhatározását. A francia tőke jelen-
tős mértékben jelen van a magyar gazda-
ságban. A francia külpolitika a francia–
magyar relációban eddig sem habozott 
a közvetlen francia gazdasági érdekek 
mentén artikulálni lépéseit.
R. P. Most is erről lesz szó. A francia 
médiumokban megjelent sajtóhadjá-
rat szempontjából is hasonlót látok. A 
gazdasági érdekkonfl iktusok állnak az 
étkezési jegyek, hipermarket-láncok 
megadóztatása, energiaszektor külön-
adóval sújtása, a vízcsatorna, a vízköz-
művek hátterében. A kétoldalú kapcso-
latok fókuszába valószínűleg bekerül a 
paksi atomerőmű bővítésére idén kiírásra 
kerülő tender, amelyben francia cég is 
érdekelt lesz. A magyar–francia találko-
zókon biztosan elő fog kerülni ez a kérdés 
a jövőben, miközben a baloldal odahaza 
azt hirdeti, hogy be kell zárni a francia 
atomerőműveket.
A. B. Magyarország imázsa és kormá-
nyának megítélése Franciaországban 
jelenleg szélsőségesen rossz. Talán a 
frankhamisítás óta nem volt ilyen egy-
öntetűen elítélő. Most még korai lenne 
választ adni arra, hogy mi következik a 
két ország kapcsolatában: a fent említett 
partnerkeresés jegyében lehetséges bizo-
nyos területeken együttműködés Brüsz-
szelben, ennek megfelelően lassú javulás 
vagy némi érdektelenség, esetleg valami-
féle ideológiai harc jegyében keményedés 
– ami arra is jó lehet, hogy egyéb problé-
mákról elterelje a fi gyelmet.  ■
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Nem kétséges, hogy a fenntart-
ható fejlődés varázsigéje az 
európai ember „tudományos 
mantrájává” vált a 2000-es 
évek végére. A közgazdaság-
tani elméletek egyre nagyobb 
arányban hangsúlyozzák az 
erőforrások végtelenségére 
támaszkodó erő(gazdaság)poli-
tikák tarthatatlanságát: a világ 
nagy válságzónáiban tartósan a sze-
génységi küszöb alatt élő milliók alap-
vető (gabonafélék) élelmezése veszélyben 
van, a fosszilis energiahordozók drágu-
lása csak rontja a helyzetet, a természetes 
erőforrások pusztulása gyorsul, hagyo-
mányos életterek és mezőgazdasági kul-
túrák tűnnek el…
Az ENSZ hármas céllal vág neki a kihí-
vásnak: okos fejlődést, zöld gazdaságot 
és a szélsőséges szegénység csökkentését 
szegezi a világ döntéshozóinak, s teszi 
mindezt idén júniusban, Brazília egykori 
fővárosában, a festői Rio de Jaineróban. 
Az EU egységes és ambiciózus terveit, 
stratégiáját némileg beárnyékolja, hogy 
a lengyelek nem adták voksukat a szén-
dioxid kibocsátás drasztikus csökkentésé-
hez (2050-ig). A hazai pálya előnyeit élvező, 
„brazil csatársorral” rohamozó BRICS 
viszont minden bizonnyal újabb nagy dip-
lomácia győzelem előtt áll:  ugyanis az EP 
állásfoglalása sem vár mást a konferencia 
résztvevőitől, mint hogy a fejlődés alterna-
tív modelljét dolgozzák ki, összhangban 
az ENSZ fenti célkitűzéseivel. A BRICS-
országok magas rangú szakértői május 
elején vitatták meg – talán ezen elvárások 

miatt is – 
azokat a stra-
tégiai dokumentumokat, melyek között 
található egyébként az EU álláspontjának 
több elemét alaposan kritizáló is: a „fel-
törekvők” szerint például a BRICS sem-
miféle fokozott felelősséget nem vállal a 
szén-dioxid-kibocsátás radikális csökken-
tésére, hiszen napjaink káros üvegházha-
tását az európai ipari forradalom óta fel-
halmozódott szennyezés okozta. 
A másik fontos dokumentum, amely meg-
vitatása után a BRICS várhatóan közös 
állásponttal lép majd fel júniusban, az 
élelmiszerbiztonságra épül: Brazília nem-
rég jelentette be (miután tavaly „elhozta” a 
FAO főtitkári pozícióját), hogy 2,37 millió 
dollár értékben támogatja afrikai válság-
övezetekben helyi élelmiszer termelését 
és vásárlását, valamint agrár know-how-t 
telepít saját szakemberekkel. (A prog-
ramot a FAO valósítja meg a térségben, 
természetesen annak a Zéró Éhség nevű 

projektnek a tapasztalataira építve, amit a 
jelenlegi brazil FAO-főnök vitt országában 
sikerre még kormánymegbízott korában!) 
A G8 hivatalos adatai szerint például 

Oroszország csak 2009–2010-ben 330 
millió dollárral járult hozzá a nem-

zetközi fejlesztési együttműködés 
élelmiszerbiztonsági fejezetéhez 
– olyan vaskos érvek ezek, ame-
lyekkel az európai/észak-ameri-
kai álláspont is nehezen szállhat 
majd vitába. A legutolsó BRICS-
csúcs emléke még viszonylag 

frissen köszönhet vissza a „Föld-
csúcson”, Rioban is: akinek lehető-

sége lesz testközelből végigkísérni a 
konferencia eseményeit, egészen biztos 
nem csalódik majd a szikrázó diplomá-
ciai pengeváltásokban és a várhatóan 
késhegyig menő „fejlődésfilozófiai” 
vitákban. Ez utóbbiakra nagy erőkkel 
készül a hagyományosan jól szervezett 
és „nyugat-ellenes” brazil civil szféra is: 
mivel éppen a kis- és közepes méretű 
családi gazdaságok kérdése belpolitiká-
juk egyik állandó konfl iktusforrása, a 
környezetvédelem és a társadalmi igaz-
ságosság szószólóitól a korábbinál is 
hevesebb kirohanásokra számíthatunk. 
A levegő már forrósodik energiaügyben 
is (szintén konferencia-téma): Argentína 
áprilisban bejelentette, hogy államosítja 
a döntően spanyol kézben lévő legna-
gyobb olajvállalatát, amire Brüsszel 
azonnal lemondta az arra a hétre terve-
zett EU–argentin hivatalos találkozót, 
Spanyolország pedig hazarendelte Bue-
nos Aires-i nagykövetét.  ■

A Rio+20 és a BRICS
szöveg: Bárczi Miklós

Az 1997-es New York-i Rio+5 és a 2002-es johannesburgi Rio+10 után visszatér kiin-

dulópontjára az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája – avagy köznevén Föld-

konferencia – a karneváljairól ismert Rio de Janeiróba. A húszéves évforduló kapcsán 

ünneplés helyett minden nagyhatalom már jó előre beindította a diplomáciai gépe-

zetét, hogy június 20–22. között minél több felelősséget hárítsanak a többi országra 

a bolygó megmentésének feladatai közül.
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 » Mivel magyarázható a magyarok iránti 
rokonszenve? Több mint húsz éve rend-
szeresen követi a magyar eseményeket, 
idén pedig könyvet ír Orbán Viktorról, az 
1989-es magyarországi fejleményekről és 
az azóta eltelt időszakról. 
Igor Janke: Számos személyes élmény 
köt Magyarországhoz. Tízéves voltam, 
amikor szüleimmel először itt jártam. 
Lengyelországban ekkor elképzelhe-
tetlen szegénység uralkodott, a boltok 
polcain nem volt más, mint ecet és 
mustár. Székesfehérváron megálltunk 
egy üzlet előtt. Szüleim kérték, vegyek 
zsömlét. Amikor megláttam a bolt 
kínálatát, kirohantam hozzájuk, hogy 
jöjjenek gyorsan, mert jegy nélkül lehet 
virslit kapni. Ez volt az első gyerekkori 
emlékem Magyarországról. Ami már 
komolyabb és tudatosabb, a Nagy Imre 
újratemetésén való részvételem. Ekkor 
a lengyel antikommunista Független 
Diákszövetség (NZS) képviselőjeként, a 
Fidesz meghívására érkeztem a Hősök 
terére. Ebben az időben Lengyelország-
ban is izzott a levegő; tanúi lehettünk 
a kommunizmus bukásának. Magunk 
is szerveztünk tüntetéseket, a Szolida-
ritás mozgalmánál radikálisabbaknak 
számítottunk. Magyarországon egy, a 
mienknél is határozottabb, de kisebb 
szervezettel találkoztunk, ez volt az 
egy évvel azelőtt megalakult Fidesz. 
Ma persze látható, mi lett az akkori kis 

magyar pártból, a Független Diákszö-
vetség pedig ma is diákszövetségként 
működik.

 » Mi az, amit az újratemetésről kiemelne?
I. J. Hatalmas érzelmi töltetet adott a 
rengeteg lyukas magyar zászló látványa 
a Hősök terén. Ráadásul később kiderült, 
a szervezők kérték, ne is legyen a nemzeti 
lobogókon kívül semmilyen transzparens 

– mi ezt nem tudtuk előre, így a Szolidari-
tás és a Független Diákszövetség zászlait 
is lengettük, de senki nem szólt érte. Az 
újratemetést követően több magyar ellen-
zéki értelmiségivel találkoztunk. Egy kis 
csoportjukkal el is mentünk a szovjet 
követség elé, a magyarokkal együtt kia-
báltuk, hogy „ruszkik haza!”. Majd egy 
közös lengyel–magyar nyilatkozatot is 
kiadtunk, hogy szeretnénk siettetni a 
demokratizálódás folyamatát. 

 » Mennyiben volt más a magyar és a len-
gyel átmeneti időszak? Beleértve a pártok 
programját és retorikáját is…
I. J. Ami nagyon megfogott Orbán  Viktor 
emlékezetes beszédében és a Fidesz 
akkori vezetőiben, hogy világosan és 
egyértelműen fogalmaztak. Lengyelor-
szágban – annak ellenére, hogy június 
4-én került sor az első félszabad válasz-
tásokra – az ellenzék még félt ennyire 
világosan fogalmazni. Magyarországon 
viszont teljesen konkrétan követelték, 
hogy a szovjet katonák hagyják el az 
országot.

 » Sajátos, hogy ezt mondja, mert Magyar-
országon általában azt állítják, hogy Len-
gyelországban volt nagyobb az ellenállás 
a rendszerrel szemben és radikálisabb 
leszámolás a kommunista múlttal. 
I. J. A lengyel társadalomban az ellenállás 
valóban sokkal erősebb volt. Ennek több 
oka is van: nálunk nem volt Kádár-korszak, 
így többnyire csak jegyre lehetett élelmet 
kapni. Minket nem sikerült megvásárolni, 
nem utazhattunk, sokkal engesztelhe-
tetlenebb volt a kommunizmussal szem-
beni ellenszenv. Magyarországon lehetett 
utazni és tele voltak a boltok. Ne feledkez-
zünk meg a lengyel egyház erejéről sem. A 
kommunizmus időszakában tele voltak a 
templomok, az egyház nem alkudott meg 
a kommunistákkal. Elmondható, hogy 
menedéket adott politikai üldözötteknek. 
Természetesen papjai között akadtak kivé-
telek, de maga az egyház mint intézmény 
nem alkudott meg. 1979-től II. János Pál 
személyében pápát adtunk a világnak. 
Lengyelország sztrájkok, harcok színhe-
lye volt a ’80-as évek elején… Magyaror-
szágon ilyen értelemben is könnyebb volt 
az átmenet.

 » Beteljesedett, amit 1989-ben elvárt az 
akkori folyamatoktól? Elégedett az elmúlt 
húsz évvel?
I. J. Ma azt gondolom, hogy szimbolikus 
és tényleges értelemben túlzottan meg-
engedő volt a lengyel átmenet. Azt látom, 
hogy a ’90-es évek elején a pártállamot 

A V4 együttműködést 
megéri kiszélesítenünk
szöveg: Kovács Orsolya Zsuzsanna, fotó: Szigeti Tamás

Lengyel újságíró, politikai kommentátor. A Rzeczpospolita című 

napilap és az Uważam Rze című jobbközép hetilap publicistája, 

a legnagyobb lengyel politikai blogportál, a Salon24 társalapítója 

és társtulajdonosa. A Lengyel Köztársaság Érdemrendje Lovagke-

resztjének birtokosa. 2011-ben ő az egyetlen újságíró, aki Barack 

Obama európai útja során interjút kap az amerikai elnöktől. Jelen-

leg egy Orbán Viktor miniszterelnökkel foglalkozó lengyel nyelvű 

monográfi án dolgozik. Igor Jankéval beszélgettünk múltról és 

jelenről.
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kiszolgáló üzletemberek és újságírók 
sokasága minden különösebb nehézség 
nélkül épült be hangadó módon a demok-
ratikus intézményekbe. Bár úgy gondo-
lom, hogy e téren Lengyelországban még 
mindig jobb a helyzet, mint Magyaror-
szágon. Itt a médiában 1989 után gya-
korlatilag nem sok változásra került sor. 
A hozzám hasonlóan gondolkodók sokat 
panaszkodnak. Mindazonáltal azt is le 
kell szögezni, hogy az elmúlt években 
Lengyelországban  a múlttal kapcsolat-
ban sok társadalmi vita zajlott le.

 » A közelmúltban hosszú publicisztikát 
jelentetett meg a lengyel társadalom 
megosztottságáról és az antiklerikális 
erők egyre nagyobb térnyeréséről. Mikor 
kezdődött a megosztottság Lengyelor-
szágban?
I. J. Egyértelmű, hogy a 2010. április 10-i 
szmolenszki légi szerencsétlenség után, 
amikor az elnöki pár mellett számos 
köztiszteletben álló politikus és állami 
vezető is életét vesztette. A tragédiát 
követően az Elnöki Palota előtt napokig 
százezrek gyászolták a tragikus körül-
mények között elhunyt Lech Kaczyń-
skit és a vele tartó küldöttség tagjait. Az 
egyhetes nemzeti gyász után már meg-
jelentek olyan tüntetők, akik szabályo-
san kigúnyolták a nemrégiben elhunyt 
elnököt, olyan szimbólumokat gyaláztak 
meg, amelyeket azelőtt sohasem. Pro-
fanizálták a keresztet és az elhunytak 
holttestét. A társadalmi kommunikáció 
szempontjából fontos, hogy e tüntetők 

magatartása gyorsan felkerült a világ-
hálóra és a közösségi oldalakra. E fel-
vételeket nagyon sokan látták, és sokan 
azt a következtetést vonták le, hogy „lám, 
hiszen már ezt is szabad”. Bizonyos poli-
tikai erők e folyamatok mögé álltak. Ma 
már a magyar értelmiség helyzetére 
emlékeztet a lengyelek megosztottsága, 
bár azt a mélységet még nem érte el, hisz 
annak régebbi és mélyebb gyökerei van-
nak. A lengyel helyzetet illetően pesszi-
mista vagyok, nehéz racionálisan felfogni 
96 magas rangú állami vezető tragikus 
halálát. Másrészt mindkét politikai tábor 
tovább fokozza az indulatokat. Nagyon 
mély seb ez a lengyel lélekben.

 » Említette Lech Kaczyński egykori 
államfő személyét. Ő azok közé a poli-
tikusok közé tartozott, akik komolyan 
vették a közép-európai együttműködést. 
Ön mennyire tartja időszerűnek a V4 
megerősítését?
I. J. Nagyon is időszerű, de a V4 is bizo-
nyos értelemben válságát éli. Úgy gon-
dolom, nincs más út, mint ezen országok 
együttműködése. És nem csak a lengyel–
magyar kapcsolatokra gondolok. A sze-
mélyes rokonszenven túl közös érdekek-
nek is lenniük kell. Fontos az is, hogy a 
hosszú távú együttműködést közös érté-
kekre építsük. Lengyel szemszögből kije-
lenthető, túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy 
Franciaországhoz vagy Németországhoz 
hasonló önálló politikát folytassunk. Ha 
közös regionális érdekeket jelenítünk 
meg, akkor sokkal gyorsabban elérjük a 

célunkat. Természetes az is, hogy eseten-
ként ezek eltérnek, de vegyük észre, hogy 
a „nagyok” egymás ellen játszanak ki 
bennünket. Úgy gondolom, ez a politika 
lényegéhez tartozik; mindenki ismeri a 
játékszabályokat, ennek jegyében értel-
mesen kell közösen politizálnunk. A V4 
együttműködést ki kellene szélesítenünk 
és elmélyítenünk, mert megéri. Amikor 
amerikaiakkal beszélek, mindig megkér-
dezem, mennyire fontos nekik Lengyel-
ország. Ilyenkor rendszerint azt válaszol-
ják, hogy nagy potenciállal rendelkezik, 
mivel Közép-Európában van. Washing-
ton szemszögéből az itteni egyes államok 
kicsik, de ha tudják, hogy van egy koor-
dinált együttműködés Közép-Európában, 
akkor komolyan vesznek bennünket.

 » Létezik egyáltalán közép-európai iden-
titás?
I. J. Minden bizonnyal létezik, de az egyes 
államok ezt kicsit másképpen értékelik, 
mindazonáltal sok a hasonló elem.

 » Visszatérve a jelenlegi elfoglaltságához, 
a magyar miniszterelnök áll a most íródó 
könyve középpontjában. Számos magyar 
közéleti személyiséggel, történésszel 
készített interjút a könyvhöz. Milyen 
tapasztalatai vannak?
I. J. Jó ideje foglalkozom a magyar kor-
mányfő személyével. Egyrészt a refor-
mok üteme keltette föl az érdeklődése-
met, másrészt az, ahogyan európai kol-
légáim Magyarország elmúlt két évéről 
írtak. Bevallom, ez néha sokkoló. Dön-
tést természetesen én is bírálok, nem is 
egyet, de az az érzésem, hogy sokan úgy 
mondanak cikkeikben fontos dolgokról 
ítéletet, hogy Magyarország közelében 
sem jártak még. Ráadásul, ami az ellen-
zéki sajtó állítólagos elnyomását illeti, ez 
az állítás azért abszurd, mert éppen az 
ellenzéki tömegtájékoztatási eszközök 
buktatták meg nemrég a köztársasági 
elnököt. Úgy látom, ma Magyarorszá-
gon valódi politikai döntések szület-
nek, függetlenül attól, hogy éppen egyet 
lehet-e érteni velük vagy sem. Például 
döntés született a középosztály meg-
erősítéséről, s ezt számos konkrét jog-
szabályi változtatás követte. Hónapok 
óta sok időt töltök Magyarországon, a 
miniszterelnök számos közeli munka-
társával, miniszterével találkoztam már. 
Remélem, sikerül majd könyvem fősze-
replőjével is beszélgetnem. Orbán Viktor 
az egyik legizgalmasabb politikus a mai 
Európában.  ■
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 » Mivel magyarázható a magyarok iránti 
rokonszenve? Több mint húsz éve rend-
szeresen követi a magyar eseményeket, 
idén pedig könyvet ír Orbán Viktorról, az 
1989-es magyarországi fejleményekről és 
az azóta eltelt időszakról. 
Igor Janke: Számos személyes élmény 
köt Magyarországhoz. Tízéves voltam, 
amikor szüleimmel először itt jártam. 
Lengyelországban ekkor elképzelhe-
tetlen szegénység uralkodott, a boltok 
polcain nem volt más, mint ecet és 
mustár. Székesfehérváron megálltunk 
egy üzlet előtt. Szüleim kérték, vegyek 
zsömlét. Amikor megláttam a bolt 
kínálatát, kirohantam hozzájuk, hogy 
jöjjenek gyorsan, mert jegy nélkül lehet 
virslit kapni. Ez volt az első gyerekkori 
emlékem Magyarországról. Ami már 
komolyabb és tudatosabb, a Nagy Imre 
újratemetésén való részvételem. Ekkor 
a lengyel antikommunista Független 
Diákszövetség (NZS) képviselőjeként, a 
Fidesz meghívására érkeztem a Hősök 
terére. Ebben az időben Lengyelország-
ban is izzott a levegő; tanúi lehettünk 
a kommunizmus bukásának. Magunk 
is szerveztünk tüntetéseket, a Szolida-
ritás mozgalmánál radikálisabbaknak 
számítottunk. Magyarországon egy, a 
mienknél is határozottabb, de kisebb 
szervezettel találkoztunk, ez volt az 
egy évvel azelőtt megalakult Fidesz. 
Ma persze látható, mi lett az akkori kis 

magyar pártból, a Független Diákszö-
vetség pedig ma is diákszövetségként 
működik.

 » Mi az, amit az újratemetésről kiemelne?
I. J. Hatalmas érzelmi töltetet adott a 
rengeteg lyukas magyar zászló látványa 
a Hősök terén. Ráadásul később kiderült, 
a szervezők kérték, ne is legyen a nemzeti 
lobogókon kívül semmilyen transzparens 

– mi ezt nem tudtuk előre, így a Szolidari-
tás és a Független Diákszövetség zászlait 
is lengettük, de senki nem szólt érte. Az 
újratemetést követően több magyar ellen-
zéki értelmiségivel találkoztunk. Egy kis 
csoportjukkal el is mentünk a szovjet 
követség elé, a magyarokkal együtt kia-
báltuk, hogy „ruszkik haza!”. Majd egy 
közös lengyel–magyar nyilatkozatot is 
kiadtunk, hogy szeretnénk siettetni a 
demokratizálódás folyamatát. 

 » Mennyiben volt más a magyar és a len-
gyel átmeneti időszak? Beleértve a pártok 
programját és retorikáját is…
I. J. Ami nagyon megfogott Orbán  Viktor 
emlékezetes beszédében és a Fidesz 
akkori vezetőiben, hogy világosan és 
egyértelműen fogalmaztak. Lengyelor-
szágban – annak ellenére, hogy június 
4-én került sor az első félszabad válasz-
tásokra – az ellenzék még félt ennyire 
világosan fogalmazni. Magyarországon 
viszont teljesen konkrétan követelték, 
hogy a szovjet katonák hagyják el az 
országot.

 » Sajátos, hogy ezt mondja, mert Magyar-
országon általában azt állítják, hogy Len-
gyelországban volt nagyobb az ellenállás 
a rendszerrel szemben és radikálisabb 
leszámolás a kommunista múlttal. 
I. J. A lengyel társadalomban az ellenállás 
valóban sokkal erősebb volt. Ennek több 
oka is van: nálunk nem volt Kádár-korszak, 
így többnyire csak jegyre lehetett élelmet 
kapni. Minket nem sikerült megvásárolni, 
nem utazhattunk, sokkal engesztelhe-
tetlenebb volt a kommunizmussal szem-
beni ellenszenv. Magyarországon lehetett 
utazni és tele voltak a boltok. Ne feledkez-
zünk meg a lengyel egyház erejéről sem. A 
kommunizmus időszakában tele voltak a 
templomok, az egyház nem alkudott meg 
a kommunistákkal. Elmondható, hogy 
menedéket adott politikai üldözötteknek. 
Természetesen papjai között akadtak kivé-
telek, de maga az egyház mint intézmény 
nem alkudott meg. 1979-től II. János Pál 
személyében pápát adtunk a világnak. 
Lengyelország sztrájkok, harcok színhe-
lye volt a ’80-as évek elején… Magyaror-
szágon ilyen értelemben is könnyebb volt 
az átmenet.

 » Beteljesedett, amit 1989-ben elvárt az 
akkori folyamatoktól? Elégedett az elmúlt 
húsz évvel?
I. J. Ma azt gondolom, hogy szimbolikus 
és tényleges értelemben túlzottan meg-
engedő volt a lengyel átmenet. Azt látom, 
hogy a ’90-es évek elején a pártállamot 

A V4 együttműködést 
megéri kiszélesítenünk
szöveg: Kovács Orsolya Zsuzsanna, fotó: Szigeti Tamás

Lengyel újságíró, politikai kommentátor. A Rzeczpospolita című 

napilap és az Uważam Rze című jobbközép hetilap publicistája, 

a legnagyobb lengyel politikai blogportál, a Salon24 társalapítója 

és társtulajdonosa. A Lengyel Köztársaság Érdemrendje Lovagke-

resztjének birtokosa. 2011-ben ő az egyetlen újságíró, aki Barack 

Obama európai útja során interjút kap az amerikai elnöktől. Jelen-

leg egy Orbán Viktor miniszterelnökkel foglalkozó lengyel nyelvű 

monográfi án dolgozik. Igor Jankéval beszélgettünk múltról és 

jelenről.
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kiszolgáló üzletemberek és újságírók 
sokasága minden különösebb nehézség 
nélkül épült be hangadó módon a demok-
ratikus intézményekbe. Bár úgy gondo-
lom, hogy e téren Lengyelországban még 
mindig jobb a helyzet, mint Magyaror-
szágon. Itt a médiában 1989 után gya-
korlatilag nem sok változásra került sor. 
A hozzám hasonlóan gondolkodók sokat 
panaszkodnak. Mindazonáltal azt is le 
kell szögezni, hogy az elmúlt években 
Lengyelországban  a múlttal kapcsolat-
ban sok társadalmi vita zajlott le.

 » A közelmúltban hosszú publicisztikát 
jelentetett meg a lengyel társadalom 
megosztottságáról és az antiklerikális 
erők egyre nagyobb térnyeréséről. Mikor 
kezdődött a megosztottság Lengyelor-
szágban?
I. J. Egyértelmű, hogy a 2010. április 10-i 
szmolenszki légi szerencsétlenség után, 
amikor az elnöki pár mellett számos 
köztiszteletben álló politikus és állami 
vezető is életét vesztette. A tragédiát 
követően az Elnöki Palota előtt napokig 
százezrek gyászolták a tragikus körül-
mények között elhunyt Lech Kaczyń-
skit és a vele tartó küldöttség tagjait. Az 
egyhetes nemzeti gyász után már meg-
jelentek olyan tüntetők, akik szabályo-
san kigúnyolták a nemrégiben elhunyt 
elnököt, olyan szimbólumokat gyaláztak 
meg, amelyeket azelőtt sohasem. Pro-
fanizálták a keresztet és az elhunytak 
holttestét. A társadalmi kommunikáció 
szempontjából fontos, hogy e tüntetők 

magatartása gyorsan felkerült a világ-
hálóra és a közösségi oldalakra. E fel-
vételeket nagyon sokan látták, és sokan 
azt a következtetést vonták le, hogy „lám, 
hiszen már ezt is szabad”. Bizonyos poli-
tikai erők e folyamatok mögé álltak. Ma 
már a magyar értelmiség helyzetére 
emlékeztet a lengyelek megosztottsága, 
bár azt a mélységet még nem érte el, hisz 
annak régebbi és mélyebb gyökerei van-
nak. A lengyel helyzetet illetően pesszi-
mista vagyok, nehéz racionálisan felfogni 
96 magas rangú állami vezető tragikus 
halálát. Másrészt mindkét politikai tábor 
tovább fokozza az indulatokat. Nagyon 
mély seb ez a lengyel lélekben.

 » Említette Lech Kaczyński egykori 
államfő személyét. Ő azok közé a poli-
tikusok közé tartozott, akik komolyan 
vették a közép-európai együttműködést. 
Ön mennyire tartja időszerűnek a V4 
megerősítését?
I. J. Nagyon is időszerű, de a V4 is bizo-
nyos értelemben válságát éli. Úgy gon-
dolom, nincs más út, mint ezen országok 
együttműködése. És nem csak a lengyel–
magyar kapcsolatokra gondolok. A sze-
mélyes rokonszenven túl közös érdekek-
nek is lenniük kell. Fontos az is, hogy a 
hosszú távú együttműködést közös érté-
kekre építsük. Lengyel szemszögből kije-
lenthető, túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy 
Franciaországhoz vagy Németországhoz 
hasonló önálló politikát folytassunk. Ha 
közös regionális érdekeket jelenítünk 
meg, akkor sokkal gyorsabban elérjük a 

célunkat. Természetes az is, hogy eseten-
ként ezek eltérnek, de vegyük észre, hogy 
a „nagyok” egymás ellen játszanak ki 
bennünket. Úgy gondolom, ez a politika 
lényegéhez tartozik; mindenki ismeri a 
játékszabályokat, ennek jegyében értel-
mesen kell közösen politizálnunk. A V4 
együttműködést ki kellene szélesítenünk 
és elmélyítenünk, mert megéri. Amikor 
amerikaiakkal beszélek, mindig megkér-
dezem, mennyire fontos nekik Lengyel-
ország. Ilyenkor rendszerint azt válaszol-
ják, hogy nagy potenciállal rendelkezik, 
mivel Közép-Európában van. Washing-
ton szemszögéből az itteni egyes államok 
kicsik, de ha tudják, hogy van egy koor-
dinált együttműködés Közép-Európában, 
akkor komolyan vesznek bennünket.

 » Létezik egyáltalán közép-európai iden-
titás?
I. J. Minden bizonnyal létezik, de az egyes 
államok ezt kicsit másképpen értékelik, 
mindazonáltal sok a hasonló elem.

 » Visszatérve a jelenlegi elfoglaltságához, 
a magyar miniszterelnök áll a most íródó 
könyve középpontjában. Számos magyar 
közéleti személyiséggel, történésszel 
készített interjút a könyvhöz. Milyen 
tapasztalatai vannak?
I. J. Jó ideje foglalkozom a magyar kor-
mányfő személyével. Egyrészt a refor-
mok üteme keltette föl az érdeklődése-
met, másrészt az, ahogyan európai kol-
légáim Magyarország elmúlt két évéről 
írtak. Bevallom, ez néha sokkoló. Dön-
tést természetesen én is bírálok, nem is 
egyet, de az az érzésem, hogy sokan úgy 
mondanak cikkeikben fontos dolgokról 
ítéletet, hogy Magyarország közelében 
sem jártak még. Ráadásul, ami az ellen-
zéki sajtó állítólagos elnyomását illeti, ez 
az állítás azért abszurd, mert éppen az 
ellenzéki tömegtájékoztatási eszközök 
buktatták meg nemrég a köztársasági 
elnököt. Úgy látom, ma Magyarorszá-
gon valódi politikai döntések szület-
nek, függetlenül attól, hogy éppen egyet 
lehet-e érteni velük vagy sem. Például 
döntés született a középosztály meg-
erősítéséről, s ezt számos konkrét jog-
szabályi változtatás követte. Hónapok 
óta sok időt töltök Magyarországon, a 
miniszterelnök számos közeli munka-
társával, miniszterével találkoztam már. 
Remélem, sikerül majd könyvem fősze-
replőjével is beszélgetnem. Orbán Viktor 
az egyik legizgalmasabb politikus a mai 
Európában.  ■
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A Magyarországtól több mint ötezer 
kilométerre fekvő arab ország ötven 
évvel ezelőtt gyakorlatilag nem létezett, 
a hatalmas Brit Birodalom egyik távoli 
csücske volt csupán. Ez akkor változott 
meg, amikor az Arab-félsziget nyugati 
részén elterülő sejkségek és emírségek 
a brit fennhatóság 1971-es megszűnése 
után az Egyesült Arab Emírségekbe 
tömörültek. A szövetségben az emírek 
továbbra is gyakorolhatták a helyi irányí-
tást, ezzel párhuzamosan pedig kialakult 
a föderális kormányzás. A hét emírség 
fantasztikusan sokszínű országot alkot, 
a bolygó több mint 150 nemzete él itt, 
így erős kulturális pezsgés alakult ki. A 
szövetség megteremtője és az ország első 
elnöke, Zajed bin Sultan al-Nahyan sejk 
egységben gondolkodott, ahol az egyes 
tartományok különböző feladatokat 
látnak el. Zayed sejk Sardzsa Emírséget 
szánta az Egyesült Arab Emírségek kul-
turális központjának, Dubait kereske-
delmi, Abu Dhabit politikai-adminisztrá-
ciós központnak. Utóbbit a közigazgatási 
pozíciója ellenére egy ideig elkerülték a 
fejlesztések az országalapító haláláig. 

Zayed sejk halála után Abu Dhabi új ural-
kodója, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan sejk 
nagy lendülettel kezdett saját emírsége 
fejlesztésébe. Ezt meg is tehette, hiszen az 
Egyesült Arab Emírségek olajkészletének 
95 százaléka Abu Dhabi területén talál-
ható, illetve méretében is ez az emírség a 
legjelentősebb, a teljes ország 81 százalé-
kát teszi ki. A nyersanyagok révén renge-
teg pénz érkezik az emírségbe, ráadásul a 
napi 2,7 millió hordó olaj egy részét hely-
ben fi nomítják. Gyors fejszámolás szerint 
az olajbevétel napi 54 milliárd forintot 

jelent, ami éves szinten összesen 19 710 
milliárd forintnak felel meg – ez nagyobb, 
mint hazánk teljes éves költségvetése! Az 
elsődleges kereskedelmi partnerek között 
Európa mellett Szingapúrt, Japánt, Indiát, 
Dél-Koreát találjuk. Bár a mai kitermelés 
üteme mellett az olajtartalékok még száz 
évre elegendők, a felgyülemlett hatalmas 
mennyiségű tőke lehetővé teszi Abu 
Dhabi számára, hogy bevételeinek jelen-
tős hányadát már a befektetések hozama 
tegye ki. 
Az olajdollárokból 2004 után megindul-
tak a fejlesztések Dubaihoz hasonlóan, 
de itt jóval nagyobb volumenű fejlődés 
tapasztalható, bár valamivel kisebb 
ütemben. Abu Dhabi egészen a leg-
utóbbi időkig egy bizonytalan státusú, 
beduinok lakta területből vált gazdasági 
központtá. Az első házak 1980 körül 
épültek, előtte a terület kopár sivatag volt. 
Harminc évvel később az emírségben az 
intenzív bevándorlás és a népességrob-
banás ellenére társadalmi béke honol. 
Az erőteljes alkohol- és drogtilalom, a 
média és az internet korlátozása révén 
a társadalomból hiányoznak a szélső-
séges és erőszakos elemek. A vallási és 
kulturális sokszínűség az ezt fokozó 
tömeges bevándorlás ellenére sem okoz 
feszültségeket. Az átfogó közbiztonság és 
a közrend nyugodt környezetet biztosít 
a családok számára, ugyanakkor euró-
pai szemmel ezt politikailag a Zajed sejk 
által megteremtett diktatúra tartja fenn, 
aki azonban nyugati politikusok szerint 
is fantasztikus államférfi , nevét semmi-
képp nem szabad egybemosni a  Szaddam 
Husszeinhez hasonló közel-keleti diktá-
torokkal. A sejk építkezett. A törvénye-
ket a tolerancia jegyében alkották meg, 
például az egyes személyek hovatarto-
zására még utalni sem illik megbeszé-
léseken, közösségi fórumokon. A kul-

Keleten a helyzet 
megváltozott
szöveg: Tóth Nándor Tamás, fotók: Abu Dhabi Tourism Authority

Létezik egy nyugodt térség a forrongó arab világban, 
messze a nyugati világ aggasztó gazdasági gondjai-
tól, ahol modern negyedek épülnek, pezsgő kulturális 
programok indulnak, és lélegzetelállító fejlődés övezi 
a helyiek mindennapjait. Az Arab-félsziget keleti part-
ján elterülő Egyesült Arab Emírségek viszonylag fi atal 
ország, de jelentősége néhány évtizedes történelme 
alatt hatalmassá nőtt. Májusban Magyarország is meg-
ismerkedhetett a távoli ország kultúrájával, a hét emír-
ség egyikének uralkodója, őfelsége Sultan bin Moham-
med Al Qasimi bemutatta saját színdarabját a magyar 
közönségnek. E jeles esemény és a magyar külpolitika 
globális nyitása jegyében tárjuk kedves olvasóink elé 
az emírségek egzotikus világát.
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turális különbségek Európához képest 
leginkább a női egyenjogúság és a helyi 
arabság pozitív diszkriminációja kapcsán 
nyilvánulnak meg, de az is kizárólag az 
állampolgári jogoknak köszönhetően.
A vezetők terve szerint az emírség fővá-
rosának kell betöltenie a világ egyik új 
globális központjának szerepét. A nem-
zetközi szervezetek működésében Abu 
Dhabi egyre jelentősebb feladatokat 
lát el, kezdve a Megújuló Energia Ügy-
nökségtől az UNESCO-ig, végső céljuk 
a minél teljesebb körű megjelenés a 
világ köztudatában. A kulturális köz-
ponti szerep megszerzéséért 2008-ban 
megindították a Saadiyat Island nevű 
projektet, amelynek célja egy kulturális 
centrum megteremtése. A várhatóan 
2020-ra megvalósuló, világon egyedül-
álló, gigantikus kulturális fejlesztés Abu 
Dhabit igazi globális kulturális köz-
ponttá varázsolja át. A félig mesterséges 
szigeten ugyanis helyet kap a Nemzeti 
Múzeum, a Guggenheim Múzeum, a 
Louvre-Abu Dhabi, különböző kiállí-
tótermek, lakások és irodák. A párizsi 
és New York-i múzeumoktól a tervezők 

megvették a jogokat, megkezdődött a 
már sikeres képtárak helyi igényekhez 
történő átalakítása. Ide érkeznek ugyan 
képek az anyaintézményekből, a többi 
hatalmas képcsarnokot azonban meg 
kell tölteni látnivalóval, ezért a kormány-
zat egy rendkívül erőteljes felvásárlásba 
kezdett a műkincspiacon. Az oktatásban 
különböző egyetemek meghívásával tör-
nek az élre, kihelyezett képzéseket indít 
Abu Dhabiban például a New York Uni-
versity vagy a Sorbonne Paris – ezekben 
az esetekben a nyugati iskolák adják a 
tudást, a tanárokat, az oktatási struktú-
rát, a program fi nanszírozását pedig az 
emírség biztosítja. 
„Hiszem azt, hogy ebben a programban 
ott a helyünk, egy magyar kulturális intéz-
ménynek vagy például egy »Műszaki Egye-
tem Abu Dhabi«-nak igazi létjogosultsága 
van” – mondta lapunknak Velez Béla, 
az Abu Dhabi nagykövetség szakdip-
lomatája. Szerinte hatalmas lehetőség 
van a hazánkkal nagyjából megegyező 
területű arab országgal való kétoldalú 
oktatási és kulturális kapcsolatok fej-
lesztésében. Zenei alap- és felsőoktatás 

vagy gyógypedagógia még nem létezik az 
öböl-menti országban, Magyarországnak 
ezt észre kell vennie. „Az öböl-menti tér-
ségben olyannak szeretnek minket, amilye-
nek vagyunk, az unikális magyar kultúra 
miatt” – érvel a kulturális terjeszkedés 
legújabb lehetőségei mellett a szakdip-
lomata. Egy magyar kulturális intézet 
felállítása remek lehetőséget nyithatna 
a magyar kultúra megismertetésére és 
az 1500 fős magyar diaszpóra kulturális 
igényeinek biztosítására. A lehetőségeket 
a másik oldalról is érdemes szemügyre 
venni. Mivel a környezeti körülmények 
rendkívül eltérőek a hazánkban meg-
szokottakhoz képest, az emírségiek 
turistaként is szívesen járnak Magyar-
országra, egyszerűen már csak azért is, 
mert országunk a zöld minden színében 
pompázik. Az Arab-félsziget zord, siva-
tagi körülményei között kevés növény 
tud megélni, a rendkívüli költségekkel 
fenntartott parkokban az intenzív öntö-
zés ellenére is a növényzet napégettnek, 
szikkadtnak tűnik szemben a hazánkra 
jellemző vastaghúsú, dús növényzettel. 
A vizeinkről már nem is beszélve.  ■
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Őfelsége Sultan bin Mohammed Al-Qasimi sejk színdarabját, a Nimródot május 8-án mutatták be a 

Művészetek Palotájában. A világon már számos helyen sikerrel játszott darab történetében a cím-

szereplő Nimród felépíti Bábel tornyát, mert részben istennek képzeli magát. Az égig érő toronyból 

akar fölmenni Istenhez, majd lehozni őt és megölni az emberek előtt, bizonyítva, hogy ő a legfőbb 

uralkodó. A tornyot sikerül felépíteni, de amikor a főhős az égbe indul, a torony összedől. Ezután 

háborúba hívja Istent, majd megjelenik egy angyal, akit csak ő lát és hall. Az angyal azt mondja Nim-

ródnak, hogy holnap reggel elkezdődik az általa hőn áhított háború. Másnap reggel felsorakozik a 

hadsereg, de ellenfelet nem látnak, csupán szúnyogok jönnek, akik a katonákat megölik. Nimródot 

viszont nem bántják, de a bibliai alak azt érzi, a szúnyogok a fejében vannak, és eszik belülről. Veri a 

fejét a falba, szédül, és arra kéri a polgárokat, hogy üssék a fejét, akik azt készséggel meg is teszik, 

halálra verve Nimródot.  
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A Magyarországtól több mint ötezer 
kilométerre fekvő arab ország ötven 
évvel ezelőtt gyakorlatilag nem létezett, 
a hatalmas Brit Birodalom egyik távoli 
csücske volt csupán. Ez akkor változott 
meg, amikor az Arab-félsziget nyugati 
részén elterülő sejkségek és emírségek 
a brit fennhatóság 1971-es megszűnése 
után az Egyesült Arab Emírségekbe 
tömörültek. A szövetségben az emírek 
továbbra is gyakorolhatták a helyi irányí-
tást, ezzel párhuzamosan pedig kialakult 
a föderális kormányzás. A hét emírség 
fantasztikusan sokszínű országot alkot, 
a bolygó több mint 150 nemzete él itt, 
így erős kulturális pezsgés alakult ki. A 
szövetség megteremtője és az ország első 
elnöke, Zajed bin Sultan al-Nahyan sejk 
egységben gondolkodott, ahol az egyes 
tartományok különböző feladatokat 
látnak el. Zayed sejk Sardzsa Emírséget 
szánta az Egyesült Arab Emírségek kul-
turális központjának, Dubait kereske-
delmi, Abu Dhabit politikai-adminisztrá-
ciós központnak. Utóbbit a közigazgatási 
pozíciója ellenére egy ideig elkerülték a 
fejlesztések az országalapító haláláig. 

Zayed sejk halála után Abu Dhabi új ural-
kodója, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan sejk 
nagy lendülettel kezdett saját emírsége 
fejlesztésébe. Ezt meg is tehette, hiszen az 
Egyesült Arab Emírségek olajkészletének 
95 százaléka Abu Dhabi területén talál-
ható, illetve méretében is ez az emírség a 
legjelentősebb, a teljes ország 81 százalé-
kát teszi ki. A nyersanyagok révén renge-
teg pénz érkezik az emírségbe, ráadásul a 
napi 2,7 millió hordó olaj egy részét hely-
ben fi nomítják. Gyors fejszámolás szerint 
az olajbevétel napi 54 milliárd forintot 

jelent, ami éves szinten összesen 19 710 
milliárd forintnak felel meg – ez nagyobb, 
mint hazánk teljes éves költségvetése! Az 
elsődleges kereskedelmi partnerek között 
Európa mellett Szingapúrt, Japánt, Indiát, 
Dél-Koreát találjuk. Bár a mai kitermelés 
üteme mellett az olajtartalékok még száz 
évre elegendők, a felgyülemlett hatalmas 
mennyiségű tőke lehetővé teszi Abu 
Dhabi számára, hogy bevételeinek jelen-
tős hányadát már a befektetések hozama 
tegye ki. 
Az olajdollárokból 2004 után megindul-
tak a fejlesztések Dubaihoz hasonlóan, 
de itt jóval nagyobb volumenű fejlődés 
tapasztalható, bár valamivel kisebb 
ütemben. Abu Dhabi egészen a leg-
utóbbi időkig egy bizonytalan státusú, 
beduinok lakta területből vált gazdasági 
központtá. Az első házak 1980 körül 
épültek, előtte a terület kopár sivatag volt. 
Harminc évvel később az emírségben az 
intenzív bevándorlás és a népességrob-
banás ellenére társadalmi béke honol. 
Az erőteljes alkohol- és drogtilalom, a 
média és az internet korlátozása révén 
a társadalomból hiányoznak a szélső-
séges és erőszakos elemek. A vallási és 
kulturális sokszínűség az ezt fokozó 
tömeges bevándorlás ellenére sem okoz 
feszültségeket. Az átfogó közbiztonság és 
a közrend nyugodt környezetet biztosít 
a családok számára, ugyanakkor euró-
pai szemmel ezt politikailag a Zajed sejk 
által megteremtett diktatúra tartja fenn, 
aki azonban nyugati politikusok szerint 
is fantasztikus államférfi , nevét semmi-
képp nem szabad egybemosni a  Szaddam 
Husszeinhez hasonló közel-keleti diktá-
torokkal. A sejk építkezett. A törvénye-
ket a tolerancia jegyében alkották meg, 
például az egyes személyek hovatarto-
zására még utalni sem illik megbeszé-
léseken, közösségi fórumokon. A kul-

Keleten a helyzet 
megváltozott
szöveg: Tóth Nándor Tamás, fotók: Abu Dhabi Tourism Authority

Létezik egy nyugodt térség a forrongó arab világban, 
messze a nyugati világ aggasztó gazdasági gondjai-
tól, ahol modern negyedek épülnek, pezsgő kulturális 
programok indulnak, és lélegzetelállító fejlődés övezi 
a helyiek mindennapjait. Az Arab-félsziget keleti part-
ján elterülő Egyesült Arab Emírségek viszonylag fi atal 
ország, de jelentősége néhány évtizedes történelme 
alatt hatalmassá nőtt. Májusban Magyarország is meg-
ismerkedhetett a távoli ország kultúrájával, a hét emír-
ség egyikének uralkodója, őfelsége Sultan bin Moham-
med Al Qasimi bemutatta saját színdarabját a magyar 
közönségnek. E jeles esemény és a magyar külpolitika 
globális nyitása jegyében tárjuk kedves olvasóink elé 
az emírségek egzotikus világát.
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turális különbségek Európához képest 
leginkább a női egyenjogúság és a helyi 
arabság pozitív diszkriminációja kapcsán 
nyilvánulnak meg, de az is kizárólag az 
állampolgári jogoknak köszönhetően.
A vezetők terve szerint az emírség fővá-
rosának kell betöltenie a világ egyik új 
globális központjának szerepét. A nem-
zetközi szervezetek működésében Abu 
Dhabi egyre jelentősebb feladatokat 
lát el, kezdve a Megújuló Energia Ügy-
nökségtől az UNESCO-ig, végső céljuk 
a minél teljesebb körű megjelenés a 
világ köztudatában. A kulturális köz-
ponti szerep megszerzéséért 2008-ban 
megindították a Saadiyat Island nevű 
projektet, amelynek célja egy kulturális 
centrum megteremtése. A várhatóan 
2020-ra megvalósuló, világon egyedül-
álló, gigantikus kulturális fejlesztés Abu 
Dhabit igazi globális kulturális köz-
ponttá varázsolja át. A félig mesterséges 
szigeten ugyanis helyet kap a Nemzeti 
Múzeum, a Guggenheim Múzeum, a 
Louvre-Abu Dhabi, különböző kiállí-
tótermek, lakások és irodák. A párizsi 
és New York-i múzeumoktól a tervezők 

megvették a jogokat, megkezdődött a 
már sikeres képtárak helyi igényekhez 
történő átalakítása. Ide érkeznek ugyan 
képek az anyaintézményekből, a többi 
hatalmas képcsarnokot azonban meg 
kell tölteni látnivalóval, ezért a kormány-
zat egy rendkívül erőteljes felvásárlásba 
kezdett a műkincspiacon. Az oktatásban 
különböző egyetemek meghívásával tör-
nek az élre, kihelyezett képzéseket indít 
Abu Dhabiban például a New York Uni-
versity vagy a Sorbonne Paris – ezekben 
az esetekben a nyugati iskolák adják a 
tudást, a tanárokat, az oktatási struktú-
rát, a program fi nanszírozását pedig az 
emírség biztosítja. 
„Hiszem azt, hogy ebben a programban 
ott a helyünk, egy magyar kulturális intéz-
ménynek vagy például egy »Műszaki Egye-
tem Abu Dhabi«-nak igazi létjogosultsága 
van” – mondta lapunknak Velez Béla, 
az Abu Dhabi nagykövetség szakdip-
lomatája. Szerinte hatalmas lehetőség 
van a hazánkkal nagyjából megegyező 
területű arab országgal való kétoldalú 
oktatási és kulturális kapcsolatok fej-
lesztésében. Zenei alap- és felsőoktatás 

vagy gyógypedagógia még nem létezik az 
öböl-menti országban, Magyarországnak 
ezt észre kell vennie. „Az öböl-menti tér-
ségben olyannak szeretnek minket, amilye-
nek vagyunk, az unikális magyar kultúra 
miatt” – érvel a kulturális terjeszkedés 
legújabb lehetőségei mellett a szakdip-
lomata. Egy magyar kulturális intézet 
felállítása remek lehetőséget nyithatna 
a magyar kultúra megismertetésére és 
az 1500 fős magyar diaszpóra kulturális 
igényeinek biztosítására. A lehetőségeket 
a másik oldalról is érdemes szemügyre 
venni. Mivel a környezeti körülmények 
rendkívül eltérőek a hazánkban meg-
szokottakhoz képest, az emírségiek 
turistaként is szívesen járnak Magyar-
országra, egyszerűen már csak azért is, 
mert országunk a zöld minden színében 
pompázik. Az Arab-félsziget zord, siva-
tagi körülményei között kevés növény 
tud megélni, a rendkívüli költségekkel 
fenntartott parkokban az intenzív öntö-
zés ellenére is a növényzet napégettnek, 
szikkadtnak tűnik szemben a hazánkra 
jellemző vastaghúsú, dús növényzettel. 
A vizeinkről már nem is beszélve.  ■
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Őfelsége Sultan bin Mohammed Al-Qasimi sejk színdarabját, a Nimródot május 8-án mutatták be a 

Művészetek Palotájában. A világon már számos helyen sikerrel játszott darab történetében a cím-

szereplő Nimród felépíti Bábel tornyát, mert részben istennek képzeli magát. Az égig érő toronyból 

akar fölmenni Istenhez, majd lehozni őt és megölni az emberek előtt, bizonyítva, hogy ő a legfőbb 

uralkodó. A tornyot sikerül felépíteni, de amikor a főhős az égbe indul, a torony összedől. Ezután 

háborúba hívja Istent, majd megjelenik egy angyal, akit csak ő lát és hall. Az angyal azt mondja Nim-

ródnak, hogy holnap reggel elkezdődik az általa hőn áhított háború. Másnap reggel felsorakozik a 

hadsereg, de ellenfelet nem látnak, csupán szúnyogok jönnek, akik a katonákat megölik. Nimródot 

viszont nem bántják, de a bibliai alak azt érzi, a szúnyogok a fejében vannak, és eszik belülről. Veri a 

fejét a falba, szédül, és arra kéri a polgárokat, hogy üssék a fejét, akik azt készséggel meg is teszik, 

halálra verve Nimródot.  
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Minden érintett fél számára előnyös, 
igazi építő jellegű beruházást jelen-
tett be Fürjes Balázs kiemelt budapesti 
beruházásokért felelős kormánybiztos. 
Az Orczy-kertben évtizedek óta üresen 
álló, leromlott állapotú Magyar Királyi 
Honvéd Ludovika Akadémia épületét 
bemutattuk már lapunk hasábjain tavaly 
nyáron. (A cikk nemrég indult honlapun-
kon olvasható a http://kozszolgalat.kor-
many.hu/a-ludovika-multja címen.) Az 
1808-tól a második világháború végéig 
működő, Pollack Mihály tervezte magyar 
tisztképző olyan felkészült katonákat 
adott az országnak, akik életük árán is 
megvédték a hazát. A valamikor Európa 

élvonalába tartozó képzés az 1940-es 
évek végén megszűnt, azóta az épület és 
a hozzá tartozó kert folyamatosan pusz-
tul. Az épület egy részében a Természet-
tudományi Múzeum működik, szűkös 
keretek között, a kiállítási anyagnak csak 
töredékét tudják bemutatni. Hasonló 
problémákkal küszködik a VIII. kerületi 
önkormányzat által fenntartott, a szin-
tén a területen található Bárka Színház, 
amelynek tagjai csak konténerekben 
tudnak öltözni, és a kellékek tárolására 
sincs elég hely. A Józsefváros nem tar-
tozik Budapest legfelkapottabb helyei 
közé, a környéken jellemzően szegényebb 
sorsú lakosság él. A közelben található 

Semmelweis Egyetem és a Ludovika terü-
letére tervezett Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem (NKE) hosszú távon rendezheti 
a környék sorsát, egyúttal Józsefváros 
visszanyerheti tradicionális egyetemvá-
rosi karakterét. Jelenleg az NKE vezető-
sége a volt Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem területén dolgozik, a felújítást 
és az új épületek felépítését követően 
azonban átköltözhetnek majd a cam-
pus területére. Az érintett felek mind-
egyike támogatja az elképzelést. A ter-
vezési koncepció értelmében a színház a 
helyén marad, és egyetemi színpadként 
működhet tovább, az alagsorban pedig 
további tereket bocsátanak majd a ren-
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Körpanoráma a Ludovikáról
szöveg: Őrfi  József

Igazi jó hírről számolhatunk be, ezúttal egy tervezett beruházásról: a 

Ludovika Campus nagyberuházás már az idén megkezdődik! Ennek 

köszönhetően a Ludovika Akadémia felújított épületébe és a rendbe 

tett Orczy-kertbe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem költözhet majd. 

Józsefváros fejlődésére is jótékony hatással lesz az új egyetemi 

negyed, amelynek részeként új oktatási épület és sportlétesítmé-

nyek is épülnek, mindezt úgy, hogy a fejlesztésekkel párhuzamosan 

a zöldfelület is nőni fog.

«

delkezésükre. A Természettudományi 
Múzeumnak sem kell elköltöznie, sőt, a 
felújítás alatt is zavartalanul működhet 
majd. A múzeum végleges elhelyezésé ről 
átfogó koncepció keretében születhet 
döntés. Az Orczy-kert területe jelenleg 
nincs száz százalékban állami tulaj-
donban, azonban folynak a tárgyalások 
az érintettekkel. Jó esély mutatkozik 
rá, hogy sikerül mindenki számára elő-
nyös megoldásokat találni. „Az egyetem 
ötletére mindenki azonnal igent mondott. 
Kevés az olyan projekt, amelynek nincsenek 
kárvallói, és mindenki jól jár” – mondta a 
fejlesztéssel kapcsolatban Gál András 
Levente, a Jó Állam Fejlesztési Koncep-
ció végrehajtásának összehangolásáért 
felelős kormánybiztos. A beruházásnak 
köszönhetően olyan európai színvonalú 
egyetem jön létre, amely már önmagában 
is meghatározó élmény lesz az itt tanulók 
számára. A régi Ludovika épületében az 
egyetem vezetősége számára kialakított 
szobák mellett díszterem és további elő-
adótermek készülnek, és építenek egy 
teljesen új oktatási épületet. A koncep-
ció sportlétesítményeket is tartalmaz, 
amiket a kerület lakói is használhatnak 
majd. Fedett uszoda és sportcsarnok épül, 
és újra működni fog a régi lovarda. A fej-
lesztések eredményeképpen manapság 
szokatlan módon a zöldterületek aránya 
nemhogy csökkenni, de még egy hek-
tárral nőni is fog. Ez annak köszönhető, 
hogy mára sok oda nem illő funkció 
miatt jelentősen zsugorodott a zöldfe-
lület a területen, bontásra ítélt raktár-
épületeken kívül például buszparkoló is 

található itt. A tervezés során fi gyelembe 
vették a környezet ingatlanállományának 
adottságait is, az ide költöző Rendőrtiszt-
képző Kar számára például a Diószeghy 
utca túloldalán található, ma is a BRFK 
tulajdonában lévő ingatlan biztosít majd 
helyet. A terület határait átlépő fejlesz-
tések várhatóan jótékony hatással lesz-
nek a környékre is, felértékelve az egész 
területet. A Corvin sétány, az orvosi 
és közszolgálati felsőoktatás együttes 
jelenlétének köszönhetően Józsefváros 
fejlődése nagyot lendülhet. A Ludovika 
korábbi funkciójából és szellemiségéből 
egyértelműen adódik, hogy újra itt tör-
ténjen a haza szolgálatában állók képzése. 
A beruházás nemcsak városépítészeti, 
de eszmei szempontoknak is megfelel, 
a végiggondolt koncepciónak köszön-
hetően pedig minden érintett fél jól jár 
majd. A tervezés során az új épületekről 
több látványterv is készült, eltérő építé-
szeti karakterrel. A tervek között az új 
oktatási épületre modern homlokzatú, 
de magas tetős, valamint kortárs kialakí-
tású változat is készült. A végső tervekre 
pályázatot fognak kiírni, amivel remélhe-
tőleg sikerül megtalálni a Ludovika szel-
lemiségéhez illő, azt mai módon folytató 
építészeti megoldásokat. 
„A haza szolgálatában – így szól az NKE 
jelmondata. Az Akadémia nagyhírű intéz-
mény volt, amelynek a létrehozásáról már 
az 1800-as évek elején rendelkeztek. A több-
szintes kialakítást és a parkot az Akadémia 
igényeire szabták. Az épület hátsó részén 
van a haza védelmében elesett hősöknek 
emléket állító Hősök folyosója. A helyszín-

nek olyan erős kisugárzása van, amelynek 
hatása alól nem vonhatja ki magát az 
ember. A Hősök folyosóján és a kápolnában 
megérinti majd a diákokat a történelem. Az 
épület üzenete a haza feltétlen szolgálatáról 
szól, és ez az üzenet képes lesz egyesíteni a 
különböző hivatásrendeket. Az Orczy-kert 
és a Ludovika területének jelenleg nincs 
egységes vagyonkezelője, ezért pusztul az 
egész. Fontos, hogy a teljes terület revitali-
zálásra kerül, és külön szerencsés adottság, 
hogy egy létező egyetemi negyedbe illesz-
kedik bele. Nagyon örülök annak, hogy az 
újonnan létrehozott egyetem folytathatja 
a Királyi Honvéd Akadémia szellemisé-
gét” – nyilatkozta lapunk megkeresésére 
Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem rektora. A Hadtudományi és a 
Honvédtisztképző kar jelenlegi helyén, a 
Hungária körúton marad, mivel a katonai 
képzéshez rengeteg járulékos épületre 
van szükség, amelyek adottak a jelenlegi 
helyszínen. A Magyar Honvédség Ludo-
vika Zászlóalj állományában a tisztjelöl-
tek őrzik és ápolják a korábbi ludovikás 
hagyományokat, így biztosított a törté-
neti folytonosság. A Ludovika Campus az 
egyetem központja lesz, ezenkívül a Köz-
igazgatás-tudományi, a Rendészettudo-
mányi Karoknak, a Nemzetközi Intézet-
nek és a Katasztrófavédelmi Intézetnek 
ad majd helyt. Az új egyetem már most 
népszerű, nehéz megbecsülni, mekkora 
lesz az érdeklődés, ha a Ludovika Cam-
pus elkészül. „A legnépszerűbb a bűnügyi 
szakirány, ide kétszer többen jelentkeztek, 
mint korábban. Jelenleg hétezer aktív és 
mintegy ezer inaktív hallgatónk van. Az új 
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önkormányzat által fenntartott, a szin-
tén a területen található Bárka Színház, 
amelynek tagjai csak konténerekben 
tudnak öltözni, és a kellékek tárolására 
sincs elég hely. A Józsefváros nem tar-
tozik Budapest legfelkapottabb helyei 
közé, a környéken jellemzően szegényebb 
sorsú lakosság él. A közelben található 

Semmelweis Egyetem és a Ludovika terü-
letére tervezett Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem (NKE) hosszú távon rendezheti 
a környék sorsát, egyúttal Józsefváros 
visszanyerheti tradicionális egyetemvá-
rosi karakterét. Jelenleg az NKE vezető-
sége a volt Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem területén dolgozik, a felújítást 
és az új épületek felépítését követően 
azonban átköltözhetnek majd a cam-
pus területére. Az érintett felek mind-
egyike támogatja az elképzelést. A ter-
vezési koncepció értelmében a színház a 
helyén marad, és egyetemi színpadként 
működhet tovább, az alagsorban pedig 
további tereket bocsátanak majd a ren-
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Körpanoráma a Ludovikáról
szöveg: Őrfi  József

Igazi jó hírről számolhatunk be, ezúttal egy tervezett beruházásról: a 

Ludovika Campus nagyberuházás már az idén megkezdődik! Ennek 

köszönhetően a Ludovika Akadémia felújított épületébe és a rendbe 

tett Orczy-kertbe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem költözhet majd. 

Józsefváros fejlődésére is jótékony hatással lesz az új egyetemi 

negyed, amelynek részeként új oktatási épület és sportlétesítmé-

nyek is épülnek, mindezt úgy, hogy a fejlesztésekkel párhuzamosan 

a zöldfelület is nőni fog.

«

delkezésükre. A Természettudományi 
Múzeumnak sem kell elköltöznie, sőt, a 
felújítás alatt is zavartalanul működhet 
majd. A múzeum végleges elhelyezésé ről 
átfogó koncepció keretében születhet 
döntés. Az Orczy-kert területe jelenleg 
nincs száz százalékban állami tulaj-
donban, azonban folynak a tárgyalások 
az érintettekkel. Jó esély mutatkozik 
rá, hogy sikerül mindenki számára elő-
nyös megoldásokat találni. „Az egyetem 
ötletére mindenki azonnal igent mondott. 
Kevés az olyan projekt, amelynek nincsenek 
kárvallói, és mindenki jól jár” – mondta a 
fejlesztéssel kapcsolatban Gál András 
Levente, a Jó Állam Fejlesztési Koncep-
ció végrehajtásának összehangolásáért 
felelős kormánybiztos. A beruházásnak 
köszönhetően olyan európai színvonalú 
egyetem jön létre, amely már önmagában 
is meghatározó élmény lesz az itt tanulók 
számára. A régi Ludovika épületében az 
egyetem vezetősége számára kialakított 
szobák mellett díszterem és további elő-
adótermek készülnek, és építenek egy 
teljesen új oktatási épületet. A koncep-
ció sportlétesítményeket is tartalmaz, 
amiket a kerület lakói is használhatnak 
majd. Fedett uszoda és sportcsarnok épül, 
és újra működni fog a régi lovarda. A fej-
lesztések eredményeképpen manapság 
szokatlan módon a zöldterületek aránya 
nemhogy csökkenni, de még egy hek-
tárral nőni is fog. Ez annak köszönhető, 
hogy mára sok oda nem illő funkció 
miatt jelentősen zsugorodott a zöldfe-
lület a területen, bontásra ítélt raktár-
épületeken kívül például buszparkoló is 

található itt. A tervezés során fi gyelembe 
vették a környezet ingatlanállományának 
adottságait is, az ide költöző Rendőrtiszt-
képző Kar számára például a Diószeghy 
utca túloldalán található, ma is a BRFK 
tulajdonában lévő ingatlan biztosít majd 
helyet. A terület határait átlépő fejlesz-
tések várhatóan jótékony hatással lesz-
nek a környékre is, felértékelve az egész 
területet. A Corvin sétány, az orvosi 
és közszolgálati felsőoktatás együttes 
jelenlétének köszönhetően Józsefváros 
fejlődése nagyot lendülhet. A Ludovika 
korábbi funkciójából és szellemiségéből 
egyértelműen adódik, hogy újra itt tör-
ténjen a haza szolgálatában állók képzése. 
A beruházás nemcsak városépítészeti, 
de eszmei szempontoknak is megfelel, 
a végiggondolt koncepciónak köszön-
hetően pedig minden érintett fél jól jár 
majd. A tervezés során az új épületekről 
több látványterv is készült, eltérő építé-
szeti karakterrel. A tervek között az új 
oktatási épületre modern homlokzatú, 
de magas tetős, valamint kortárs kialakí-
tású változat is készült. A végső tervekre 
pályázatot fognak kiírni, amivel remélhe-
tőleg sikerül megtalálni a Ludovika szel-
lemiségéhez illő, azt mai módon folytató 
építészeti megoldásokat. 
„A haza szolgálatában – így szól az NKE 
jelmondata. Az Akadémia nagyhírű intéz-
mény volt, amelynek a létrehozásáról már 
az 1800-as évek elején rendelkeztek. A több-
szintes kialakítást és a parkot az Akadémia 
igényeire szabták. Az épület hátsó részén 
van a haza védelmében elesett hősöknek 
emléket állító Hősök folyosója. A helyszín-

nek olyan erős kisugárzása van, amelynek 
hatása alól nem vonhatja ki magát az 
ember. A Hősök folyosóján és a kápolnában 
megérinti majd a diákokat a történelem. Az 
épület üzenete a haza feltétlen szolgálatáról 
szól, és ez az üzenet képes lesz egyesíteni a 
különböző hivatásrendeket. Az Orczy-kert 
és a Ludovika területének jelenleg nincs 
egységes vagyonkezelője, ezért pusztul az 
egész. Fontos, hogy a teljes terület revitali-
zálásra kerül, és külön szerencsés adottság, 
hogy egy létező egyetemi negyedbe illesz-
kedik bele. Nagyon örülök annak, hogy az 
újonnan létrehozott egyetem folytathatja 
a Királyi Honvéd Akadémia szellemisé-
gét” – nyilatkozta lapunk megkeresésére 
Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem rektora. A Hadtudományi és a 
Honvédtisztképző kar jelenlegi helyén, a 
Hungária körúton marad, mivel a katonai 
képzéshez rengeteg járulékos épületre 
van szükség, amelyek adottak a jelenlegi 
helyszínen. A Magyar Honvédség Ludo-
vika Zászlóalj állományában a tisztjelöl-
tek őrzik és ápolják a korábbi ludovikás 
hagyományokat, így biztosított a törté-
neti folytonosság. A Ludovika Campus az 
egyetem központja lesz, ezenkívül a Köz-
igazgatás-tudományi, a Rendészettudo-
mányi Karoknak, a Nemzetközi Intézet-
nek és a Katasztrófavédelmi Intézetnek 
ad majd helyt. Az új egyetem már most 
népszerű, nehéz megbecsülni, mekkora 
lesz az érdeklődés, ha a Ludovika Cam-
pus elkészül. „A legnépszerűbb a bűnügyi 
szakirány, ide kétszer többen jelentkeztek, 
mint korábban. Jelenleg hétezer aktív és 
mintegy ezer inaktív hallgatónk van. Az új 
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egyetemnek komoly kihívással kell szem-
benéznie, kétirányú szellemi fejlesztés előtt 
áll. A feladat egyfelől nem kisebb, mint 
összecementezni az eltérő közszolgálati 
kultúrákat, hogy az egyetem olyan bázis-
intézménnyé válhasson, amely méltó a kije-
lölt állami feladat elvégzésére. Monopol 
szerepben vagyunk, nincs alternatívája 
az intézménynek. A szellemi építkezés 
másik iránya, hogy kiépüljön a közszol-
gálati képzés háttere, ennek a feladatnak 
a része például az új campus kialakítása 
is. A tananyagot meg kell újítani, meg-
szüntetni a korábbi intézményekből 
érkező párhuzamosságokat. Ha sikerül a 
három kart szerves egésszé összegyúrni, az 
egyetem nemzetközi hírnévre tehet szert. A 
munkával kapcsolatban folyamatosan zaj-
lanak az egyeztetések a minisztériumokkal” 

– mondta az egyetem rektora. A Ludovika 
Campus beruházója és vagyonkezelője is 
az egyetem lesz. A tervezési koncepció az 
egyetem fenntartó testülete és az érintett 
minisztériumok egyeztetését követően 
kialakított program alapján készült el. Az 
NKE-n az elméleti képzés mellett a fi zikai 
felkészítésnek is nagy szerepe van, ennek 
az összetett igényrendszernek az alapján 
került kialakításra, hogy mi hova kerül-
jön. „Multifunkcionális egyetemet terve-
zünk, ami alkalmas lesz a hagyományos 
nagy létszámú képzés mellett a kisebb lét-
számot feltételező tudományos kutatások 
számára is. Először az egyetem központja 
költözik majd, a tervek szerint jövő ősszel, 
a felújítást követően már alkalmas lesz a 
főépület a fogadásunkra” – mondta el 
Patyi András. 

Megkerest ü k Fü r jes 
Balázs kiemelt budapesti 
beruházásokért fele-
lős kormánybiztost is a 
Ludovika Campus fej-
lesztésével kapcsolatban, 
elsősorban a tervekre vol-
tunk kíváncsiak. A mun-
kálatok során a főépület 
felújításán kívül helyet kap az 
Orczy út mentén egy új oktatási épület 
a területen, amelynek a kialakítása a 
legmodernebb egyetemi igényeknek is 
meg fog felelni, a tervezés során pedig 
fi gyelnek majd arra, hogy igazodjon a 
környező épületek léptékéhez. A Dió-
szeghy Sámuel utca mentén épül majd 
fel az új, egy kisebb és egy nagyobb uszo-
dával rendelkező sportcsarnok. A Korá-
nyi Sándor utcával szomszédos részen 
megújításra kerül a korábban a katonai 
képzést szolgáló lovarda. A tervek sze-
rint a lovas sport része lesz az egyetem 
oktatási tananyagának, és a sportlétesít-
ményeket megnyitják majd a látogatók 
előtt is, azokat bárki használhatja majd. 
Az uszodában tanmedence várja majd a 
kerületi iskolásokat és óvodásokat. „A 
beruházás építése során nem szeretnénk 
lezárni a területet, fontos számunkra, hogy 
a folyamat ne terhelje jelentősen a kör-
nyék lakóit. Ennek megfelelően a tervezett 
épületek egymás után épülnek majd fel. 
A környező utcák forgalmát csökkenteni 
fogjuk, mert azt szeretnénk, ha az új egye-
temi negyed gyalogosbarát lenne. A csó-
nakázótó is megújul” – mondta el Fürjes 
Balázs kormánybiztos. A tervek szerint a 

főépület 2013 végére lesz használható 
állapotban, ezt követően előbb az új 
oktatási épület készül el, majd a sport-
létesítmények kerülnek kialakításra. A 
Diószeghy utca túloldalán lévő ingatlan-
ban kiképző épület készül, és szerepel a 
tervekben egy új kollégium felépítése is. 
A kormány biztosítja az induláshoz szük-
séges 4,7 milliárd forintot, ez fedezi majd 
a Ludovika Akadémia épületének felújí-
tását. A beruházás tervezett összköltsége 
24,5 milliárd forint, amit európai uniós 
forrásokból és a megüresedett egyetemi 
ingatlanok hasznosításából (Ménesi úti 
volt Államigazgatási Főiskola épülete és 
a Rendőrtiszti Főiskola jelenlegi épü-
lete) fedezik majd. „Nagyon megtisztelő 
számomra, hogy rész vehetek ebben a folya-
matban, ugyanis a Ludovikában végzett 
édesapám is 1943-ban. A náci megszállás 
idején katonai ellenállást szervezett, ami 
miatt statáriális bíróság elé került, mégis 
megmenekült, mert a halálos ítélethez egy-
hangú döntés kell, és a rögtönítélő bíróság 
egy tagja a kivégzés ellen szavazott. Ha ő 
akkor ott marad, én ma nem foglalkoz-
hatnék a Ludovika Campus fejlesztésével” 

– zárta a beszélgetést Fürjes Balázs.  ■

felújításán kívül helyet kap az 

A hivatalosan a közrendet és az államha-
tár rendjét veszélyeztető konfl iktushelyzet 
és tömeges méretű migráció kezelése névvel 
illetett gyakorlaton az Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem (NKE) Rendészettudo-
mányi Kar mestervezető szakának 33 
hallgatója vett részt, illetve további egy-
egy meghívott hallgató a Hadtudomá-
nyi Karról és a Közigazgatás-tudományi 
Karról. „Bár ilyen típusú gyakorlatot elő-

ször tartottunk, ez nem egyszeri alkalom 
volt, hanem a mesterképzés szerves része” 
– árulta el Varga János rendőrezredes, 
a Határrendészeti Tanszék vezetője, a 
gyakorlat koordinátora. Az ötlet tavaly 
novemberben született, akkor fogadtat-
ták el a felsőoktatási intézmény vezető-
ivel a koncepciót. Fő célként az lebegett 
a szimuláció kidolgozóinak szeme előtt, 
hogy kilépjenek az iskola kereti közül, és 

szorosabbra fonják a viszonyt a hallga-
tók leendő munkaadóival, a rendészeti 
szervekkel. A gyakorlat kiváló lehető-
séget teremtett arra, hogy a vezetőkép-
zésben résztvevők együtt dolgozzanak 
több különböző intézménnyel egy valós 
problémán. 
Márpedig a tömeges méretű migráció 
veszélye fennáll. Arab tavasz, szíriai pol-
gárháború, sztrájkok és összecsapások 

Kiélezett gyakorlat
szöveg: Tóth Nándor Tamás, fotó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Túszejtés, tömeges menekültáradat délről, aggasztó határsértések – mit tennénk, ha 

ilyen fenyegetésekkel nézne szembe az ország? A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

olyan gyakorlatot tartottak, ahol a hallgatóknak élesben kellett választ adnia ezen 

kihívásokra a Nemzeti Helyzetértékelő Központban. Megnyugtatunk mindenkit: az 

ország védelmi szerveinek új generációja készen áll még egy ilyen veszély esetén is.
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egyetemnek komoly kihívással kell szem-
benéznie, kétirányú szellemi fejlesztés előtt 
áll. A feladat egyfelől nem kisebb, mint 
összecementezni az eltérő közszolgálati 
kultúrákat, hogy az egyetem olyan bázis-
intézménnyé válhasson, amely méltó a kije-
lölt állami feladat elvégzésére. Monopol 
szerepben vagyunk, nincs alternatívája 
az intézménynek. A szellemi építkezés 
másik iránya, hogy kiépüljön a közszol-
gálati képzés háttere, ennek a feladatnak 
a része például az új campus kialakítása 
is. A tananyagot meg kell újítani, meg-
szüntetni a korábbi intézményekből 
érkező párhuzamosságokat. Ha sikerül a 
három kart szerves egésszé összegyúrni, az 
egyetem nemzetközi hírnévre tehet szert. A 
munkával kapcsolatban folyamatosan zaj-
lanak az egyeztetések a minisztériumokkal” 

– mondta az egyetem rektora. A Ludovika 
Campus beruházója és vagyonkezelője is 
az egyetem lesz. A tervezési koncepció az 
egyetem fenntartó testülete és az érintett 
minisztériumok egyeztetését követően 
kialakított program alapján készült el. Az 
NKE-n az elméleti képzés mellett a fi zikai 
felkészítésnek is nagy szerepe van, ennek 
az összetett igényrendszernek az alapján 
került kialakításra, hogy mi hova kerül-
jön. „Multifunkcionális egyetemet terve-
zünk, ami alkalmas lesz a hagyományos 
nagy létszámú képzés mellett a kisebb lét-
számot feltételező tudományos kutatások 
számára is. Először az egyetem központja 
költözik majd, a tervek szerint jövő ősszel, 
a felújítást követően már alkalmas lesz a 
főépület a fogadásunkra” – mondta el 
Patyi András. 

Megkerest ü k Fü r jes 
Balázs kiemelt budapesti 
beruházásokért fele-
lős kormánybiztost is a 
Ludovika Campus fej-
lesztésével kapcsolatban, 
elsősorban a tervekre vol-
tunk kíváncsiak. A mun-
kálatok során a főépület 
felújításán kívül helyet kap az 
Orczy út mentén egy új oktatási épület 
a területen, amelynek a kialakítása a 
legmodernebb egyetemi igényeknek is 
meg fog felelni, a tervezés során pedig 
fi gyelnek majd arra, hogy igazodjon a 
környező épületek léptékéhez. A Dió-
szeghy Sámuel utca mentén épül majd 
fel az új, egy kisebb és egy nagyobb uszo-
dával rendelkező sportcsarnok. A Korá-
nyi Sándor utcával szomszédos részen 
megújításra kerül a korábban a katonai 
képzést szolgáló lovarda. A tervek sze-
rint a lovas sport része lesz az egyetem 
oktatási tananyagának, és a sportlétesít-
ményeket megnyitják majd a látogatók 
előtt is, azokat bárki használhatja majd. 
Az uszodában tanmedence várja majd a 
kerületi iskolásokat és óvodásokat. „A 
beruházás építése során nem szeretnénk 
lezárni a területet, fontos számunkra, hogy 
a folyamat ne terhelje jelentősen a kör-
nyék lakóit. Ennek megfelelően a tervezett 
épületek egymás után épülnek majd fel. 
A környező utcák forgalmát csökkenteni 
fogjuk, mert azt szeretnénk, ha az új egye-
temi negyed gyalogosbarát lenne. A csó-
nakázótó is megújul” – mondta el Fürjes 
Balázs kormánybiztos. A tervek szerint a 

főépület 2013 végére lesz használható 
állapotban, ezt követően előbb az új 
oktatási épület készül el, majd a sport-
létesítmények kerülnek kialakításra. A 
Diószeghy utca túloldalán lévő ingatlan-
ban kiképző épület készül, és szerepel a 
tervekben egy új kollégium felépítése is. 
A kormány biztosítja az induláshoz szük-
séges 4,7 milliárd forintot, ez fedezi majd 
a Ludovika Akadémia épületének felújí-
tását. A beruházás tervezett összköltsége 
24,5 milliárd forint, amit európai uniós 
forrásokból és a megüresedett egyetemi 
ingatlanok hasznosításából (Ménesi úti 
volt Államigazgatási Főiskola épülete és 
a Rendőrtiszti Főiskola jelenlegi épü-
lete) fedezik majd. „Nagyon megtisztelő 
számomra, hogy rész vehetek ebben a folya-
matban, ugyanis a Ludovikában végzett 
édesapám is 1943-ban. A náci megszállás 
idején katonai ellenállást szervezett, ami 
miatt statáriális bíróság elé került, mégis 
megmenekült, mert a halálos ítélethez egy-
hangú döntés kell, és a rögtönítélő bíróság 
egy tagja a kivégzés ellen szavazott. Ha ő 
akkor ott marad, én ma nem foglalkoz-
hatnék a Ludovika Campus fejlesztésével” 

– zárta a beszélgetést Fürjes Balázs.  ■

felújításán kívül helyet kap az 

A hivatalosan a közrendet és az államha-
tár rendjét veszélyeztető konfl iktushelyzet 
és tömeges méretű migráció kezelése névvel 
illetett gyakorlaton az Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem (NKE) Rendészettudo-
mányi Kar mestervezető szakának 33 
hallgatója vett részt, illetve további egy-
egy meghívott hallgató a Hadtudomá-
nyi Karról és a Közigazgatás-tudományi 
Karról. „Bár ilyen típusú gyakorlatot elő-

ször tartottunk, ez nem egyszeri alkalom 
volt, hanem a mesterképzés szerves része” 
– árulta el Varga János rendőrezredes, 
a Határrendészeti Tanszék vezetője, a 
gyakorlat koordinátora. Az ötlet tavaly 
novemberben született, akkor fogadtat-
ták el a felsőoktatási intézmény vezető-
ivel a koncepciót. Fő célként az lebegett 
a szimuláció kidolgozóinak szeme előtt, 
hogy kilépjenek az iskola kereti közül, és 

szorosabbra fonják a viszonyt a hallga-
tók leendő munkaadóival, a rendészeti 
szervekkel. A gyakorlat kiváló lehető-
séget teremtett arra, hogy a vezetőkép-
zésben résztvevők együtt dolgozzanak 
több különböző intézménnyel egy valós 
problémán. 
Márpedig a tömeges méretű migráció 
veszélye fennáll. Arab tavasz, szíriai pol-
gárháború, sztrájkok és összecsapások 

Kiélezett gyakorlat
szöveg: Tóth Nándor Tamás, fotó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Túszejtés, tömeges menekültáradat délről, aggasztó határsértések – mit tennénk, ha 

ilyen fenyegetésekkel nézne szembe az ország? A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

olyan gyakorlatot tartottak, ahol a hallgatóknak élesben kellett választ adnia ezen 

kihívásokra a Nemzeti Helyzetértékelő Központban. Megnyugtatunk mindenkit: az 

ország védelmi szerveinek új generációja készen áll még egy ilyen veszély esetén is.
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tudjanak dolgozni. A második nap már 
a helyzetelemezésről, a döntésekről, a 
tevékenység megszervezéséről és a vég-
rehajtásról szólt. 
A hallgatók az ilyen helyzetben illeté-
kes szervek vezetőinek szerepét öltötték 
fel, április 28-án tehát a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság állomá-
nyából létrehozott Megyei Törzs tag-
jaiként, a helyzet kezelésében érintett 
rendőr-kapitányságok, határrendészeti 
kirendeltségek vezetőiként és az együtt-
működő szervek képviselőiként, illetve az 
azokhoz delegált összekötő tisztekként 
vettek részt a gyakorlatban. A tisztsé-
gekben az általuk képviselt szervezetek 
kompetenciája szerint hajtották végre a 
különböző vezetési feladatokat, amely-
nek egyik legnehezebb része a különböző 
szervezetek közötti együttműködés meg-
teremtése volt. Ennek gyakorlása végett 
az egyetem Határrendészeti Tanszékét 
támogatásáról biztosította minden érin-
tett regionális és állami szerv. Előzetes 
egyetértését adta a szimulációhoz az 

Országos Rendőr-
főkapitányság és a 
Belügyminisztérium, 
széles körű támoga-
tást kaptak a rendőr-
ség központi, területi 
és helyi szerveitől, 
a Terrorelhárítási 
Központtól, a Bel-
ügyminisztérium 
Miniszteri Kabinet 
Védelmi Koordi-
nációs Osztálytól, 
a Bevándorlási és 
Állampolgársági 
Hivataltól. A határ 
menti önkormány-
zatokkal és a hadse-

reggel is fel kellett venni a kapcsolatokat, 
itt kaptak szerepet a Hadtudományi Kar 
és a Közigazgatás-tudományi Kar tanu-
lói. Szükség volt az Európai Unió határ-
rendészeti feladatait ellátó FRONTEX 
RABIT erők segítségére és az illetékes 
szerb hatósági szervek segítségére is. A 
nemzetközi szereplők bevonása révén a 
hallgatók az uniós és schengeni tagsá-
gunkból adódó nemzetközi feladatok 
végrehajtását is gyakorolhatták.
Összességében a szimuláció nagyon jól 
sikerült, a tanulók és a döntnökök egya-
ránt rendkívül pozitívan értékelték a fel-
adatot. Varga János szerint „a hallgatók 
rendkívül motiváltak voltak, igényelték a 
segítséget, magas minőségre törekedtek. 
Most érzékeltük igazán, mennyire készek az 
együttműködésre, egymás megsegítésére.” 
A tanszékvezető hozzátette, véleménye 
szerint ezután már éles helyzetben is 
megállják a helyüket, az itt megszer-
zett kompetenciákat át tudják ültetni 
a valóságba is. „Az volt a célunk, hogy a 
hallgatók megismerjék az ilyen helyzetek 

sajátosságait, a célokat, az eszközrendszert, 
a megoldási mintákat, amelyeket aztán egy 
éles helyzetben már kreatívan újra tudnak 
fogalmazni.”
„Le a kalappal a hallgatók előtt” – mél-
tatta a résztvevők teljesítményét Kovács 
Gábor rektorhelyettes. A különböző 
vezetői megfi gyelők egyaránt elégedet-
tek voltak az eredményekkel. A siker 
láttán immár biztossá vált, hogy jövőre 
is megrendezik a szimulációt. A rektor-
helyettes szerint az új egyetem fi lozófi -
ája az, hogy gyakorlati tudást adjanak 
a diákságnak, ennek eredményei pedig 
már most látszanak. Nemcsak ebből a 
szempontból volt kiemelkedő a szimu-
láció. Az egyetem életében ugyanis ez 
volt az első olyan esemény, amelyen a 
három közszolgálati kar hallgatósága 
egyaránt képviseltette magát. Kovács 
Gábor ennek kapcsán elárulta, hama-
rosan kialakítanak egy közös modult, 
amelyet a 2013/14-es tanévtől az egyetem 
minden hallgatójának el kell sajátítani, 
ezzel is szorosabbra fonva a közszolgálat 
különböző egységeit. Az azonos alaptu-
dás a későbbi együttműködés lehető-
ségét is előmozdíthatja. A közrendet és 
az államhatár rendjét veszélyeztető konf-
liktushelyzet és tömeges méretű migráció 
kezelése hatására közös közszolgálati 
gyakorlat indítását is tervezik az NKE-
n, amelyen az egyetem minden hallgatója 
részt venne különböző vezetési szinten. 
Az állam működésének modellezésével, 
a katasztrófavédelmi egységektől a köz-
tisztviselőkig terjedő résztvevőkkel egy 
óriási gyakorlatot tudnának létrehozni, 
így a hallgatók életszerű körülmények 
közepette próbálhatják majd ki tudásu-
kat, készségüket, hogy az egyetem után 
a tapasztalataikat felhasználva sikeresen 
lássák el közszolgálati feladataikat.  ■

II TUDÁSBÁZIS KÖZSZOLGÁLAT

Országos Rendőr-
főkapitányság és a 
Belügyminisztérium, 
széles körű támoga-
tást kaptak a rendőr-
ség központi, területi 

Görögországban, harciasan fenyegető 
koszovóiak a Nyugat-Balkánon – nem 
is kell feltétlenül légből kapott, fi ktív 
történelmi helyzetet kitalálnunk ahhoz, 
hogy elképzeljünk egy hatalmas, szinte 
kezelhetetlen mértékű menekültárada-
tot az ország valamely határán. Ugyan a 
fenyegetettség csekély – áll az idén elfo-
gadott Nemzeti Biztonsági Stratégiában 
–, de Ördög István, a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal menekültügyi 
igazgatója szerint Magyarország geopo-
litikai helyzete révén (hazánk a déli és 
keleti migrációs vonal metszéspontjában 
fekszik), kifejezetten valós a migrációs 
fenyegetettség. „Egy nagyobb népesség-
mozgás felé Magyarország jelenti a kaput, 
a belépési pontot Nyugat-Európa, Fran-
ciaország és Németország felé” – mondta 
lapunknak a menekültügyi igazgató. A 
délszláv háborúk idején például száz-
ezer menekült érkezett rövid időn belül 
Magyarországra. Az illegális bevándorlók 
száma tavaly 50 százalékot emelkedett 
2010-hez képest, és Ördög István szerint 
úgy látszik, ez a tendencia idén is fenn-
marad. Figyelembe kell venni azt is, hogy 
Magyarország a schengeni övezet tagja, 
tehát akik hazánk területére bejutnak, 
akadály nélkül haladhatnak tovább egé-
szen az Atlanti-óceánig. A határvédelem 
ezért nem pusztán az ország határait 
jelenti, felelősséggel tartozunk a világ 
legfejlettebb régiójaként számon tartott 
Európai Unió biztonságáért. Ebben ter-
mészetesen segítséget kapunk az EU sza-
kosított szervétől, a FRONTEX-től. Ettől 

függetlenül azonban – mivel Magyaror-
szág esetében a schengeni határszakasz 
1109 kilométer hosszú – igenis fel kell 
készülnie az országnak a közrendet és az 
államhatár rendjét veszélyeztető konfl ik-
tushelyzetre és a tömeges méretű migráció 
kezelésére. 
Magára a szimulációra április 27–28-án 
került sor (a határrendészeti gyakorlat 
másnapján, erről lásd keretes írásunkat). 
„A rendőrség rendelkezik a tömeges migrá-
ció kezelésére vonatkozó tervekkel, ezeket 
használtuk fel a gyakorlat forgatókönyvé-
nek megírásához” – árulta el lapunknak 
Kovács Gábor, az NKE oktatási rektor-
helyettese. Ezek alapján a következőkép-
pen állították össze az eseményeket: első 
fázisában egy alacsony intenzitású szór-
ványos migráció kezelésére volt szükség 
– megérkeztek az első bevándorlók a 
szerb–magyar határnál. Ekkor még csak 
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapi-
tányságot kellett megerősíteni, de már 
elő kellett készíteni a rendkívüli szol-
gálat felállítását. A második szakaszban 
tovább emelkedett a menekültek száma, 
a rendkívüli szolgálat megszervezése és 
talpra állítása volt a legsürgetőbb feladat, 
majd a menekültügyi válsághelyzet kihir-
detése következett. Az állapotok a déli 
határnál eközben folyamatosan romlot-
tak, az egyik határátkelőnél kialakult egy 
túszdráma, amire sürgősen választ kel-
lett adni a központból. Tömeges méretű 
migráció indult el hazánk irányába, a 
kialakult válsághelyzetet azonnal kezelni 
kellett. Meg kellett nyugtatni a magyar 

állampolgárokat is, ezért a hallgatóknak 
a számtalan feladat közepette sajtótá-
jékoztatót kellett összehívniuk. Ahogy 
látszik, ekkor már rendkívül komoly 
műveletirányítás zajlott: be kellett vetni 
a megerősítő erőket, végre kellett hajtani 
a kialakult közbiztonsági és határrendé-
szeti műveleteket, fel kellett állítani az 
Ideiglenes Menekültgyűjtő Központot. 
Végül, amikor már lecsitultak a kedélyek, 
minden krízishelyzetet megoldottak a 
hallgatók, a gyakorlat utolsó lépéseként 
ki kellett vonni a megerősítő erőket, majd 
megkezdődött az alapszolgálatra történő 
visszaállás. 
A gyakorlat során az oktatók döntnök-
ként voltak jelen. Érhető módon a részt-
vevő diákoknak nem volt tapasztalata 
ilyen éles helyzetben, ezért márciustól 
elindult egy felkészülő időszak. Előzetes 
információkat kaptak a későbbi helyzet-
tel kapcsolatban, kiegészítő feladatokat 
osztottak rájuk, majd megkezdődött az 
elemző-értékelő munka. Az első nap 
egy átlagos határhelyzet körülményei 
között telt el, a résztvevők ekkor még 
csak ismerkedtek a rájuk váró felada-
tokkal. „Idő kell ahhoz, hogy a hallgatók 
megismerjék a nemzeti helyzetértékelő köz-
pontot, az informatikai és kommunikációs 
eszközöket” – indokolta a tanszékvezető. 
Ezen a napon sok segítséget kaptak a 
döntnököktől: kiegészítő közléseket 
adtak, és megoldási változatokat nyújtot-
tak a hallgatóknak. Ezáltal összecsiszo-
lódott a csapat, megszerezték a szükséges 
kompetenciákat ahhoz, hogy életszerűen 

HATÁRRENDÉSZETI GYAKORLAT 

CSOBÁNKÁN

75 bachelor szakos hallgatónak tartottak határrendészeti gyakorlatot Csobánkán, egy nappal a köz-

rendet és az államhatár rendjét veszélyeztető konfl iktushelyzet és tömeges méretű migráció kezelése 

előtt. A délután 2-től este 11-ig tartó esemény során a tanulóknak az éjszakai körülmények közepette 

is meg kellett felelniük a határrendészet kihívásainak. A gyakorlatba minden évfolyamot bevontak: a 

harmadévesek voltak a műveletek megszervezői, a másodévesek a műveleti csoportok vezetőiként 

tevékenykedtek, a legfi atalabbak pedig járőrparancsnoki és járőrtársi feladatokat láttak el. Az esemé-

nyen az Erasmus programmal az egyetem schengeni képzésére érkezett hallgatók megfi gyelőként vet-

tek részt. Varga János, a Határrendészeti Tanszék vezetője szerint „ez nagyon jó lehetőség volt, mert 

a határőrség egy olyan szervezet, amely alapfeladataiból adódóan együttműködésre kötelezett, így a 

hallgatók a nemzetközi együttműködést is gyakorolhatták.” A határrendészeti és a tömeges migrációs 

gyakorlatok rendkívüli sikere láttán Varga János kezdeményezte a két gyakorlat összekapcsolását. A 

tervek szerint a jövőben a master szakos hallgatóknak a Nemzeti Helyzetértékelő Központban hozott 

különböző intézkedéseit a bachelor képzésben tanulóknak kellene végrehajtaniuk a közös gyakorlaton, 

tovább növelve ezzel a szimulációk életszerűségét.
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tudjanak dolgozni. A második nap már 
a helyzetelemezésről, a döntésekről, a 
tevékenység megszervezéséről és a vég-
rehajtásról szólt. 
A hallgatók az ilyen helyzetben illeté-
kes szervek vezetőinek szerepét öltötték 
fel, április 28-án tehát a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság állomá-
nyából létrehozott Megyei Törzs tag-
jaiként, a helyzet kezelésében érintett 
rendőr-kapitányságok, határrendészeti 
kirendeltségek vezetőiként és az együtt-
működő szervek képviselőiként, illetve az 
azokhoz delegált összekötő tisztekként 
vettek részt a gyakorlatban. A tisztsé-
gekben az általuk képviselt szervezetek 
kompetenciája szerint hajtották végre a 
különböző vezetési feladatokat, amely-
nek egyik legnehezebb része a különböző 
szervezetek közötti együttműködés meg-
teremtése volt. Ennek gyakorlása végett 
az egyetem Határrendészeti Tanszékét 
támogatásáról biztosította minden érin-
tett regionális és állami szerv. Előzetes 
egyetértését adta a szimulációhoz az 

Országos Rendőr-
főkapitányság és a 
Belügyminisztérium, 
széles körű támoga-
tást kaptak a rendőr-
ség központi, területi 
és helyi szerveitől, 
a Terrorelhárítási 
Központtól, a Bel-
ügyminisztérium 
Miniszteri Kabinet 
Védelmi Koordi-
nációs Osztálytól, 
a Bevándorlási és 
Állampolgársági 
Hivataltól. A határ 
menti önkormány-
zatokkal és a hadse-

reggel is fel kellett venni a kapcsolatokat, 
itt kaptak szerepet a Hadtudományi Kar 
és a Közigazgatás-tudományi Kar tanu-
lói. Szükség volt az Európai Unió határ-
rendészeti feladatait ellátó FRONTEX 
RABIT erők segítségére és az illetékes 
szerb hatósági szervek segítségére is. A 
nemzetközi szereplők bevonása révén a 
hallgatók az uniós és schengeni tagsá-
gunkból adódó nemzetközi feladatok 
végrehajtását is gyakorolhatták.
Összességében a szimuláció nagyon jól 
sikerült, a tanulók és a döntnökök egya-
ránt rendkívül pozitívan értékelték a fel-
adatot. Varga János szerint „a hallgatók 
rendkívül motiváltak voltak, igényelték a 
segítséget, magas minőségre törekedtek. 
Most érzékeltük igazán, mennyire készek az 
együttműködésre, egymás megsegítésére.” 
A tanszékvezető hozzátette, véleménye 
szerint ezután már éles helyzetben is 
megállják a helyüket, az itt megszer-
zett kompetenciákat át tudják ültetni 
a valóságba is. „Az volt a célunk, hogy a 
hallgatók megismerjék az ilyen helyzetek 

sajátosságait, a célokat, az eszközrendszert, 
a megoldási mintákat, amelyeket aztán egy 
éles helyzetben már kreatívan újra tudnak 
fogalmazni.”
„Le a kalappal a hallgatók előtt” – mél-
tatta a résztvevők teljesítményét Kovács 
Gábor rektorhelyettes. A különböző 
vezetői megfi gyelők egyaránt elégedet-
tek voltak az eredményekkel. A siker 
láttán immár biztossá vált, hogy jövőre 
is megrendezik a szimulációt. A rektor-
helyettes szerint az új egyetem fi lozófi -
ája az, hogy gyakorlati tudást adjanak 
a diákságnak, ennek eredményei pedig 
már most látszanak. Nemcsak ebből a 
szempontból volt kiemelkedő a szimu-
láció. Az egyetem életében ugyanis ez 
volt az első olyan esemény, amelyen a 
három közszolgálati kar hallgatósága 
egyaránt képviseltette magát. Kovács 
Gábor ennek kapcsán elárulta, hama-
rosan kialakítanak egy közös modult, 
amelyet a 2013/14-es tanévtől az egyetem 
minden hallgatójának el kell sajátítani, 
ezzel is szorosabbra fonva a közszolgálat 
különböző egységeit. Az azonos alaptu-
dás a későbbi együttműködés lehető-
ségét is előmozdíthatja. A közrendet és 
az államhatár rendjét veszélyeztető konf-
liktushelyzet és tömeges méretű migráció 
kezelése hatására közös közszolgálati 
gyakorlat indítását is tervezik az NKE-
n, amelyen az egyetem minden hallgatója 
részt venne különböző vezetési szinten. 
Az állam működésének modellezésével, 
a katasztrófavédelmi egységektől a köz-
tisztviselőkig terjedő résztvevőkkel egy 
óriási gyakorlatot tudnának létrehozni, 
így a hallgatók életszerű körülmények 
közepette próbálhatják majd ki tudásu-
kat, készségüket, hogy az egyetem után 
a tapasztalataikat felhasználva sikeresen 
lássák el közszolgálati feladataikat.  ■

II TUDÁSBÁZIS KÖZSZOLGÁLAT

Országos Rendőr-
főkapitányság és a 
Belügyminisztérium, 
széles körű támoga-
tást kaptak a rendőr-
ség központi, területi 

Görögországban, harciasan fenyegető 
koszovóiak a Nyugat-Balkánon – nem 
is kell feltétlenül légből kapott, fi ktív 
történelmi helyzetet kitalálnunk ahhoz, 
hogy elképzeljünk egy hatalmas, szinte 
kezelhetetlen mértékű menekültárada-
tot az ország valamely határán. Ugyan a 
fenyegetettség csekély – áll az idén elfo-
gadott Nemzeti Biztonsági Stratégiában 
–, de Ördög István, a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal menekültügyi 
igazgatója szerint Magyarország geopo-
litikai helyzete révén (hazánk a déli és 
keleti migrációs vonal metszéspontjában 
fekszik), kifejezetten valós a migrációs 
fenyegetettség. „Egy nagyobb népesség-
mozgás felé Magyarország jelenti a kaput, 
a belépési pontot Nyugat-Európa, Fran-
ciaország és Németország felé” – mondta 
lapunknak a menekültügyi igazgató. A 
délszláv háborúk idején például száz-
ezer menekült érkezett rövid időn belül 
Magyarországra. Az illegális bevándorlók 
száma tavaly 50 százalékot emelkedett 
2010-hez képest, és Ördög István szerint 
úgy látszik, ez a tendencia idén is fenn-
marad. Figyelembe kell venni azt is, hogy 
Magyarország a schengeni övezet tagja, 
tehát akik hazánk területére bejutnak, 
akadály nélkül haladhatnak tovább egé-
szen az Atlanti-óceánig. A határvédelem 
ezért nem pusztán az ország határait 
jelenti, felelősséggel tartozunk a világ 
legfejlettebb régiójaként számon tartott 
Európai Unió biztonságáért. Ebben ter-
mészetesen segítséget kapunk az EU sza-
kosított szervétől, a FRONTEX-től. Ettől 

függetlenül azonban – mivel Magyaror-
szág esetében a schengeni határszakasz 
1109 kilométer hosszú – igenis fel kell 
készülnie az országnak a közrendet és az 
államhatár rendjét veszélyeztető konfl ik-
tushelyzetre és a tömeges méretű migráció 
kezelésére. 
Magára a szimulációra április 27–28-án 
került sor (a határrendészeti gyakorlat 
másnapján, erről lásd keretes írásunkat). 
„A rendőrség rendelkezik a tömeges migrá-
ció kezelésére vonatkozó tervekkel, ezeket 
használtuk fel a gyakorlat forgatókönyvé-
nek megírásához” – árulta el lapunknak 
Kovács Gábor, az NKE oktatási rektor-
helyettese. Ezek alapján a következőkép-
pen állították össze az eseményeket: első 
fázisában egy alacsony intenzitású szór-
ványos migráció kezelésére volt szükség 
– megérkeztek az első bevándorlók a 
szerb–magyar határnál. Ekkor még csak 
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapi-
tányságot kellett megerősíteni, de már 
elő kellett készíteni a rendkívüli szol-
gálat felállítását. A második szakaszban 
tovább emelkedett a menekültek száma, 
a rendkívüli szolgálat megszervezése és 
talpra állítása volt a legsürgetőbb feladat, 
majd a menekültügyi válsághelyzet kihir-
detése következett. Az állapotok a déli 
határnál eközben folyamatosan romlot-
tak, az egyik határátkelőnél kialakult egy 
túszdráma, amire sürgősen választ kel-
lett adni a központból. Tömeges méretű 
migráció indult el hazánk irányába, a 
kialakult válsághelyzetet azonnal kezelni 
kellett. Meg kellett nyugtatni a magyar 

állampolgárokat is, ezért a hallgatóknak 
a számtalan feladat közepette sajtótá-
jékoztatót kellett összehívniuk. Ahogy 
látszik, ekkor már rendkívül komoly 
műveletirányítás zajlott: be kellett vetni 
a megerősítő erőket, végre kellett hajtani 
a kialakult közbiztonsági és határrendé-
szeti műveleteket, fel kellett állítani az 
Ideiglenes Menekültgyűjtő Központot. 
Végül, amikor már lecsitultak a kedélyek, 
minden krízishelyzetet megoldottak a 
hallgatók, a gyakorlat utolsó lépéseként 
ki kellett vonni a megerősítő erőket, majd 
megkezdődött az alapszolgálatra történő 
visszaállás. 
A gyakorlat során az oktatók döntnök-
ként voltak jelen. Érhető módon a részt-
vevő diákoknak nem volt tapasztalata 
ilyen éles helyzetben, ezért márciustól 
elindult egy felkészülő időszak. Előzetes 
információkat kaptak a későbbi helyzet-
tel kapcsolatban, kiegészítő feladatokat 
osztottak rájuk, majd megkezdődött az 
elemző-értékelő munka. Az első nap 
egy átlagos határhelyzet körülményei 
között telt el, a résztvevők ekkor még 
csak ismerkedtek a rájuk váró felada-
tokkal. „Idő kell ahhoz, hogy a hallgatók 
megismerjék a nemzeti helyzetértékelő köz-
pontot, az informatikai és kommunikációs 
eszközöket” – indokolta a tanszékvezető. 
Ezen a napon sok segítséget kaptak a 
döntnököktől: kiegészítő közléseket 
adtak, és megoldási változatokat nyújtot-
tak a hallgatóknak. Ezáltal összecsiszo-
lódott a csapat, megszerezték a szükséges 
kompetenciákat ahhoz, hogy életszerűen 

HATÁRRENDÉSZETI GYAKORLAT 

CSOBÁNKÁN

75 bachelor szakos hallgatónak tartottak határrendészeti gyakorlatot Csobánkán, egy nappal a köz-

rendet és az államhatár rendjét veszélyeztető konfl iktushelyzet és tömeges méretű migráció kezelése 

előtt. A délután 2-től este 11-ig tartó esemény során a tanulóknak az éjszakai körülmények közepette 

is meg kellett felelniük a határrendészet kihívásainak. A gyakorlatba minden évfolyamot bevontak: a 

harmadévesek voltak a műveletek megszervezői, a másodévesek a műveleti csoportok vezetőiként 

tevékenykedtek, a legfi atalabbak pedig járőrparancsnoki és járőrtársi feladatokat láttak el. Az esemé-

nyen az Erasmus programmal az egyetem schengeni képzésére érkezett hallgatók megfi gyelőként vet-

tek részt. Varga János, a Határrendészeti Tanszék vezetője szerint „ez nagyon jó lehetőség volt, mert 

a határőrség egy olyan szervezet, amely alapfeladataiból adódóan együttműködésre kötelezett, így a 

hallgatók a nemzetközi együttműködést is gyakorolhatták.” A határrendészeti és a tömeges migrációs 

gyakorlatok rendkívüli sikere láttán Varga János kezdeményezte a két gyakorlat összekapcsolását. A 

tervek szerint a jövőben a master szakos hallgatóknak a Nemzeti Helyzetértékelő Központban hozott 

különböző intézkedéseit a bachelor képzésben tanulóknak kellene végrehajtaniuk a közös gyakorlaton, 

tovább növelve ezzel a szimulációk életszerűségét.
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felkérés után hónapokig mérlegelte, elfo-
gadja-e az állást – nem a szakmai kihí-
vások aggasztották. Döntését egyáltalán 
nem bánta meg, minden nap tanul valami 
újat. Az állandóan változó jogszabályok-
nak köszönhetően ráadásul még jogász 
diplomájának is nagy hasznát veszi.
A minisztérium személyügyeiben Szabó 
Stefánia vezetése alatt számos változás 
bekövetkezett. „Egy év alatt, míg ismét 
a Külügyben dolgoztam, láttam, hogy a 
szervezetnek, az igazgatás rendszerének 
változnia kell. Belföldön kb. 650-en, külföl-
dön 1100-an dolgoznak. Az emberek folya-
matosan jönnek-mennek, ennek ellenére a 
személyügy mégis túlságosan rutinszerűen 
funkcionált, személytelenül, nem volt pél-
dául átlátható, mi alapján választják ki a 
pályázatok nyerteseit” – sorolta az intézmé-
nyen belüli problémákat. A legfontosabb 
szempontnak a minisztérium dolgozói és 
a főosztály közötti bizalom kiépítését tar-
totta, melyet az alapoktól kezdve épített 
fel. Egyéves főosztályvezetői tevékenysége 
alatt sikerült célját elérnie, egyre többen 
keresik fel a főosztályt kéréseikkel, javas-
lataikkal. Ez annak is köszönhető, hogy 
a főosztályvezető próbálja a kollégákkal 
személyesen közölni a jó és a rossz híreket 
egyaránt. „Mindent könnyebb elfogadni, ha 
az emberek megismerik a döntés indokait, 
a hátteret, az összefüggéseket.” Előfordult, 
hogy egy felmentett kolléganő – akit életé-
ben akkor látott először – bement a főosz-
tályvezetőhöz és dühösen számon kérte, 
miért kellett hazatérnie kiküldetéséről és 
miért szűnt meg a jogviszonya. Egy óra 
beszélgetés után azonban megnyugodva 
távozott, majd megköszönte a humánus 
bánásmódot. 
Szabó Stefánia nagy hangsúlyt fektet a 
kollégák tájékoztatására is. A szakszer-

vezeti hírlevelében például minden alka-
lommal nyilatkozik az éppen aktuális 
ügyekről, helyzetről, továbbá minden 
pályázati kiírás és ösztöndíj-lehetőség 
megtekinthető az intraneten idehaza és 
külföldön egyaránt. 
A legújabb változás, hogy a külszolgálati 
pályázatok esetében bevezetésre kerül-
nek a személyes interjúk. Két állomáshely 
esetében ad hoc jelleggel már tartottak 
személyes meghallgatásokat, amelyeken 
az adott misszióvezetők is részt vettek. 
Egyik alkalommal sem a papírok, közve-
tett információk és adatok alapján kisze-
melt személy nyerte el az állást, ahogy az 
a korábbi gyakorlat szerint történt volna. 
„A megjelenés, a stílus, a mentalitás, a kisu-
gárzás legalább annyira fontos, mint az üze-
net. Ha ezek alapján már leírtak bennünket, 
akkor lehet az üzenetünk bármilyen tartal-
mas, sokkal nehezebben ér célhoz.”

Képzések, vizsgák
Egyik legfontosabb célja a külügyi képzési 
rendszer átalakítása, a vizsgák presztízsé-
nek visszaállítása. A külügyes dolgozók-
nak ugyanis nagyon sok megmérettetésen 
kell részt venniük. A bekerüléshez eleve 
szükséges egy felvételi vizsga, majd a dip-
lomáciai rang megszerzéséhez külügyi 
szakmai alapvizsga (ügyintézés, igazga-
tás, iratkezelés, nemzetközi jog, konzuli 
ismeretek). A külszolgálatra készülő mun-
katársak a kiküldetés előtt részt vesznek 
egyhetes, egymás közt csak „jött-ment” 
tanfolyamnak nevezett képzésen. Szabó 
Stefánia személyes tapasztalatai és a visz-
szajelzések alapján itt is elindultak a vál-
tozások. „Amikor megérkeztem Tel-Avivba 
és láttam, hogy mi mindennel kell fogla-
koznom és milyen készségekre lesz szüksé-
gem, úgy éreztem – bár nem vagyok egy 

elveszett ember – egyáltalán nem készítettek 
fel erre a feladatra.”  Ahhoz, hogy valaki a 
külszolgálaton is megfelelően helytálljon, 
jó adag önerőre és motivációra is szüksége 
van. A munka ugyanis – főleg az első idő-
szakban – igen megerőltető, ekkor érkezik 
a legtöbb „segélykérő” telefon a személy-
ügyre. „Pár nap után nem egyszer előfor-
dult, hogy sírva hívtak fel bennünket kikül-
dött kollégák, hogy éjjel-nappal dolgoznak, 
nagyon egyedül vannak, hiányzik a család, 
ezért haza akarnak jönni. Mindig kérjük, 
hogy az első pár héten essenek túl, utána 
térjünk vissza a dologra.” A kinti kollégák 
is mindent elkövetnek az újonnan jöttek 
beilleszkedésének segítésében. Így több-
nyire a maradás 
mellett dönte-
nek.  ■
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Szabó Stefánia
40 éves, férjezett, két gyermek édesanyja. A szegedi József Attila 

Tudományegyetem jogi karán végzett, a Stockholm Egyetemen szerzett LL.M 

diplomát európai jogból. 17 éve dolgozik a közigazgatásban.

Könyv || legutóbb a Millenium-t rilógia fogta meg

Zene || Nine Inch Nails, Massive Attack, Tori Amos, Faithless, Metallica

Hobbi || A gyerekei. Kiskora óta szereti a focit, a hódmezővásárhelyi csapat 

hazai és idegenbeli mérkőzéseit édesapjával rendszerint látogatta, 

emellett tizennyolc éve Manchester United szurkoló.

Szabó Stefánia 2001 augusztusában 
kezdte meg tel-avivi kiküldetését. Egyál-
talán nem volt könnyű dolga, mivel pár 
héttel a munkába állás után a világ a 
„feje tetejére állt” – a Word Trade Center 
elleni terrortámadásokat követően telje-
sen megváltozott a világpolitika. Izrael 
potenciális célponttá vált, megkezdődött 
az iraki válság. „Fel kellett készülnünk arra, 
hogy iraki rakéták csapódhatnak be a zsidó 
állam területén. A házunk közelében Patriot 
rakétákat állítottak fel, amely a lakásunk 
ablakából jól látható volt. A biztonsági szo-
bát – Izraelben minden lakásban van egy 
ilyen betonbunker – fel kellett tölteni tíz 
napra elegendő élelemmel, itallal. Mindig 
mindenkinél ott volt a gázálarc. Még a ját-
szótér felé haladó kisgyermekek kezében is 
ott lógott” − emlékszik vissza. Ennek elle-
nére négyéves kiküldetése alatt soha nem 
volt veszélyérzete, mindig biztonságban 
volt, élete legszebb időszakaként emlegeti. 
Első gyermeke is tel-avivi kiküldetése alatt 
született meg.
A főosztályvezető eddigi pályafutása 
korántsem nevezhető tudatos karrier-
építésnek. Az egyetem elvégzése után 
az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 
Nemzetközi Jogi Főosztályán dolgozott. 
Az angol nyelvet jól beszélőként nemzet-
közi szerződésekkel kezdett foglalkozni, 
betekintést nyert a szabadkereskedelmi 
tárgyalásokba, ez lett az egyik szakte-
rülete. Munkáját olyannyira jól végezte, 
hogy Balás Péter külgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár is felfi gyelt rá és 
előbb az akkor alakuló EU Főosztályra 
helyezte, majd később felkérte, legyen 
a titkárságvezetője. Az első Orbán-kor-
mány idején a külgazdaság átkerült a 

Külügyminisztériumhoz, Szabó Stefá-
nia innen jelentkezett külszolgálatra, 
mint külgazdasági szakdiplomata. „A 
magyar–izraeli szabadkereskedelmi tár-
gyalásokkal sokat foglalkoztam, emiatt 
többször jártam Izraelben. Nagyon meg-
fogott az ország, az emberek mentalitása, 
a történelem, az, ahogy a nulláról építették 
fel az egész államot” − magyarázza az állo-
máshely választásának okait. A kikülde-
tés jó döntésnek bizonyult és nem csupán 
azért, mert Izrael egy nagyon aktív állo-
máshely – rengeteg delegáció jön-megy. 
Az alapvető szakmai programokon túl 
mindig van egy kulturális kötelezettség, 
bemutatni a Szentföldet és Jeruzsálemet 
a vendégeknek. Ám mindezek mellett 
nehéz szakmai kihívásokkal is szembe 
kell néznie az embernek. Például a ser-
téseket fertőző európai száj- és körömfá-
jás-járvány idején az izraeli főállatorvos 
az öreg kontinensről származó szarvas-
marha-import felfüggesztését tervezte. 
Szabó Stefánia még a döntés kihirdetése 
előtt elkezdett rendszeresen egyeztetni 
a szakemberrel, hogy milyen vizsgála-
tokat kellene még elvégezni a magyar 
élőállatok behozatalának engedélyezé-
séhez (rendszerint repülőn szállítottak 
Magyarországról Izraelbe pár hetestől 
hat hónapos korú borjúkat). A megbe-
szélések sikerrel jártak, mivel az európai 
marhastop előtt, az utolsó pillanatban 
fogadta el az illetékes hatóság a magyar 
igazolásokat. A rendszeres kereskedelmi 
tanácsosi ülések állandó témája volt, 
hogyan sikerült a magyaroknak elérni 
azt, hogy Európából, két évig kizárólag 
tőlünk vegyenek az izraeliek élő szar-
vasmarhát. „Lelkesedésem több százezer 

dolláros exportot eredményezett magyar 
cégeknek. Számomra ez fontos szakmai 
siker volt.”
A külszolgálat utolsó éve is igen kalan-
dosra sikerült a család számára, ekkor szü-
letett meg Szabó Stefánia első gyermeke. 
Nem csupán a helyszín (Ramat Gan), de a 
körülmények sem voltak mindennaposak. 
Pénteken még dolgozott, vasárnap pedig 
egy kisfi ú büszke anyukájának mondhatta 
magát. Két és fél hónap elteltével, miután 
lejárt az előző évről megmaradt és azévi 
szabadsága, vissza kellett mennie dol-
gozni. Ez sok nehézséget is okozott, amit 
a családnak – a kollégák megértő segítsé-
gével – sikerült áthidalnia. Egy szakdip-
lomatát sokszor erősen köti a munkája. 
Emiatt ha nem tudott hazamenni a kisfi át 
megetetni, a férje vitte el a babát oda, ahol 
Szabó Stefánia éppen dolgozott. Lehetett 
az a magyar nagykövetség épülete vagy 
egy hotel, ahol épp egy konferencia, meg-
beszélés zajlott. 

Újra itthon
Szabó Stefánia 2009-ben, négy év gye-
reknevelés után, immár kétgyerekes 
anyukaként tért vissza a közigazgatásba. 
A külgazdaság ekkor a Nemzeti Fejlesztési 
és Gazdasági Minisztérium kötelékébe 
tartozott. Az időközben eltelt 8,5 év alatt 
azonban a külgazdasági terület szinte tel-
jes személyi állománya kicserélődött. A 
kínai–magyar gazdasági kapcsolatokkal 
kezdett el foglalkozni, míg a kormány-
váltást követően Hóvári János globális 
ügyekért felelős külügyi helyettes állam-
titkár (korábbi tel-avivi nagykövet) titkár-
ságvezetője lett. Egy év elteltével vállalta 
el a Személyügyi Főosztály vezetését. A 

Személyes ügy
szöveg: Vida Sándor, fotó: Szigeti Tamás

Szabó Stefánia szereti maga körül a dinamizmust, a pozitív légkört – ha nincs, gene-

rálja. Foglalkozott kodifi kációval, szabadkereskedelemmel, jogharmonizációval, veze-

tett titkárságot, négy évet töltött külszolgálaton Tel-Avivban. Jelenleg a korábban 

kizárólag férfi ak által betöltött pozíció birtokosa, a Külügyminisztérium Személyügyi 

Főosztályának vezetője.

É L E T P Á L Y A É L E 
T P Á L Y A É L E T P 
Á L Y A É L E T P Á L 
Y A É L E T P Á L Y A 
É L E T P Á L Y A É L 
E T P Á L Y A É L E T 
P Á L Y A É L E T P Á 
L Y A É L E T P Á L Y A

É L E T P Á L Y A É L 
E T P Á L Y A É L E T 
P Á L Y A É L E T P Á 
L Y A É L E T P Á L Y A

a korábbi gyakorlat szerint történt volna. 
„A megjelenés, a stílus, a mentalitás, a kisu-
gárzás legalább annyira fontos, mint az üze-
net. Ha ezek alapján már leírtak bennünket, 
akkor lehet az üzenetünk bármilyen tartal-
mas, sokkal nehezebben ér célhoz.”

Egyik legfontosabb célja a külügyi képzési 
rendszer átalakítása, a vizsgák presztízsé-
nek visszaállítása. A külügyes dolgozók-
nak ugyanis nagyon sok megmérettetésen 
kell részt venniük. A bekerüléshez eleve 
szükséges egy felvételi vizsga, majd a dip-
lomáciai rang megszerzéséhez külügyi 
szakmai alapvizsga (ügyintézés, igazga-
tás, iratkezelés, nemzetközi jog, konzuli 
ismeretek). A külszolgálatra készülő mun-
katársak a kiküldetés előtt részt vesznek 
egyhetes, egymás közt csak „jött-ment” 
tanfolyamnak nevezett képzésen. Szabó 
Stefánia személyes tapasztalatai és a visz-
szajelzések alapján itt is elindultak a vál-

 „Amikor megérkeztem Tel-Avivba 
és láttam, hogy mi mindennel kell fogla-
koznom és milyen készségekre lesz szüksé-
gem, úgy éreztem – bár nem vagyok egy 

beilleszkedésének segítésében. Így több-
nyire a maradás 
mellett dönte-
nek.  ■

Tudományegyetem jogi karán végzett, a Stockholm Egyetemen szerzett LL.M 
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felkérés után hónapokig mérlegelte, elfo-
gadja-e az állást – nem a szakmai kihí-
vások aggasztották. Döntését egyáltalán 
nem bánta meg, minden nap tanul valami 
újat. Az állandóan változó jogszabályok-
nak köszönhetően ráadásul még jogász 
diplomájának is nagy hasznát veszi.
A minisztérium személyügyeiben Szabó 
Stefánia vezetése alatt számos változás 
bekövetkezett. „Egy év alatt, míg ismét 
a Külügyben dolgoztam, láttam, hogy a 
szervezetnek, az igazgatás rendszerének 
változnia kell. Belföldön kb. 650-en, külföl-
dön 1100-an dolgoznak. Az emberek folya-
matosan jönnek-mennek, ennek ellenére a 
személyügy mégis túlságosan rutinszerűen 
funkcionált, személytelenül, nem volt pél-
dául átlátható, mi alapján választják ki a 
pályázatok nyerteseit” – sorolta az intézmé-
nyen belüli problémákat. A legfontosabb 
szempontnak a minisztérium dolgozói és 
a főosztály közötti bizalom kiépítését tar-
totta, melyet az alapoktól kezdve épített 
fel. Egyéves főosztályvezetői tevékenysége 
alatt sikerült célját elérnie, egyre többen 
keresik fel a főosztályt kéréseikkel, javas-
lataikkal. Ez annak is köszönhető, hogy 
a főosztályvezető próbálja a kollégákkal 
személyesen közölni a jó és a rossz híreket 
egyaránt. „Mindent könnyebb elfogadni, ha 
az emberek megismerik a döntés indokait, 
a hátteret, az összefüggéseket.” Előfordult, 
hogy egy felmentett kolléganő – akit életé-
ben akkor látott először – bement a főosz-
tályvezetőhöz és dühösen számon kérte, 
miért kellett hazatérnie kiküldetéséről és 
miért szűnt meg a jogviszonya. Egy óra 
beszélgetés után azonban megnyugodva 
távozott, majd megköszönte a humánus 
bánásmódot. 
Szabó Stefánia nagy hangsúlyt fektet a 
kollégák tájékoztatására is. A szakszer-

vezeti hírlevelében például minden alka-
lommal nyilatkozik az éppen aktuális 
ügyekről, helyzetről, továbbá minden 
pályázati kiírás és ösztöndíj-lehetőség 
megtekinthető az intraneten idehaza és 
külföldön egyaránt. 
A legújabb változás, hogy a külszolgálati 
pályázatok esetében bevezetésre kerül-
nek a személyes interjúk. Két állomáshely 
esetében ad hoc jelleggel már tartottak 
személyes meghallgatásokat, amelyeken 
az adott misszióvezetők is részt vettek. 
Egyik alkalommal sem a papírok, közve-
tett információk és adatok alapján kisze-
melt személy nyerte el az állást, ahogy az 
a korábbi gyakorlat szerint történt volna. 
„A megjelenés, a stílus, a mentalitás, a kisu-
gárzás legalább annyira fontos, mint az üze-
net. Ha ezek alapján már leírtak bennünket, 
akkor lehet az üzenetünk bármilyen tartal-
mas, sokkal nehezebben ér célhoz.”

Képzések, vizsgák
Egyik legfontosabb célja a külügyi képzési 
rendszer átalakítása, a vizsgák presztízsé-
nek visszaállítása. A külügyes dolgozók-
nak ugyanis nagyon sok megmérettetésen 
kell részt venniük. A bekerüléshez eleve 
szükséges egy felvételi vizsga, majd a dip-
lomáciai rang megszerzéséhez külügyi 
szakmai alapvizsga (ügyintézés, igazga-
tás, iratkezelés, nemzetközi jog, konzuli 
ismeretek). A külszolgálatra készülő mun-
katársak a kiküldetés előtt részt vesznek 
egyhetes, egymás közt csak „jött-ment” 
tanfolyamnak nevezett képzésen. Szabó 
Stefánia személyes tapasztalatai és a visz-
szajelzések alapján itt is elindultak a vál-
tozások. „Amikor megérkeztem Tel-Avivba 
és láttam, hogy mi mindennel kell fogla-
koznom és milyen készségekre lesz szüksé-
gem, úgy éreztem – bár nem vagyok egy 

elveszett ember – egyáltalán nem készítettek 
fel erre a feladatra.”  Ahhoz, hogy valaki a 
külszolgálaton is megfelelően helytálljon, 
jó adag önerőre és motivációra is szüksége 
van. A munka ugyanis – főleg az első idő-
szakban – igen megerőltető, ekkor érkezik 
a legtöbb „segélykérő” telefon a személy-
ügyre. „Pár nap után nem egyszer előfor-
dult, hogy sírva hívtak fel bennünket kikül-
dött kollégák, hogy éjjel-nappal dolgoznak, 
nagyon egyedül vannak, hiányzik a család, 
ezért haza akarnak jönni. Mindig kérjük, 
hogy az első pár héten essenek túl, utána 
térjünk vissza a dologra.” A kinti kollégák 
is mindent elkövetnek az újonnan jöttek 
beilleszkedésének segítésében. Így több-
nyire a maradás 
mellett dönte-
nek.  ■
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Szabó Stefánia
40 éves, férjezett, két gyermek édesanyja. A szegedi József Attila 
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diplomát európai jogból. 17 éve dolgozik a közigazgatásban.

Könyv || legutóbb a Millenium-t rilógia fogta meg

Zene || Nine Inch Nails, Massive Attack, Tori Amos, Faithless, Metallica

Hobbi || A gyerekei. Kiskora óta szereti a focit, a hódmezővásárhelyi csapat 

hazai és idegenbeli mérkőzéseit édesapjával rendszerint látogatta, 

emellett tizennyolc éve Manchester United szurkoló.

Szabó Stefánia 2001 augusztusában 
kezdte meg tel-avivi kiküldetését. Egyál-
talán nem volt könnyű dolga, mivel pár 
héttel a munkába állás után a világ a 
„feje tetejére állt” – a Word Trade Center 
elleni terrortámadásokat követően telje-
sen megváltozott a világpolitika. Izrael 
potenciális célponttá vált, megkezdődött 
az iraki válság. „Fel kellett készülnünk arra, 
hogy iraki rakéták csapódhatnak be a zsidó 
állam területén. A házunk közelében Patriot 
rakétákat állítottak fel, amely a lakásunk 
ablakából jól látható volt. A biztonsági szo-
bát – Izraelben minden lakásban van egy 
ilyen betonbunker – fel kellett tölteni tíz 
napra elegendő élelemmel, itallal. Mindig 
mindenkinél ott volt a gázálarc. Még a ját-
szótér felé haladó kisgyermekek kezében is 
ott lógott” − emlékszik vissza. Ennek elle-
nére négyéves kiküldetése alatt soha nem 
volt veszélyérzete, mindig biztonságban 
volt, élete legszebb időszakaként emlegeti. 
Első gyermeke is tel-avivi kiküldetése alatt 
született meg.
A főosztályvezető eddigi pályafutása 
korántsem nevezhető tudatos karrier-
építésnek. Az egyetem elvégzése után 
az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 
Nemzetközi Jogi Főosztályán dolgozott. 
Az angol nyelvet jól beszélőként nemzet-
közi szerződésekkel kezdett foglalkozni, 
betekintést nyert a szabadkereskedelmi 
tárgyalásokba, ez lett az egyik szakte-
rülete. Munkáját olyannyira jól végezte, 
hogy Balás Péter külgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár is felfi gyelt rá és 
előbb az akkor alakuló EU Főosztályra 
helyezte, majd később felkérte, legyen 
a titkárságvezetője. Az első Orbán-kor-
mány idején a külgazdaság átkerült a 

Külügyminisztériumhoz, Szabó Stefá-
nia innen jelentkezett külszolgálatra, 
mint külgazdasági szakdiplomata. „A 
magyar–izraeli szabadkereskedelmi tár-
gyalásokkal sokat foglalkoztam, emiatt 
többször jártam Izraelben. Nagyon meg-
fogott az ország, az emberek mentalitása, 
a történelem, az, ahogy a nulláról építették 
fel az egész államot” − magyarázza az állo-
máshely választásának okait. A kikülde-
tés jó döntésnek bizonyult és nem csupán 
azért, mert Izrael egy nagyon aktív állo-
máshely – rengeteg delegáció jön-megy. 
Az alapvető szakmai programokon túl 
mindig van egy kulturális kötelezettség, 
bemutatni a Szentföldet és Jeruzsálemet 
a vendégeknek. Ám mindezek mellett 
nehéz szakmai kihívásokkal is szembe 
kell néznie az embernek. Például a ser-
téseket fertőző európai száj- és körömfá-
jás-járvány idején az izraeli főállatorvos 
az öreg kontinensről származó szarvas-
marha-import felfüggesztését tervezte. 
Szabó Stefánia még a döntés kihirdetése 
előtt elkezdett rendszeresen egyeztetni 
a szakemberrel, hogy milyen vizsgála-
tokat kellene még elvégezni a magyar 
élőállatok behozatalának engedélyezé-
séhez (rendszerint repülőn szállítottak 
Magyarországról Izraelbe pár hetestől 
hat hónapos korú borjúkat). A megbe-
szélések sikerrel jártak, mivel az európai 
marhastop előtt, az utolsó pillanatban 
fogadta el az illetékes hatóság a magyar 
igazolásokat. A rendszeres kereskedelmi 
tanácsosi ülések állandó témája volt, 
hogyan sikerült a magyaroknak elérni 
azt, hogy Európából, két évig kizárólag 
tőlünk vegyenek az izraeliek élő szar-
vasmarhát. „Lelkesedésem több százezer 

dolláros exportot eredményezett magyar 
cégeknek. Számomra ez fontos szakmai 
siker volt.”
A külszolgálat utolsó éve is igen kalan-
dosra sikerült a család számára, ekkor szü-
letett meg Szabó Stefánia első gyermeke. 
Nem csupán a helyszín (Ramat Gan), de a 
körülmények sem voltak mindennaposak. 
Pénteken még dolgozott, vasárnap pedig 
egy kisfi ú büszke anyukájának mondhatta 
magát. Két és fél hónap elteltével, miután 
lejárt az előző évről megmaradt és azévi 
szabadsága, vissza kellett mennie dol-
gozni. Ez sok nehézséget is okozott, amit 
a családnak – a kollégák megértő segítsé-
gével – sikerült áthidalnia. Egy szakdip-
lomatát sokszor erősen köti a munkája. 
Emiatt ha nem tudott hazamenni a kisfi át 
megetetni, a férje vitte el a babát oda, ahol 
Szabó Stefánia éppen dolgozott. Lehetett 
az a magyar nagykövetség épülete vagy 
egy hotel, ahol épp egy konferencia, meg-
beszélés zajlott. 

Újra itthon
Szabó Stefánia 2009-ben, négy év gye-
reknevelés után, immár kétgyerekes 
anyukaként tért vissza a közigazgatásba. 
A külgazdaság ekkor a Nemzeti Fejlesztési 
és Gazdasági Minisztérium kötelékébe 
tartozott. Az időközben eltelt 8,5 év alatt 
azonban a külgazdasági terület szinte tel-
jes személyi állománya kicserélődött. A 
kínai–magyar gazdasági kapcsolatokkal 
kezdett el foglalkozni, míg a kormány-
váltást követően Hóvári János globális 
ügyekért felelős külügyi helyettes állam-
titkár (korábbi tel-avivi nagykövet) titkár-
ságvezetője lett. Egy év elteltével vállalta 
el a Személyügyi Főosztály vezetését. A 
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a korábbi gyakorlat szerint történt volna. 
„A megjelenés, a stílus, a mentalitás, a kisu-
gárzás legalább annyira fontos, mint az üze-
net. Ha ezek alapján már leírtak bennünket, 
akkor lehet az üzenetünk bármilyen tartal-
mas, sokkal nehezebben ér célhoz.”

Egyik legfontosabb célja a külügyi képzési 
rendszer átalakítása, a vizsgák presztízsé-
nek visszaállítása. A külügyes dolgozók-
nak ugyanis nagyon sok megmérettetésen 
kell részt venniük. A bekerüléshez eleve 
szükséges egy felvételi vizsga, majd a dip-
lomáciai rang megszerzéséhez külügyi 
szakmai alapvizsga (ügyintézés, igazga-
tás, iratkezelés, nemzetközi jog, konzuli 
ismeretek). A külszolgálatra készülő mun-
katársak a kiküldetés előtt részt vesznek 
egyhetes, egymás közt csak „jött-ment” 
tanfolyamnak nevezett képzésen. Szabó 
Stefánia személyes tapasztalatai és a visz-
szajelzések alapján itt is elindultak a vál-

 „Amikor megérkeztem Tel-Avivba 
és láttam, hogy mi mindennel kell fogla-
koznom és milyen készségekre lesz szüksé-
gem, úgy éreztem – bár nem vagyok egy 

beilleszkedésének segítésében. Így több-
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mellett dönte-
nek.  ■

Tudományegyetem jogi karán végzett, a Stockholm Egyetemen szerzett LL.M 

    KÖZSZOLGÁLAT



KÖZSZOLGÁLAT KÖZSZOLGÁLAT  KÖZKINCS || 

5352

K Ö Z K I N C S K Ö 
Z K I N C S K Ö Z K 
I N C S K Ö Z K I N 
C S K Ö Z K I N C S 
K Ö Z K I N C S K Ö 
Z K I N C S K Ö Z K 
I N C S K Ö Z K I N 
C S K Ö Z K I N C S

52 53

KÖZSZOLGÁLAT KÖZKINCS ||

miáról, amelynek egyik bázisaként – Agárd 
és Balatonfüred mellett – Zánka ragyogó 
hátteret biztosít a gyermek és i� úsági vízi 
túrákat lebonyolító Vízenjáróknak. A hajó-
zásban rejlő semmivel nem összehasonlít-
ható nevelő, közösségformáló erő jó esz-
köze a fi atalok motiválásának. Az i� úsági 
centrum ideális helyszíne lehet a vitorlás-
képzésnek és vizsgáztatásnak egyaránt. A 
kormánybiztos kiemelte, hogy a Bejárható 
Magyarország programjának is része a 
vitorlázás, e kezdeményezés lényege, hogy 
hazánk terepviszonyait kihasználva tegyük 
országunkat bejárhatóvá gyalog, kerékpá-
ron, lóval, kenuval és vitorláson egyaránt. 
A fejlesztési program vízi részét kellően 
végiggondoltnak látja, hiszen Zánka inf-
rastrukturális adottságai lehetővé teszik 
a komplex projektek megvalósítását, de 
kikötőjét biztosan fejleszteni kell.

Szociális táboroztatás és 
lovasterápia Zánkán
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma szociális, család- és i� ú-
ságügyért felelős államtitkára a közös-
ségi nevelés egyik leghatékonyabb esz-
közének a táboroztatást tartja, amely-
nek támogatása sokszorosan megtérül 
a társadalom számára. Az államtitkár 
kiemelt feladatának tartja a szociális és 
az i� úsági terület összekapcsolását. A 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványon 
keresztül erősítették a szociális tábo-
roztatást, hiszen az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásának hasznát visszafor-
gatva szervezik az Erzsébet-táborokat, 
amelyek egy részét Zánkára tervezik. 
Sőt, az államtitkárság által lassan tíz 
éve támogatott – száz horvátországi és 
ötven felvidéki magyar fi atal – cseretá-
borozási programját is kézenfekvő lenne 
az üdülő területén lebonyolítani, e lépés 
nemzetpolitikai előnyei nem szorulnak 
különösképp indoklásra. 
Soltész Miklós bejelentette, hogy az Új 
Széchenyi Terven belül 350 millió forintból 
megvalósulhat egy rehabilitációs lovastá-
bor Zánkán. A centrum eddig is fogadott 
lovasokat, valamint fogyatékkal élőket, 
most e kettő összekapcsolására nyílt lehe-
tőség, új színfolttal gazdagítva Zánkát. 

A lovas ágazat 
presztízsének visszaépítési 
helyszíne
Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövet-
ség elnöke emlékeztetett arra, hogy 
három évvel ezelőtt már kötöttek egy 
stratégiai megállapodást a zánkai tábor 
akkori igazgatójával, Bogó Ágnessel, aki 
annak idején felajánlotta az üdülő terü-
letét a lovassport szerepét erősítendő. 
Az ágazat természetesen nem sajátítja 
ki magának Zánkát, egy szeretne 
lenni a lehetőségek közül – 
hangsúlyozta a fogathajtó 
világbajnok. A centrum 
hatalmas szabad terü-
leteivel, stadionjával 
komoly versenyek 
rendezésére is alkal-
mas, sőt elkészült a 
maratonpálya, egye-
dülá l ló balatoni 
panorámával.
Emlékeztetett, hogy 
a kormány Kincsem 

– Nemzeti Lovas 
Programja tartal-
mazza a terület fej-
lesztésének alapjait, 
kereteit. Történelmi 
hagyományainkból 
eredően sokszor lovas 
nemzetként tartanak 
bennünket számon, ezért 
is fontos a lovassport presz-
tízsének, a magyar lovas képé-
nek visszaállítása.  

Cserkészbázis
Rétvári Bence, a KIM parlamenti állam-
titkára hajdani cserkészként vázolta a 
mozgalom történeti hátterét, kiemelve, 
hogy Magyarországon több specialitás-
sal rendelkezik ez a mindenki számára 
nyitott i� úságnevelő törekvés. Az egyik 
ilyen, a keresztény vallásosság, a másik 
pedig a magyarság határokat átlépő 
nemzetcserkészetben való egyesülése. 
A cserkészet nem véletlenül a legfonto-
sabb eszköze a határon túl élő magyarok 
önmeghatározásának és magyar nemzeti 
öntudatuk megőrzésének.

A pártpolitikától függetlenül működő 
mozgalom egyik legfontosabb jellem-
zője az önkéntesség és a kortárs veze-
tői munka. A harmincmilliós i� úsági 
mozgalom kétszáz országban működik, 
Magyarország háromszáz csapata nyolc-
ezer aktív tagot számlál, az elmúlt húsz 
év alatt ötvenezer fiatal fordult meg 
a cserkészetben. Ennyi fi atalt nagyon 
kevés állami szervezet tud megszólítani, 
ráadásul a közösség az állam megannyi 
feladatát átvállalva aktív életre és önálló 

gondolkodásra nevel. Az államtit-
kár ismertette a cserkészet 2020-

ig tartó stratégiáját, amelynek 
lényege az értékelvű nevelés 

megerősítése, annak lehető-
sége, hogy minden érdeklődő 
fi atal számára csatlakozási 
lehetőséget biztosítson. 
Zánka – akár nemzetközi 
rendezvényhelyszínként 
is – cserkész közösségi 
bázissá válva biztosítja, 
hogy értékes tartalommal 
töltsék újra a centrumot. 

Az álmokból 
valódi értékek 
születhetnek

Siklódi Levente, a Zánkai 
I� úsági Centrum új ügyve-

zető igazgatója a konferencián 
az üdülőben rejlő lehetőségek-

ről beszélt. Önmagáért beszél a 
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let, a háromezer fő elszállásolási lehető-
sége (amihez még hozzájön a sátorozás), 
a négyezer embert vendégül látó étterem, 
a 3200 személyt befogadni képes stadion, 
800 fős sportcsarnok, 500 fős konferen-
ciaterem, háromcsillagos hotel, kaland-
park, saját kikötő, strand és vízimentő 
szolgálat. Az ügyvezető hozzátette: az 
üzemeltetés és a fejlesztések esetében is 
törekedni kell az önfi nanszírozásra, ezért 
stratégiai fontosságú az új partnerek 
felkutatása és bevonása. Zánka felvirá-
goztatására most minden eszköz adott, 
néhány éven belül akár nemzetközileg is 
elismert, komoly forgalmat lebonyolító 
tábor lehet.  ■

Navracsics Tibor közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter, az egyeztető tanács fővéd-
nöke hangsúlyozta, hogy az összedőlt 
szocializmus romjai alá temetett olyan 
értékeket is, amelyeket érdemes előásni, 
ilyen a zánkai üdülő is. Zánka az 1970-
es évek táboroztatásának központjaként 

– az akkori ideológia és irányelvek men-
tén – adott különféle képzést és közösségi 
élményt a gyermekeknek. A komplexum 
a ’90-es évektől újrafelfedezésre várt, de 
mind ez idáig nem tudott teljes egészé-
ben kibontakozni, mert küldetését csak 
társadalompolitikai nézőpontból fogal-
mazták meg, fi gyelmen kívül hagyva a 
közösségteremtésben való óriási szere-
pét. A Balaton közelsége, természeti és 
épített környezete révén keresett közös-
ségi központtá válhat. E felismerés jegy-
ében társadalmi partnerek bevonásával 
öt megújulási irány körvonalazódik. Itt 
kap megvalósulási terepet az Új Nem-
zedék Jövőjéért Program, a vízi sportok 
sokasága, a hagyományok folytatásaként 
a szociális táboroztatás, a cserkészet, 
valamint a lovassport. A miniszterelnök-
helyettes meglátása szerint Zánka kiváló 
lehetőség arra, hogy példáján keresztül 
bemutassuk, hogyan képzeljük el hazánk 
megújulását. 

A szabadidő kulturált 
eltöltésének kiemelt 
helyszíne
Mihalovics Péter, az Új Nemzedék Jövő-
jéért Program koordinációjáért felelős 
miniszteri biztos a Zánka – újratöltve! 
sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, 
hogy a tavaly decemberben a kormány 
által elfogadott i� úságpolitikai keret-
program egy hosszú konzultációs 
folyamat eredményeképpen született 
meg, amelynek négy kiemelkedően 
fontos beavatkozási területe: az ott-
honteremtés és családalapítás, a karri-
ertervezés, a szabadidő hasznos eltöltése 
és az állampolgári aktivitás. Célját, a 
magyar fi atalok Magyarországon tartá-
sát, két fő perspektíván – az identitás 
erősítésén és az i� úsági szolgáltatások 
bővítésén – keresztül szeretné elérni. A 
miniszteri biztos két projektet emelt ki, 
amelyektől e stratégiai kezdeményezé-
sek fi nanszírozhatóságát is várják, az 
egyik az i� usag.hu – Egy sikeres nemze-
dékért, a másik a Van kihez fordulnod. Egy 
olyan információs adatbázis létrehozá-
sán dolgoznak, ahol a fi atalok igénybe 
vehetnek különböző szolgáltatásokat, 
így például az egyéni életpálya-tanács-

adást, módot találhatnak a szabadidő 
kulturált eltöltésére. Mihalovics Péter 
hangsúlyozta, az Új Nemzedék prog-
ram megvalósításához ideális helyszín 
a Zánkai Gyermek- és I� úsági Centrum, 
hiszen állami tulajdonban van, oktatási 
és szociális feladatokat is ellát, és több 
évtizedes tapasztalata van az i� úsági 
programok szervezése terén, tehát érde-
mes arra, hogy uniós források segítsé-
gével továbbfejlesszék. A kormány célja, 
hogy a csodálatos adottságú Zánka ne 
csak a szülők emlékezetében éljen, ezért 
értékes és tartalmas programokkal igye-
keznek felkelteni a mai fi atalok érdeklő-
dését is. A miniszteri biztos elmondta, 
hogy nem csak zárt ajtók mögött szeret-
nék megtervezni, hogyan válhat Zánka 
ismét a fi atalok nyarának szimbólumává, 
hanem magukat a fi atalokat is bevon-
ják a tervezésbe. Ezért az Új Nemzedék 
Facebook profi lján egy játék keretében 
június 30-ig várják a választ a kérdésre: 
Te milyen programokkal töltenéd újra 
Zánkát? 

Zánka és a vitorlázás
Gál András Levente a Magyar Vitorlás 
Szövetség elnökeként beszélt a Festetics-
program által meghirdetett vitorlás akadé-
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A közösségteremtés 
régi-új helyszíne 
szöveg: Nagy Ágnes, fotó: Zánkai Gyermek- és I� úsági Centrum

Zánka európai viszonylatban is versenyképes, népszerű üdülési célponttá alakítása 

érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2012 áprilisában vagyon-

kezelésébe vette a Zánkai Gyermek- és I� úsági Centrumot. A célok eléréséhez a 

komplexum stratégiai irányelveinek újragondolása és a 21. század körülményeihez 

igazodó tartalom kidolgozása szükséges. Az intézményfejlesztés szakmai felügye-

letét Mihalovics Péter miniszteri biztos vezetésével a május 4-én, Zánka – újratöltve! 

néven megalakult szakmai egyeztető tanács iránymutatásai alapján a KIM Miniszteri 

Kabinetje látja el.
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miáról, amelynek egyik bázisaként – Agárd 
és Balatonfüred mellett – Zánka ragyogó 
hátteret biztosít a gyermek és i� úsági vízi 
túrákat lebonyolító Vízenjáróknak. A hajó-
zásban rejlő semmivel nem összehasonlít-
ható nevelő, közösségformáló erő jó esz-
köze a fi atalok motiválásának. Az i� úsági 
centrum ideális helyszíne lehet a vitorlás-
képzésnek és vizsgáztatásnak egyaránt. A 
kormánybiztos kiemelte, hogy a Bejárható 
Magyarország programjának is része a 
vitorlázás, e kezdeményezés lényege, hogy 
hazánk terepviszonyait kihasználva tegyük 
országunkat bejárhatóvá gyalog, kerékpá-
ron, lóval, kenuval és vitorláson egyaránt. 
A fejlesztési program vízi részét kellően 
végiggondoltnak látja, hiszen Zánka inf-
rastrukturális adottságai lehetővé teszik 
a komplex projektek megvalósítását, de 
kikötőjét biztosan fejleszteni kell.

Szociális táboroztatás és 
lovasterápia Zánkán
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma szociális, család- és i� ú-
ságügyért felelős államtitkára a közös-
ségi nevelés egyik leghatékonyabb esz-
közének a táboroztatást tartja, amely-
nek támogatása sokszorosan megtérül 
a társadalom számára. Az államtitkár 
kiemelt feladatának tartja a szociális és 
az i� úsági terület összekapcsolását. A 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványon 
keresztül erősítették a szociális tábo-
roztatást, hiszen az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásának hasznát visszafor-
gatva szervezik az Erzsébet-táborokat, 
amelyek egy részét Zánkára tervezik. 
Sőt, az államtitkárság által lassan tíz 
éve támogatott – száz horvátországi és 
ötven felvidéki magyar fi atal – cseretá-
borozási programját is kézenfekvő lenne 
az üdülő területén lebonyolítani, e lépés 
nemzetpolitikai előnyei nem szorulnak 
különösképp indoklásra. 
Soltész Miklós bejelentette, hogy az Új 
Széchenyi Terven belül 350 millió forintból 
megvalósulhat egy rehabilitációs lovastá-
bor Zánkán. A centrum eddig is fogadott 
lovasokat, valamint fogyatékkal élőket, 
most e kettő összekapcsolására nyílt lehe-
tőség, új színfolttal gazdagítva Zánkát. 

A lovas ágazat 
presztízsének visszaépítési 
helyszíne
Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövet-
ség elnöke emlékeztetett arra, hogy 
három évvel ezelőtt már kötöttek egy 
stratégiai megállapodást a zánkai tábor 
akkori igazgatójával, Bogó Ágnessel, aki 
annak idején felajánlotta az üdülő terü-
letét a lovassport szerepét erősítendő. 
Az ágazat természetesen nem sajátítja 
ki magának Zánkát, egy szeretne 
lenni a lehetőségek közül – 
hangsúlyozta a fogathajtó 
világbajnok. A centrum 
hatalmas szabad terü-
leteivel, stadionjával 
komoly versenyek 
rendezésére is alkal-
mas, sőt elkészült a 
maratonpálya, egye-
dülá l ló balatoni 
panorámával.
Emlékeztetett, hogy 
a kormány Kincsem 

– Nemzeti Lovas 
Programja tartal-
mazza a terület fej-
lesztésének alapjait, 
kereteit. Történelmi 
hagyományainkból 
eredően sokszor lovas 
nemzetként tartanak 
bennünket számon, ezért 
is fontos a lovassport presz-
tízsének, a magyar lovas képé-
nek visszaállítása.  

Cserkészbázis
Rétvári Bence, a KIM parlamenti állam-
titkára hajdani cserkészként vázolta a 
mozgalom történeti hátterét, kiemelve, 
hogy Magyarországon több specialitás-
sal rendelkezik ez a mindenki számára 
nyitott i� úságnevelő törekvés. Az egyik 
ilyen, a keresztény vallásosság, a másik 
pedig a magyarság határokat átlépő 
nemzetcserkészetben való egyesülése. 
A cserkészet nem véletlenül a legfonto-
sabb eszköze a határon túl élő magyarok 
önmeghatározásának és magyar nemzeti 
öntudatuk megőrzésének.

A pártpolitikától függetlenül működő 
mozgalom egyik legfontosabb jellem-
zője az önkéntesség és a kortárs veze-
tői munka. A harmincmilliós i� úsági 
mozgalom kétszáz országban működik, 
Magyarország háromszáz csapata nyolc-
ezer aktív tagot számlál, az elmúlt húsz 
év alatt ötvenezer fiatal fordult meg 
a cserkészetben. Ennyi fi atalt nagyon 
kevés állami szervezet tud megszólítani, 
ráadásul a közösség az állam megannyi 
feladatát átvállalva aktív életre és önálló 

gondolkodásra nevel. Az államtit-
kár ismertette a cserkészet 2020-

ig tartó stratégiáját, amelynek 
lényege az értékelvű nevelés 

megerősítése, annak lehető-
sége, hogy minden érdeklődő 
fi atal számára csatlakozási 
lehetőséget biztosítson. 
Zánka – akár nemzetközi 
rendezvényhelyszínként 
is – cserkész közösségi 
bázissá válva biztosítja, 
hogy értékes tartalommal 
töltsék újra a centrumot. 

Az álmokból 
valódi értékek 
születhetnek

Siklódi Levente, a Zánkai 
I� úsági Centrum új ügyve-

zető igazgatója a konferencián 
az üdülőben rejlő lehetőségek-

ről beszélt. Önmagáért beszél a 
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let, a háromezer fő elszállásolási lehető-
sége (amihez még hozzájön a sátorozás), 
a négyezer embert vendégül látó étterem, 
a 3200 személyt befogadni képes stadion, 
800 fős sportcsarnok, 500 fős konferen-
ciaterem, háromcsillagos hotel, kaland-
park, saját kikötő, strand és vízimentő 
szolgálat. Az ügyvezető hozzátette: az 
üzemeltetés és a fejlesztések esetében is 
törekedni kell az önfi nanszírozásra, ezért 
stratégiai fontosságú az új partnerek 
felkutatása és bevonása. Zánka felvirá-
goztatására most minden eszköz adott, 
néhány éven belül akár nemzetközileg is 
elismert, komoly forgalmat lebonyolító 
tábor lehet.  ■

Navracsics Tibor közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter, az egyeztető tanács fővéd-
nöke hangsúlyozta, hogy az összedőlt 
szocializmus romjai alá temetett olyan 
értékeket is, amelyeket érdemes előásni, 
ilyen a zánkai üdülő is. Zánka az 1970-
es évek táboroztatásának központjaként 

– az akkori ideológia és irányelvek men-
tén – adott különféle képzést és közösségi 
élményt a gyermekeknek. A komplexum 
a ’90-es évektől újrafelfedezésre várt, de 
mind ez idáig nem tudott teljes egészé-
ben kibontakozni, mert küldetését csak 
társadalompolitikai nézőpontból fogal-
mazták meg, fi gyelmen kívül hagyva a 
közösségteremtésben való óriási szere-
pét. A Balaton közelsége, természeti és 
épített környezete révén keresett közös-
ségi központtá válhat. E felismerés jegy-
ében társadalmi partnerek bevonásával 
öt megújulási irány körvonalazódik. Itt 
kap megvalósulási terepet az Új Nem-
zedék Jövőjéért Program, a vízi sportok 
sokasága, a hagyományok folytatásaként 
a szociális táboroztatás, a cserkészet, 
valamint a lovassport. A miniszterelnök-
helyettes meglátása szerint Zánka kiváló 
lehetőség arra, hogy példáján keresztül 
bemutassuk, hogyan képzeljük el hazánk 
megújulását. 

A szabadidő kulturált 
eltöltésének kiemelt 
helyszíne
Mihalovics Péter, az Új Nemzedék Jövő-
jéért Program koordinációjáért felelős 
miniszteri biztos a Zánka – újratöltve! 
sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, 
hogy a tavaly decemberben a kormány 
által elfogadott i� úságpolitikai keret-
program egy hosszú konzultációs 
folyamat eredményeképpen született 
meg, amelynek négy kiemelkedően 
fontos beavatkozási területe: az ott-
honteremtés és családalapítás, a karri-
ertervezés, a szabadidő hasznos eltöltése 
és az állampolgári aktivitás. Célját, a 
magyar fi atalok Magyarországon tartá-
sát, két fő perspektíván – az identitás 
erősítésén és az i� úsági szolgáltatások 
bővítésén – keresztül szeretné elérni. A 
miniszteri biztos két projektet emelt ki, 
amelyektől e stratégiai kezdeményezé-
sek fi nanszírozhatóságát is várják, az 
egyik az i� usag.hu – Egy sikeres nemze-
dékért, a másik a Van kihez fordulnod. Egy 
olyan információs adatbázis létrehozá-
sán dolgoznak, ahol a fi atalok igénybe 
vehetnek különböző szolgáltatásokat, 
így például az egyéni életpálya-tanács-

adást, módot találhatnak a szabadidő 
kulturált eltöltésére. Mihalovics Péter 
hangsúlyozta, az Új Nemzedék prog-
ram megvalósításához ideális helyszín 
a Zánkai Gyermek- és I� úsági Centrum, 
hiszen állami tulajdonban van, oktatási 
és szociális feladatokat is ellát, és több 
évtizedes tapasztalata van az i� úsági 
programok szervezése terén, tehát érde-
mes arra, hogy uniós források segítsé-
gével továbbfejlesszék. A kormány célja, 
hogy a csodálatos adottságú Zánka ne 
csak a szülők emlékezetében éljen, ezért 
értékes és tartalmas programokkal igye-
keznek felkelteni a mai fi atalok érdeklő-
dését is. A miniszteri biztos elmondta, 
hogy nem csak zárt ajtók mögött szeret-
nék megtervezni, hogyan válhat Zánka 
ismét a fi atalok nyarának szimbólumává, 
hanem magukat a fi atalokat is bevon-
ják a tervezésbe. Ezért az Új Nemzedék 
Facebook profi lján egy játék keretében 
június 30-ig várják a választ a kérdésre: 
Te milyen programokkal töltenéd újra 
Zánkát? 

Zánka és a vitorlázás
Gál András Levente a Magyar Vitorlás 
Szövetség elnökeként beszélt a Festetics-
program által meghirdetett vitorlás akadé-
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A közösségteremtés 
régi-új helyszíne 
szöveg: Nagy Ágnes, fotó: Zánkai Gyermek- és I� úsági Centrum

Zánka európai viszonylatban is versenyképes, népszerű üdülési célponttá alakítása 

érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2012 áprilisában vagyon-

kezelésébe vette a Zánkai Gyermek- és I� úsági Centrumot. A célok eléréséhez a 

komplexum stratégiai irányelveinek újragondolása és a 21. század körülményeihez 

igazodó tartalom kidolgozása szükséges. Az intézményfejlesztés szakmai felügye-

letét Mihalovics Péter miniszteri biztos vezetésével a május 4-én, Zánka – újratöltve! 

néven megalakult szakmai egyeztető tanács iránymutatásai alapján a KIM Miniszteri 

Kabinetje látja el.



restaurálása). Az épület teljes felújítása 
a tervező becslése szerint huszonnégy 
millió forintba kerülne, ezért további 
támogatás is szükséges. Az idén máso-
dik alkalommal meghirdetett Várépítő 
pályázaton a zsűri döntésének értelmé-
ben körülbelül egymillió forint értékű 
kerámia tetőcserepet nyert a templom-
mentő csapat. 
A tetőszerkezet elmozdulásának oka, 
hogy a majd negyven évvel ezelőtti fel-
újítás alkalmával a tölgyfa fedélszék négy 

elemét sajnálatos 
módon fenyővel 
pótolták, ame-
lyeket a cincérek 
jelentősen káro-
sítottak. Eze-
ket most ismét 
visszacserélik 
tölgyre. 
A templom falára 
kívülről nemesva-

kolatot vittek fel és belül is újravakolták, a 
jelenlegi terv a külső eredeti állapotának 
visszaállítását is megcélozza.
Abban reménykednek, hogy a templom 
fakapujának eredeti festett mintázata 
is előbukkan majd, az utólag ráfestett 
három réteg lehántása után. Gere László 
elmondta, hogy mások mellett Doma-
novszky György is a népművészet alkotá-
sainak tartja e mennyezeteket és kapukat, 
de tudnunk kell, hogy annak idején ezek 

elkészítésére egy külön iparág jött 
létre, s az alkotások képzett festő-
asztalosok munkáját őrzik.
A már kiadott építési engedély a 
napokban jogerőre emelkedik. Ha 
minden jól megy, akkor június 
15-én, gondos tervek alapján 
munkához látnak. A tervezőcsa-
pat vezetője, Rabb Péter projekt-
gazdaként fogja össze a munká-
latokat.

Műemlékvédelmi 
pillanatképek 
Baranyából 

„Kétféle szempont szerint kellene 
rangsorolni a templomokat, egyik 
a műemléki-szellemi értéke, a 
másik pedig a sürgősség kérdése, 
Kórós mindkét tekintetben nagyon 
elől helyezkedik el.  De sajnos nem 
úgy működik a rendszer, ahogy azt 
egy műemlékekért aggódó ember 
elvárná. A műemlékvédelem las-
san egy kard nélküli hadsereg 
képét tárja elénk” – összegezte a 
hivatalról alkotott véleményét 
Rabb Péter. Pedig fontos lenne 
egy szigorú elvi iránymutatás. 
Régen a műemlékvédelem egy 
jól működő, családias hangulatú 

„vállalkozás” volt, egy helyen ült a tervező, 
a kutató, a kivitelező, a restaurátor stb., ezt 
a hivatalt kezdték el hámozni, levágták a 
kivitelezést, majd a tervezést, aztán az 
egészet kettéosztották a budapesti tudo-
mányos és a vidéki hatóságokra, amelyek 
szinte teljesen tehetetlenek. Az sem ked-
vez a műemlékvédelemnek, hogy a kor-
mányhivatali rendszerben való működése 
még kialakulatlan. 
Kórós kapcsán mégis igazi műhelyszellem 
alakult ki az internet segítségével létreho-
zott, falak nélküli tervezőirodában, fényké-
peket, tervrajzokat küldtek egymásnak, és 
gyakran konzultáltak Zentai Tündével, aki 
a templom történetéről szóló könyvet írta 
meg, ezzel elvégezve a műemléki kutatást. 
Az Ormánság zászlóshajói a harkányi 
fürdő és a 13. századi siklósi vár, ahol a 
gótikus mennyezetet áttörve – a pályázati 
rendszer faramuciságát szimbolizáló – lift 
is működik. 

Ormánsági kiútkeresés
Mélységes szegénység jellemzi egész 
Ormánságot, Kóróson a falu lakosságá-
nak 90 százaléka munkanélküli. Most 
lesz egy szép, felújított templomuk. Hogy 
mihez kezdenek vele? A falu megvette a 
templom melletti lelkészlakot, abban a 
reményben, hogy a két épületnek együtt 
nagyobb lesz a turisztikai vonzereje bír 
majd. A lelkészlakban helyreállítanak 
egy boszorkánykéményes, téglafalazott 
tűzhelyet, ahol majd vargabélest süthet 
a közösség, a kertben palántáztak, mézet 
és vadvirágot árulnak majd, mindent, 
ami van. Életet kell lehelni ebbe a faluba, 
mert ha kiüresedik, akkor a templom 
hamarosan kezdheti elölről, nem lesz, 
aki évente lemeszelje vagy visszategye 
az elmozdult kúpcserepet a tetejére. ■

A DRÁVAIVÁNYI TEMPLOM fala másfél-

kétméteres magasságban felvizesedett, a 

fal melletti padok és a karzat festett táblái 

nagyon nedvesek. Tűzoltómunkaként 

épp most fejeződött be az épület körüli 

drénezés, tehát a vizek elvezetése, illetve 

vakolatjavítás történt. A templom padlóját 

annak idején faltól falig lebetonozták, alat-

ta az összegyűlt nedvesség a fal tégláját 

járja át. Elődeink, hallgatva a józan észre, 

csak részlegesen és téglával burkolták a 

belső teret, és senkit nem zavart, hogy 

a padok a puszta földön álltak, és így az 

egész padló egy nagy párolgó felületet 

alkotott. 

Egyelőre nem készült épületdiagnosztika, 

nem dőlt még el a kétmillió forint sorsa. A 

lelkész kívülről lefestetné, hogy az is szép 

legyen. De valószínűbb, hogy a tetőszer-

kezet szakvéleményezése, tervezése után 

a legsürgetőbb javításokat végzik el.

„A kórósi templom megmentésének története 
úgy kezdődött, hogy a lelkész úr áthívott 
a szomszéd faluba, mert a templomajtón 
lévő rácsot záró riglit ki akarta cserélni, s ha 
már ott vagyok, kérte nézzem meg Kóróst 
is, mert neki gyanús, hogy ott valami nincs 
rendben. Bizony megmozdult a tetőszerke-
zet, és a keletkezett réseken át bejutó csa-
padék felülről áztatja az egész mennyeze-
tet” – mesélte Balázs Péter. A történet a 
felújított kisharsányi templom átadásán 
folytatódott tavaly novemberben, amikor 
a tervező, Rabb Péter Tiff án Zsoltnak, a 
Baranya Megyei Közgyűlés elnökének, az 
Ős-Dráva Program egyik megalkotójának  
is elmondta, milyen nagy baj van Kóróson. 
A képviselő segítséget ígért, és december 
20-án napirend előtti felszólalásában az 
Ormánság festett fakazettás templomai-
nak megmentését javasolta. Az előterjesz-
tés megértésre talált, a kormány a kórósi 
templom felújítására tizennégy millió 
forint rendkívüli támogatást biztosított, 
a drávaiványi templom rendbetételéhez 
pedig kétmillió forinttal járult hozzá.

Kórós
A templom 1793-ban épült, majd 1834-
ben északi irányban bővítették hajóját. A 
teljes mennyezet festett kazettás, ame-

lyet az Országos Műemléki Felügyelő-
ség 1976-ban lebontott, és konzerválás 
után felújítva visszahelyezett eredeti 
helyére. S mintha csak az örökkévaló-
ságnak szánnák, a fenyőfakeretre epoxi 
gyantával ragasztották fel a deszkákat – 
észlelte szomorúan a mostani vizsgálat. 
Ezt sérülés nélkül leszedni képtelenség, 
ezért a restaurátornak – Michelangelo 
után szabadon – hanyatt fekve kell majd 
dolgoznia, ha sikerül megnyerni a kazet-
ták felújítását célzó pályázatot. A deszkák 
sok helyen elvetemedtek, nagyon magas 
a nedvességtartalmuk, hiszen felülről is 
beázott a templom, s a padláson elhelye-
zett kőzetgyapot vizes szivacsként még 
tovább borogatta a mennyezetet.
A most kapott összeg a legsúlyosabb 
problémák elhárítására, a templom tető-

szerkezetének rendbetételére és a kazet-
ták faanyagvédelmének megismétlésére 
elegendő, ennek fényében a tervezői 
költségvetés is három ütemre készült 
(ehhez jön negyedikként a kazetták 

Feljegyzések 
a kórósi templom 
felújításáról
szöveg: Nagy Ágnes, fotó: Rabb Péter, Rabb Dániel

Az ormánsági festett fakazettás mennyezetű, hívő közösség nélkül maradt református templomokat 

a 70-es, 80-as évek során oltalomba vétellel védte meg a lebontástól a műemlékvédelem, a kórósi 

templom is e hullámban került helyreállításra – emlékezett vissza Czeglédyné Levárdy Henriette, 

a Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája műemléki osztályvezetője. 

Vele, a tervező, faanyagvédelmi és statikus szakértő Rabb Péterrel, Gere Lászlóval, a KÖH kuta-

tójával és Balázs Péter műemlék-felügyelővel beszélgettem a templom sorsáról.

AZ ŐS-DRÁVA PROGRAM komplex területfejlesztési koncepciója többéves előkészítő munka után 

vált a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinálásában az Új Széchenyi Terv egyik kiemelt nemzeti 

programjává. Az Ormánság felemelkedését célzó, az Európai Unió támogatásával mintegy huszonöt 

milliárd forintból megvalósuló nyolc évig tartó mintaprogram számos egymásra épülő fejlesztési 

lépésből áll, és a Start munkaprogram négyszáznál több közfoglalkoztatott számára történő munka-

helyteremtésével indul az ország egyik legszegényebb térségében. Hamarosan megszületnek azok 

a pályázati kiírások is, amelyek a kis élelmiszer-ipari feldolgozóüzemek, vágópontok, helyi piacok 

létesítéséhez nyújthatnak támogatást.
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restaurálása). Az épület teljes felújítása 
a tervező becslése szerint huszonnégy 
millió forintba kerülne, ezért további 
támogatás is szükséges. Az idén máso-
dik alkalommal meghirdetett Várépítő 
pályázaton a zsűri döntésének értelmé-
ben körülbelül egymillió forint értékű 
kerámia tetőcserepet nyert a templom-
mentő csapat. 
A tetőszerkezet elmozdulásának oka, 
hogy a majd negyven évvel ezelőtti fel-
újítás alkalmával a tölgyfa fedélszék négy 

elemét sajnálatos 
módon fenyővel 
pótolták, ame-
lyeket a cincérek 
jelentősen káro-
sítottak. Eze-
ket most ismét 
visszacserélik 
tölgyre. 
A templom falára 
kívülről nemesva-

kolatot vittek fel és belül is újravakolták, a 
jelenlegi terv a külső eredeti állapotának 
visszaállítását is megcélozza.
Abban reménykednek, hogy a templom 
fakapujának eredeti festett mintázata 
is előbukkan majd, az utólag ráfestett 
három réteg lehántása után. Gere László 
elmondta, hogy mások mellett Doma-
novszky György is a népművészet alkotá-
sainak tartja e mennyezeteket és kapukat, 
de tudnunk kell, hogy annak idején ezek 

elkészítésére egy külön iparág jött 
létre, s az alkotások képzett festő-
asztalosok munkáját őrzik.
A már kiadott építési engedély a 
napokban jogerőre emelkedik. Ha 
minden jól megy, akkor június 
15-én, gondos tervek alapján 
munkához látnak. A tervezőcsa-
pat vezetője, Rabb Péter projekt-
gazdaként fogja össze a munká-
latokat.

Műemlékvédelmi 
pillanatképek 
Baranyából 

„Kétféle szempont szerint kellene 
rangsorolni a templomokat, egyik 
a műemléki-szellemi értéke, a 
másik pedig a sürgősség kérdése, 
Kórós mindkét tekintetben nagyon 
elől helyezkedik el.  De sajnos nem 
úgy működik a rendszer, ahogy azt 
egy műemlékekért aggódó ember 
elvárná. A műemlékvédelem las-
san egy kard nélküli hadsereg 
képét tárja elénk” – összegezte a 
hivatalról alkotott véleményét 
Rabb Péter. Pedig fontos lenne 
egy szigorú elvi iránymutatás. 
Régen a műemlékvédelem egy 
jól működő, családias hangulatú 

„vállalkozás” volt, egy helyen ült a tervező, 
a kutató, a kivitelező, a restaurátor stb., ezt 
a hivatalt kezdték el hámozni, levágták a 
kivitelezést, majd a tervezést, aztán az 
egészet kettéosztották a budapesti tudo-
mányos és a vidéki hatóságokra, amelyek 
szinte teljesen tehetetlenek. Az sem ked-
vez a műemlékvédelemnek, hogy a kor-
mányhivatali rendszerben való működése 
még kialakulatlan. 
Kórós kapcsán mégis igazi műhelyszellem 
alakult ki az internet segítségével létreho-
zott, falak nélküli tervezőirodában, fényké-
peket, tervrajzokat küldtek egymásnak, és 
gyakran konzultáltak Zentai Tündével, aki 
a templom történetéről szóló könyvet írta 
meg, ezzel elvégezve a műemléki kutatást. 
Az Ormánság zászlóshajói a harkányi 
fürdő és a 13. századi siklósi vár, ahol a 
gótikus mennyezetet áttörve – a pályázati 
rendszer faramuciságát szimbolizáló – lift 
is működik. 

Ormánsági kiútkeresés
Mélységes szegénység jellemzi egész 
Ormánságot, Kóróson a falu lakosságá-
nak 90 százaléka munkanélküli. Most 
lesz egy szép, felújított templomuk. Hogy 
mihez kezdenek vele? A falu megvette a 
templom melletti lelkészlakot, abban a 
reményben, hogy a két épületnek együtt 
nagyobb lesz a turisztikai vonzereje bír 
majd. A lelkészlakban helyreállítanak 
egy boszorkánykéményes, téglafalazott 
tűzhelyet, ahol majd vargabélest süthet 
a közösség, a kertben palántáztak, mézet 
és vadvirágot árulnak majd, mindent, 
ami van. Életet kell lehelni ebbe a faluba, 
mert ha kiüresedik, akkor a templom 
hamarosan kezdheti elölről, nem lesz, 
aki évente lemeszelje vagy visszategye 
az elmozdult kúpcserepet a tetejére. ■

A DRÁVAIVÁNYI TEMPLOM fala másfél-

kétméteres magasságban felvizesedett, a 

fal melletti padok és a karzat festett táblái 

nagyon nedvesek. Tűzoltómunkaként 

épp most fejeződött be az épület körüli 

drénezés, tehát a vizek elvezetése, illetve 

vakolatjavítás történt. A templom padlóját 

annak idején faltól falig lebetonozták, alat-

ta az összegyűlt nedvesség a fal tégláját 

járja át. Elődeink, hallgatva a józan észre, 

csak részlegesen és téglával burkolták a 

belső teret, és senkit nem zavart, hogy 

a padok a puszta földön álltak, és így az 

egész padló egy nagy párolgó felületet 

alkotott. 

Egyelőre nem készült épületdiagnosztika, 

nem dőlt még el a kétmillió forint sorsa. A 

lelkész kívülről lefestetné, hogy az is szép 

legyen. De valószínűbb, hogy a tetőszer-

kezet szakvéleményezése, tervezése után 

a legsürgetőbb javításokat végzik el.

„A kórósi templom megmentésének története 
úgy kezdődött, hogy a lelkész úr áthívott 
a szomszéd faluba, mert a templomajtón 
lévő rácsot záró riglit ki akarta cserélni, s ha 
már ott vagyok, kérte nézzem meg Kóróst 
is, mert neki gyanús, hogy ott valami nincs 
rendben. Bizony megmozdult a tetőszerke-
zet, és a keletkezett réseken át bejutó csa-
padék felülről áztatja az egész mennyeze-
tet” – mesélte Balázs Péter. A történet a 
felújított kisharsányi templom átadásán 
folytatódott tavaly novemberben, amikor 
a tervező, Rabb Péter Tiff án Zsoltnak, a 
Baranya Megyei Közgyűlés elnökének, az 
Ős-Dráva Program egyik megalkotójának  
is elmondta, milyen nagy baj van Kóróson. 
A képviselő segítséget ígért, és december 
20-án napirend előtti felszólalásában az 
Ormánság festett fakazettás templomai-
nak megmentését javasolta. Az előterjesz-
tés megértésre talált, a kormány a kórósi 
templom felújítására tizennégy millió 
forint rendkívüli támogatást biztosított, 
a drávaiványi templom rendbetételéhez 
pedig kétmillió forinttal járult hozzá.

Kórós
A templom 1793-ban épült, majd 1834-
ben északi irányban bővítették hajóját. A 
teljes mennyezet festett kazettás, ame-

lyet az Országos Műemléki Felügyelő-
ség 1976-ban lebontott, és konzerválás 
után felújítva visszahelyezett eredeti 
helyére. S mintha csak az örökkévaló-
ságnak szánnák, a fenyőfakeretre epoxi 
gyantával ragasztották fel a deszkákat – 
észlelte szomorúan a mostani vizsgálat. 
Ezt sérülés nélkül leszedni képtelenség, 
ezért a restaurátornak – Michelangelo 
után szabadon – hanyatt fekve kell majd 
dolgoznia, ha sikerül megnyerni a kazet-
ták felújítását célzó pályázatot. A deszkák 
sok helyen elvetemedtek, nagyon magas 
a nedvességtartalmuk, hiszen felülről is 
beázott a templom, s a padláson elhelye-
zett kőzetgyapot vizes szivacsként még 
tovább borogatta a mennyezetet.
A most kapott összeg a legsúlyosabb 
problémák elhárítására, a templom tető-

szerkezetének rendbetételére és a kazet-
ták faanyagvédelmének megismétlésére 
elegendő, ennek fényében a tervezői 
költségvetés is három ütemre készült 
(ehhez jön negyedikként a kazetták 

Feljegyzések 
a kórósi templom 
felújításáról
szöveg: Nagy Ágnes, fotó: Rabb Péter, Rabb Dániel

Az ormánsági festett fakazettás mennyezetű, hívő közösség nélkül maradt református templomokat 

a 70-es, 80-as évek során oltalomba vétellel védte meg a lebontástól a műemlékvédelem, a kórósi 

templom is e hullámban került helyreállításra – emlékezett vissza Czeglédyné Levárdy Henriette, 

a Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája műemléki osztályvezetője. 

Vele, a tervező, faanyagvédelmi és statikus szakértő Rabb Péterrel, Gere Lászlóval, a KÖH kuta-

tójával és Balázs Péter műemlék-felügyelővel beszélgettem a templom sorsáról.

AZ ŐS-DRÁVA PROGRAM komplex területfejlesztési koncepciója többéves előkészítő munka után 

vált a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinálásában az Új Széchenyi Terv egyik kiemelt nemzeti 

programjává. Az Ormánság felemelkedését célzó, az Európai Unió támogatásával mintegy huszonöt 

milliárd forintból megvalósuló nyolc évig tartó mintaprogram számos egymásra épülő fejlesztési 

lépésből áll, és a Start munkaprogram négyszáznál több közfoglalkoztatott számára történő munka-

helyteremtésével indul az ország egyik legszegényebb térségében. Hamarosan megszületnek azok 

a pályázati kiírások is, amelyek a kis élelmiszer-ipari feldolgozóüzemek, vágópontok, helyi piacok 

létesítéséhez nyújthatnak támogatást.
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György a szakmai bizottság tagjaként 
például a mérkőzések legjobbjainak meg-
választásában vesz részt. Kassai Viktorra 
játékvezetőként vár reményeink szerint 
sok jelentős feladat. Asszisztensei Ring 
György és a súlyos betegségéből felépült 
Erős Gábor. (Tartalékuk Kispál Róbert 
itthon vár beugrásra készen.) Vonalbí-
róként képviseli hazánkat Vad II István 
és Bognár Tamás. Két helyszínen: Lviv-
ben és Kijevben Dinnyés Márton lesz a 
médiakiszolgálás vezetője. Két lengyel 
stadionban is magyar lesz a gyep, és 
György Ádám zongoraművész nemzet-
közi csapatával a varsói megnyitón közös 
produkciójukat adják elő.
A múltunkra emlékezve szép sikerekről is 
írhatunk, holott az ötvenes évek magyar 
Aranycsapata idejében még nem is ren-
deztek Európa-bajnokságokat. A máso-
dik „aranykor” idején azonban 1964-ben 
(1962-ben és ’66-ban is  Csehszlovákiá-
val, illetve a Szovjetunióval negyeddön-

tőt játszhattunk a világbajnokságon) az 
Eb-n miénk lett a bronzérem úgy, hogy 
az elődöntőt hosszabbításban veszítette 
el a Bene, Albert, Tichy, Mészöly-féle csa-
pat a Bernabéu Stadionban otthon ját-
szó későbbi győztes spanyol válogatottal 
szemben. 1972-ben, a 4. Európa-bajnok-
ságon a negyedik helyen végeztünk, és 
akkor június 17-én Kű Lajos 11-es gólja 
volt az utolsó találat, 
amit a magyar válo-
gatott Eb záró sza-
kaszában szerzett. 
Néhány nap múlva 
éppen 40 éve…
B orb ély  Z olt á n 
sorolja az „utolsó” 
részvételeinket: 
világbajnokságra 
1986-ban jutottunk 
ki, olimpián 1996-
ban szerepeltünk, 
a Fradi 1995-ben 

került BL-csoportkörbe, s a legfrissebb 
sikereink, hogy a Debrecen 2009-ben a 
Bajnokok Ligájában, 2010-ben pedig az 
Európa Ligában jutott el a csoportkörig. 
Ez utóbbi két eredmény már a megúju-
lás jelei közé tartozhat, miként a FIFA 
(Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) által 
1993 óta összeállított világranglistáján 
elfoglalt egyre kedvezőbb helyünk is. 
Közvetlenül az Eb előtti június 6-i érté-
kelés szerint válogatottunk a 31. helyen 
áll. Mivel 12 nem európai szerepel előt-
tünk, így könnyen kiszámolható, hogy 
kontinensünkön ez a 19. helyet jelenti. 
Azaz: a következő Európa-bajnokságon 
2016-ban, amikor már 24 résztvevő lehet 
ott a záró szakaszban, s ha a rendező 
ország(ok) véletlenül nem is volná(nak) 
előttünk ranglista-helyezésünk alapján, 
ott lenne a helyünk a végküzdelemben. 
Arról nem is beszélve, ha addig javíta-
nánk a pozíciónkon, mint ahogy tavaly 
szeptemberben a svédek elleni győzelem 
a 27. helyre röpítette föl az Egervári-csa-
patot. Az az eredmény azért is volt olyan 
jelentős, mert válogatottunk 1986 után 
először vert meg selejtező tétmérkőzé-
sen olyan ellenfelet, amelyik kijutott a 
záró szakaszba. (Dániát 2009-ben úgy 
győztük le – ráadásul Koppenhágában 

– világbajnoki selejtezőn, hogy biztos 
továbbjutóként számukra már nem volt 
tétje a mérkőzésnek.) Sajnos, a fi nnek 
elleni későbbi döntetlenünk – mivel egy 
a ranglistán mögöttünk álló csapattal 
szemben értük el – néhány helyet visz-
szavetett minket, így vagyunk most a 31. 
helyen.
Érdekes megnézni, hogy az ősszel kez-
dődő világbajnoki selejtezőkön a cso-
portunkban lévő válogatottak miként 
vannak ez év júniusában rangsorolva. 
Hollandia 4., Magyarország 31., Török-
ország 33., Románia 52., Észtország 

DZSUDZSÁK BALÁZS 
a Moldova elleni 
EB-selejtezőn 
a Puskás-stadionban
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Június 8-tól július 1-ig a világ talán már 
második legnagyobb érdeklődésre szá-
mot tartó sporteseménye következik. A 
labdarúgó Európa-bajnokság televíziós 
nézettség tekintetében már az olim-
pia elé került (csak a foci-világbajnok-
ság előzi meg), a következő hetekben 
 Lengyelország és Ukrajna lesz a viadal két 
helyszíne. Magyarország – két korábbi 
sikertelen pályázat után – annak idején 
2005-ben Horvátországgal együtt adta 
be jelentkezését a rendezésre, és a hét 
kandidáló közül a duó bekerült az UEFA 
(Európai Labdarúgó Szövetség) által 
kiválasztott három legjobb pályázat közé, 
ám ott a győztes páros mellett az olaszok 
is megelőztek bennünket. Miután aztán 
tavaly a selejtező csoportunkban ígéretes 
szereplésünk ellenére is a hollandok és 
svédek mögött csak a harma-

dik helyen végeztünk, így immár 40 éve 
ismét lemaradtunk a 16-os döntőben 
való részvételről. Ezzel együtt a Borbély 
Zoltánnal, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség (MLSZ) jogi 
és sajtóirodájának vezetőjé-
vel folytatott beszélgetésünk 
után leszögezhetjük: csapa-
tunknál egyértelmű az elő-
relépés, és komoly esély van 
arra – amit Csányi Sándor 
MLSZ-elnök célként hatá-
rozott meg –, hogy a 2016-os 
labdarúgó EB 24-es döntő-
jében Magyarország ismét 
résztvevő legyen.
Nyilván júniusban itthon is 
a fél országot a képernyők 
elé szögezi majd a mérkő-
zéssorozat, ahol eldől az 
Európa-bajnokság sorsa. 
Mint Borbély Zoltán jelzi, 
a szakemberek a 2010-es 
világbajnokság három érme-
sét: Spanyolországot (amely 
az Eb címvédője is), Hollan-
diát és Németországot tartják a favorit-
nak. Általános vélemény, hogy miközben 
alulról kiegyenlítődés jellemzi a mezőnyt, 
a legerősebb 5-6 csapat még jobban elhú-
zott. Sokan az Európa-bajnokság résztve-
vőit  kiegyenlítettsége miatt nem tarják 
gyengébbnek, mint a világbajnokságét. 
Először rendeznek ebben a régióban lab-
darúgó Európa-bajnokságot. Az UEFA 
döntésindoklásában az is fontos érv volt, 
hogy ennek a két országnak a lélekszáma 
igen jelentős Európát tekintve. Utólag 
sokan minősítették ezt rossz válasz-
tásnak részben a színhelyek közti nagy 
távolságok miatt. A forrongó politikai 
helyzet, az esetleges bojkott sem hasz-

nált a rendezvény imázsának. Még az is 
szóba került, hogy Ukrajna helyett másik 
ország ugrik be rendezőnek (Németor-
szág és Spanyolország jött szóba), illetve 
felmerült az Eb lebonyolításának egy 
évvel való elhalasztása. Most azonban 
már megoldódni látszik minden prob-
léma, s reményeink szerint nem lesz 
akadálya annak, hogy egy nagyszerű 
kontinensviadalra kerüljön sor.
Ennek az Európa-bajnokságnak is van-
nak magyar résztvevői. Berzi Sándor lesz 
a fegyelmi bizottság alelnöke. Mezey 

A következő labdarúgó 
Európa-bajnokság 
24-es döntőjében már 
Magyarországnak is 
ott kell lennie
szöveg: Dombrovszky Ádám, fotó: MTI, Takács József
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Bérelt helye lett volna a legjobb tíz között BARÓTI LAJOS szövetségi kapitány 
csapatának, ha a '60-as években is készül hivatalos világranglista
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György a szakmai bizottság tagjaként 
például a mérkőzések legjobbjainak meg-
választásában vesz részt. Kassai Viktorra 
játékvezetőként vár reményeink szerint 
sok jelentős feladat. Asszisztensei Ring 
György és a súlyos betegségéből felépült 
Erős Gábor. (Tartalékuk Kispál Róbert 
itthon vár beugrásra készen.) Vonalbí-
róként képviseli hazánkat Vad II István 
és Bognár Tamás. Két helyszínen: Lviv-
ben és Kijevben Dinnyés Márton lesz a 
médiakiszolgálás vezetője. Két lengyel 
stadionban is magyar lesz a gyep, és 
György Ádám zongoraművész nemzet-
közi csapatával a varsói megnyitón közös 
produkciójukat adják elő.
A múltunkra emlékezve szép sikerekről is 
írhatunk, holott az ötvenes évek magyar 
Aranycsapata idejében még nem is ren-
deztek Európa-bajnokságokat. A máso-
dik „aranykor” idején azonban 1964-ben 
(1962-ben és ’66-ban is  Csehszlovákiá-
val, illetve a Szovjetunióval negyeddön-

tőt játszhattunk a világbajnokságon) az 
Eb-n miénk lett a bronzérem úgy, hogy 
az elődöntőt hosszabbításban veszítette 
el a Bene, Albert, Tichy, Mészöly-féle csa-
pat a Bernabéu Stadionban otthon ját-
szó későbbi győztes spanyol válogatottal 
szemben. 1972-ben, a 4. Európa-bajnok-
ságon a negyedik helyen végeztünk, és 
akkor június 17-én Kű Lajos 11-es gólja 
volt az utolsó találat, 
amit a magyar válo-
gatott Eb záró sza-
kaszában szerzett. 
Néhány nap múlva 
éppen 40 éve…
B orb ély  Z olt á n 
sorolja az „utolsó” 
részvételeinket: 
világbajnokságra 
1986-ban jutottunk 
ki, olimpián 1996-
ban szerepeltünk, 
a Fradi 1995-ben 

került BL-csoportkörbe, s a legfrissebb 
sikereink, hogy a Debrecen 2009-ben a 
Bajnokok Ligájában, 2010-ben pedig az 
Európa Ligában jutott el a csoportkörig. 
Ez utóbbi két eredmény már a megúju-
lás jelei közé tartozhat, miként a FIFA 
(Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) által 
1993 óta összeállított világranglistáján 
elfoglalt egyre kedvezőbb helyünk is. 
Közvetlenül az Eb előtti június 6-i érté-
kelés szerint válogatottunk a 31. helyen 
áll. Mivel 12 nem európai szerepel előt-
tünk, így könnyen kiszámolható, hogy 
kontinensünkön ez a 19. helyet jelenti. 
Azaz: a következő Európa-bajnokságon 
2016-ban, amikor már 24 résztvevő lehet 
ott a záró szakaszban, s ha a rendező 
ország(ok) véletlenül nem is volná(nak) 
előttünk ranglista-helyezésünk alapján, 
ott lenne a helyünk a végküzdelemben. 
Arról nem is beszélve, ha addig javíta-
nánk a pozíciónkon, mint ahogy tavaly 
szeptemberben a svédek elleni győzelem 
a 27. helyre röpítette föl az Egervári-csa-
patot. Az az eredmény azért is volt olyan 
jelentős, mert válogatottunk 1986 után 
először vert meg selejtező tétmérkőzé-
sen olyan ellenfelet, amelyik kijutott a 
záró szakaszba. (Dániát 2009-ben úgy 
győztük le – ráadásul Koppenhágában 

– világbajnoki selejtezőn, hogy biztos 
továbbjutóként számukra már nem volt 
tétje a mérkőzésnek.) Sajnos, a fi nnek 
elleni későbbi döntetlenünk – mivel egy 
a ranglistán mögöttünk álló csapattal 
szemben értük el – néhány helyet visz-
szavetett minket, így vagyunk most a 31. 
helyen.
Érdekes megnézni, hogy az ősszel kez-
dődő világbajnoki selejtezőkön a cso-
portunkban lévő válogatottak miként 
vannak ez év júniusában rangsorolva. 
Hollandia 4., Magyarország 31., Török-
ország 33., Románia 52., Észtország 
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Június 8-tól július 1-ig a világ talán már 
második legnagyobb érdeklődésre szá-
mot tartó sporteseménye következik. A 
labdarúgó Európa-bajnokság televíziós 
nézettség tekintetében már az olim-
pia elé került (csak a foci-világbajnok-
ság előzi meg), a következő hetekben 
 Lengyelország és Ukrajna lesz a viadal két 
helyszíne. Magyarország – két korábbi 
sikertelen pályázat után – annak idején 
2005-ben Horvátországgal együtt adta 
be jelentkezését a rendezésre, és a hét 
kandidáló közül a duó bekerült az UEFA 
(Európai Labdarúgó Szövetség) által 
kiválasztott három legjobb pályázat közé, 
ám ott a győztes páros mellett az olaszok 
is megelőztek bennünket. Miután aztán 
tavaly a selejtező csoportunkban ígéretes 
szereplésünk ellenére is a hollandok és 
svédek mögött csak a harma-

dik helyen végeztünk, így immár 40 éve 
ismét lemaradtunk a 16-os döntőben 
való részvételről. Ezzel együtt a Borbély 
Zoltánnal, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség (MLSZ) jogi 
és sajtóirodájának vezetőjé-
vel folytatott beszélgetésünk 
után leszögezhetjük: csapa-
tunknál egyértelmű az elő-
relépés, és komoly esély van 
arra – amit Csányi Sándor 
MLSZ-elnök célként hatá-
rozott meg –, hogy a 2016-os 
labdarúgó EB 24-es döntő-
jében Magyarország ismét 
résztvevő legyen.
Nyilván júniusban itthon is 
a fél országot a képernyők 
elé szögezi majd a mérkő-
zéssorozat, ahol eldől az 
Európa-bajnokság sorsa. 
Mint Borbély Zoltán jelzi, 
a szakemberek a 2010-es 
világbajnokság három érme-
sét: Spanyolországot (amely 
az Eb címvédője is), Hollan-
diát és Németországot tartják a favorit-
nak. Általános vélemény, hogy miközben 
alulról kiegyenlítődés jellemzi a mezőnyt, 
a legerősebb 5-6 csapat még jobban elhú-
zott. Sokan az Európa-bajnokság résztve-
vőit  kiegyenlítettsége miatt nem tarják 
gyengébbnek, mint a világbajnokságét. 
Először rendeznek ebben a régióban lab-
darúgó Európa-bajnokságot. Az UEFA 
döntésindoklásában az is fontos érv volt, 
hogy ennek a két országnak a lélekszáma 
igen jelentős Európát tekintve. Utólag 
sokan minősítették ezt rossz válasz-
tásnak részben a színhelyek közti nagy 
távolságok miatt. A forrongó politikai 
helyzet, az esetleges bojkott sem hasz-

nált a rendezvény imázsának. Még az is 
szóba került, hogy Ukrajna helyett másik 
ország ugrik be rendezőnek (Németor-
szág és Spanyolország jött szóba), illetve 
felmerült az Eb lebonyolításának egy 
évvel való elhalasztása. Most azonban 
már megoldódni látszik minden prob-
léma, s reményeink szerint nem lesz 
akadálya annak, hogy egy nagyszerű 
kontinensviadalra kerüljön sor.
Ennek az Európa-bajnokságnak is van-
nak magyar résztvevői. Berzi Sándor lesz 
a fegyelmi bizottság alelnöke. Mezey 

A következő labdarúgó 
Európa-bajnokság 
24-es döntőjében már 
Magyarországnak is 
ott kell lennie
szöveg: Dombrovszky Ádám, fotó: MTI, Takács József
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TAO, a csodaszer 
a magyar focihoz
szöveg: Dombrovszky Ádám

Labdarúgásunk fejlődésének – majdani EB-szerepléseinknek – egyik kulcsa 
lehet, hogy megforduljanak azok a folyamatok, amelyek részben a rendszervál-
tozás után váltak jellemzővé. Az utánpótlás-neveléssel és az infrastrukturális 
fejlesztéssel a tömegesítés irányába szeretnénk lépni, hiszen a felépítmény 
akkor működhet jól, ha széles alapra támaszkodik – szögezi le Borbély Zoltán. 
Ilyen szempontból a társasági adókedvezmények (TAO) tavalyi bevonása a 
magyar látványsportágak fejlesztésébe rendkívül gyümölcsöző lépésnek bizo-
nyult.

Borbély Zoltán, az MLSZ jogi és sajtóirodá-
jának a vezetője a hazai sportnapilap 2011. 
december 31-én megjelent címlapjára hívja 
fel a fi gyelmünket. Ezen egy különleges szu-
permen volt látható, rajta a felirattal: TAO. 
Azaz: 2011-ben a magyar sport „embere” nem 
egy játékos vagy egy edző volt, hanem a TAO-
támogatás. Azóta egyre többen hiszik: ez az 
ázsiai csodaszerként hangzó betűszó bizo-
nyos szempontból az évtizedek óta „beteg-
nek” tartott magyar futball gyógyításához is 
hozzájárulhat.
A Magyar Országgyűlés által egy éve (2011. 
június 27.) elfogadott LXXII. törvény lehe-
tővé teszi öt látvány csapatsportág (labda-
rúgás, kézilabda, kosárlabda, jégkorong és 
vízilabda) támogatását a társasági adóköte-
lezettség legfeljebb 70 százalékáig. Társasági 
adókedvezményt kaphatnak azok a vállalko-
zások, amelyek élnek a támogatás lehetősé-
gével. Így kétfajta előnyt is érvényesíthetnek 
a cégek: a támogatás összegét elszámolhat-
ják költségként, illetve a csökkentett adóalap 
után kiszámított társasági adóból levonható 
a támogatás teljes összege. 
A támogatás többek között utánpótlás neve-
lési feladatok ellátására, versenyeztetéssel 
összefüggő feladatokra, tárgyi eszközök 
beruházására, képzéssel összefüggő felada-
tokra adható.
Ez esetben nem szponzorációról beszélünk 
tehát, hiszen az ellenszolgáltatáshoz van 
kapcsolva. De nem is költségvetési támoga-
tás, mert arról szól, hogy ha a cég fantáziát 
lát egyes sportágakban, azok csapataiban, 
akkor egy bizonyos önrész felmutatása mel-
lett támogatásban részesítheti azokat. Ez a 
támogatás nem fordítható a professzionális 
sportra, mert ott a szabad verseny érvénye-
sül. De a professzionális sport mégis profi tál-
hat ebből többek között az utánpótlás- vagy 
infrastrukturális fejlesztésekkel, mert arra is 
kiterjeszthető a társaságiadó-támogatás. 

Ami a labdarúgást illeti, 2011-ben rögtön 
több mint ezer pályázat érkezett az MLSZ-
hez a támogatás igénylésére, s ebből válasz-
tották ki azokat, amelyek képesek voltak 
önerőt is felmutatni.
Így jutottunk el odáig, hogy az amatőr futball 
költségei 90 százalékban a TAO-pénzekből 
kerülnek ki. Ehhez kellettek olyan cégek, 
amelyek fantáziát láttak a futballban. Az 
OTP-csoport és a MOL-MVM a pályaépí-
tésben és a tavaly „újratöltött” Bozsik-prog-
ramban is fő szponzoroknak tekinthető. Az 
amatőr sportszervezetektől így átvállalt díjak 
1 milliárd 504 millió forintot tesznek ki, ami 
azt jelenti, hogy az amatőr sportszervezetek 
versenyeztetési költségének 95 százalékát 
kiegyenlítik! 
„A legpozitívabb fejlemény, hogy máris leállt 
az amatőr egyesületek megszűnésének folya-
mata. Idén már azt reméljük, hogy új amatőr 
csapatok alakulásával bővülést is regisztrál-
hatunk. S miközben az elmúlt évtizedekben a 
pályák beépítésének, megszűnésének lehettünk 
tanúi, itt is beállt a fordulat: 50 pályát terve-
zünk nyári átadással. 20x40 méteres műfüves 
pályákról van szó, de nagypályák felújítása is 
szerepel a tervekben” – tájékoztat Borbély 
Zoltán. Mint leszögezi: 1084 pályázat érke-
zett TAO-támogatásra, ebből 1015-öt fogad-
tak el, ami elég jó aránynak tekinthető.  Az 
elfogadott pályázatok összértéke 19,2 mil-
liárd forint, ebből 8,9 milliárd utánpótlás 
nevelésre, 8,8 milliárd infrastruktúra- és 
tárgyieszköz-beruházásra, 1,5 milliárd 
egyéb célra kellett. A ténylegesen lehívott 
támogatás 13,3 milliárd. 
2012–13-ban 1500 pályázatot vár az MLSZ, ez 
60 milliárdos igényt jelent. A Szövetség bevé-
telének alakulásához még annyit tett hozzá 
a jogi- és sajtóiroda vezetője: „a 2012-es prog-
ramban a TAO-támogatást a Bozsik-programra 
és az amatőrökre szeretnénk fordítani. Ez 33,7 
százaléka a 2012-es pénzügyi tervnek.”  ■

57., Andorra 199. A világranglista-
helyezés és a továbbjutás persze 
nincs mindig szinkronban. 1996 
júliusában csapatunk egészen a 87. 
helyre süllyedt, s nem egészen két 
évvel később 1998 februárjában is 
csak a 84. helyen álltunk. S közben 
a Csank-csapat másodikként végzett 
a világbajnoki selejtező-csoportban, 
és így pótselejtezőt játszhatott! Az 
ember persze erre az egyébként rela-
tíve kimagasló eredményre mégis 
keserű szájízzel emlékezik, hiszen 
ott csúnyán elbánt velünk Jugosz-
lávia (1:12)! Emellett mindössze két-
szer fordult elő, hogy harmadikok 
lettünk selejtező-csoportunkban: 
2001-ben  Gellei Imrével, s most 2011-
ben Egervári Sándor szövetségi kapi-
tánnyal. Azt is elmondhatjuk, hogy 
Bicskei  Bertalan (1998–2001) óta 
még egyetlen vezetőedzővel sem 
volt olyan sikeres a válogatott, mint 
a 2010 óta hivatalban lévő Egervári 
Sándorral. 
Csapatunk természetesen mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a 
szeptemberben kezdődő világbajnoki 
selejtezőket is sikerrel vegye, s erre is 
van esély, de ne feledjük az MLSZ-
elnök által megfogalmazott hosszabb 
távú célt: 2016-ban az Eb 24-es dön-
tőjében már Magyarországnak is ott 
kell lennie!  ■

Vitányi Anna a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen öltözéktervező iparművészként és designmenedzser-
ként végzett. Mindig is erre húzta szíve, sokat és szépen rajzolt gyerekkorában is, igaz akkor még a 

királylányoknak tervezett ruhakölteményeket. Érettségi után jelentkezett egy tanfolyamra, amiről 
aztán utólag kiderült, hogy az egyetemre készít fel. Tanárai bátorították, hát gondolta, szerencsét 

próbál, s második kísérletére maximális pontszámmal fel is vették. Az egyetemi évek alatt egy 
Erasmus-ösztöndíjnak köszönhetően a London College of Fashion hímző szakán töltött egy 

meghatározó szemesztert, úgy érzi ekkor talált rá útjára. 
2004-ben elnyerte a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjat a Kreativitás és a 
design kategóriában. Témája a kreatív technikák alkalmazása a konfekciós ruhagyártás 
területén volt. Különleges díszítőtechnika alkalmazásával a sorozattermékeket varázsolta 

egyedivé, azt a benyomást keltve, mintha az adott öltözék kézműves munka eredmé-
nye lenne. Sajnos ez a próbálkozás kudarcba fulladt, hiszen az ösztöndíj célja az 

lenne, hogy a pályakezdő művészek becsatlakozzanak a ruhaipari vérkeringésbe, 
de ehhez egy céget kellett volna találnia, aki elképzelései mögé áll. Végül ezeket a 

munkáit, amelyekre hímzéssel is összefüggő díszítmények készültek, saját erőből 
valósította meg.

Anna két kisgyermek anyukájaként otthonról fi gyelte a pályázatokat. A Gombold újra! 
már tavaly is tetszett neki, de a kisbabája mellett esélye sem volt egy három öltözékből 
álló kollekciót elkészíteni. Az idei versenykiírás azonban megszólította a tervezőt, hiszen 
egyetlen kiegészítő elkészítésével is nevezhetett, a Design és hagyomány kategória pedig 
kifejezetten a kézműves technikák újragondolására, felélesztésére hívta fel, leporolta hát 

– hajdan zászlóhímzésre használt – hímzőgépét és munkához látott.
Úgy érzem, erről a hímzőgépről kell néhány szót ejteni, mielőtt bárki azt gondolja, hogy 
Anna csak beprogramozza a kívánt mintát, az meg kihímzi. Ez az a hímzéstechnika, amit 
Londonban tanult, a tű egy helyben mozog, a rámába foglalt anyagot ő mozgatja alatta, 
az öltésszélességet pedig a lábával tudja állítani. Ez egy kézimunka, olyan, mint a rajzolás, 

csak itt textil helyettesíti a papírt, amelyre az öltéseken keresztül fonallal lehet rajzolni.  
A pályamű megálmodásakor gondolatai a magyar hagyomány motívumai körül 
forogtak, de tudta, hogy munkájának a kifutón kell érvényesülnie. A hímzés apró-

lékos, részletgazdagsága messziről nem olyan mutatós, ezért volt szükség egy nagy 
központi motívumra, amely megragadja a néző fantáziáját és van benne humor 

is.  Így született a színpompás mezőkövesdi virágokkal díszített szürkemarhás 
vászonkendő gondolata, amely az alkotó szándéka szerint az amerikai Buff alo-

kultuszra is rímel.
Anna legjobban a Zoób Katinál tölthető – szeptemberben kezdődő – féléves 
tanulóidőszaknak örül, hiszen keveseknek adatik meg a lehetőség, hogy 
GYES-ről visszatérve mindjárt az ország első számú haute couture szalon-

jában kezdheti munkáját. A világhírű tervezőnő munkáiban is visszakö-
szön a kézműves technikák szeretete, megjelennek a magyar díszítőművészet 

különböző elemei. Anna reményei szerint talán ez lesz kettejük munkájának 
kapcsolódási pontja.  ■

|| KÖZÍZLÉS   KÖZSZOLGÁLAT

Vadnyugati design magyar módra
szöveg: Nagy Ágnes, fotó: Szigeti Tamás

Csillogó ezüstfl itterekkel kivarrt szarvak ékesítik annak 
a magyar szürke marhának a fejét, amelyet 
kendője központi motívumául választott 
Vitányi Anna. A kendőt a Gombold újra! 
Divat a magyar 2.0 döntő zsűrije 
a Design és hagyomány kiegészítő 
kategória legjobbjának ítélte.

Vitányi Anna a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen öltözéktervező iparművészként és designmenedzser-
ként végzett. Mindig is erre húzta szíve, sokat és szépen rajzolt gyerekkorában is, igaz akkor még a 

királylányoknak tervezett ruhakölteményeket. Érettségi után jelentkezett egy tanfolyamra, amiről 
aztán utólag kiderült, hogy az egyetemre készít fel. Tanárai bátorították, hát gondolta, szerencsét 

próbál, s második kísérletére maximális pontszámmal fel is vették. Az egyetemi évek alatt egy 
Erasmus-ösztöndíjnak köszönhetően a London College of Fashion hímző szakán töltött egy 

meghatározó szemesztert, úgy érzi ekkor talált rá útjára. 
2004-ben elnyerte a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjat a Kreativitás és a 
design kategóriában. Témája a kreatív technikák alkalmazása a konfekciós ruhagyártás 
területén volt. Különleges díszítőtechnika alkalmazásával a sorozattermékeket varázsolta 

egyedivé, azt a benyomást keltve, mintha az adott öltözék kézműves munka eredmé-
nye lenne. Sajnos ez a próbálkozás kudarcba fulladt, hiszen az ösztöndíj célja az 

lenne, hogy a pályakezdő művészek becsatlakozzanak a ruhaipari vérkeringésbe, 
de ehhez egy céget kellett volna találnia, aki elképzelései mögé áll. Végül ezeket a 

munkáit, amelyekre hímzéssel is összefüggő díszítmények készültek, saját erőből 
valósította meg.

Anna két kisgyermek anyukájaként otthonról fi gyelte a pályázatokat. A Gombold újra! 
már tavaly is tetszett neki, de a kisbabája mellett esélye sem volt egy három öltözékből 
álló kollekciót elkészíteni. Az idei versenykiírás azonban megszólította a tervezőt, hiszen 
egyetlen kiegészítő elkészítésével is nevezhetett, a Design és hagyomány kategória pedig 
kifejezetten a kézműves technikák újragondolására, felélesztésére hívta fel, leporolta hát 

– hajdan zászlóhímzésre használt – hímzőgépét és munkához látott.
Úgy érzem, erről a hímzőgépről kell néhány szót ejteni, mielőtt bárki azt gondolja, hogy 
Anna csak beprogramozza a kívánt mintát, az meg kihímzi. Ez az a hímzéstechnika, amit 
Londonban tanult, a tű egy helyben mozog, a rámába foglalt anyagot ő mozgatja alatta, 
az öltésszélességet pedig a lábával tudja állítani. Ez egy kézimunka, olyan, mint a rajzolás, 

csak itt textil helyettesíti a papírt, amelyre az öltéseken keresztül fonallal lehet rajzolni.  
A pályamű megálmodásakor gondolatai a magyar hagyomány motívumai körül 
forogtak, de tudta, hogy munkájának a kifutón kell érvényesülnie. A hímzés apró-

lékos, részletgazdagsága messziről nem olyan mutatós, ezért volt szükség egy nagy 
központi motívumra, amely megragadja a néző fantáziáját és van benne humor 

is.  Így született a színpompás mezőkövesdi virágokkal díszített szürkemarhás 
vászonkendő gondolata, amely az alkotó szándéka szerint az amerikai Buff alo-

kultuszra is rímel.

különböző elemei. Anna reményei szerint talán ez lesz kettejük munkájának 

GYES-ről visszatérve mindjárt az ország első számú haute couture szalon-
jában kezdheti munkáját. A világhírű tervezőnő munkáiban is visszakö-

szön a kézműves technikák szeretete, megjelennek a magyar díszítőművészet 
különböző elemei. Anna reményei szerint talán ez lesz kettejük munkájának 

Úgy érzem, erről a hímzőgépről kell néhány szót ejteni, mielőtt bárki azt gondolja, hogy 
Anna csak beprogramozza a kívánt mintát, az meg kihímzi. Ez az a hímzéstechnika, amit 
Londonban tanult, a tű egy helyben mozog, a rámába foglalt anyagot ő mozgatja alatta, 
az öltésszélességet pedig a lábával tudja állítani. Ez egy kézimunka, olyan, mint a rajzolás, 

csak itt textil helyettesíti a papírt, amelyre az öltéseken keresztül fonallal lehet rajzolni.  
A pályamű megálmodásakor gondolatai a magyar hagyomány motívumai körül 
forogtak, de tudta, hogy munkájának a kifutón kell érvényesülnie. A hímzés apró-

lékos, részletgazdagsága messziről nem olyan mutatós, ezért volt szükség egy nagy 

2004-ben elnyerte a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjat a Kreativitás és a 
design kategóriában. Témája a kreatív technikák alkalmazása a konfekciós ruhagyártás 
területén volt. Különleges díszítőtechnika alkalmazásával a sorozattermékeket varázsolta 

egyedivé, azt a benyomást keltve, mintha az adott öltözék kézműves munka eredmé-
nye lenne. Sajnos ez a próbálkozás kudarcba fulladt, hiszen az ösztöndíj célja az 

lenne, hogy a pályakezdő művészek becsatlakozzanak a ruhaipari vérkeringésbe, 
de ehhez egy céget kellett volna találnia, aki elképzelései mögé áll. Végül ezeket a 

munkáit, amelyekre hímzéssel is összefüggő díszítmények készültek, saját erőből 
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TAO, a csodaszer 
a magyar focihoz
szöveg: Dombrovszky Ádám

Labdarúgásunk fejlődésének – majdani EB-szerepléseinknek – egyik kulcsa 
lehet, hogy megforduljanak azok a folyamatok, amelyek részben a rendszervál-
tozás után váltak jellemzővé. Az utánpótlás-neveléssel és az infrastrukturális 
fejlesztéssel a tömegesítés irányába szeretnénk lépni, hiszen a felépítmény 
akkor működhet jól, ha széles alapra támaszkodik – szögezi le Borbély Zoltán. 
Ilyen szempontból a társasági adókedvezmények (TAO) tavalyi bevonása a 
magyar látványsportágak fejlesztésébe rendkívül gyümölcsöző lépésnek bizo-
nyult.

Borbély Zoltán, az MLSZ jogi és sajtóirodá-
jának a vezetője a hazai sportnapilap 2011. 
december 31-én megjelent címlapjára hívja 
fel a fi gyelmünket. Ezen egy különleges szu-
permen volt látható, rajta a felirattal: TAO. 
Azaz: 2011-ben a magyar sport „embere” nem 
egy játékos vagy egy edző volt, hanem a TAO-
támogatás. Azóta egyre többen hiszik: ez az 
ázsiai csodaszerként hangzó betűszó bizo-
nyos szempontból az évtizedek óta „beteg-
nek” tartott magyar futball gyógyításához is 
hozzájárulhat.
A Magyar Országgyűlés által egy éve (2011. 
június 27.) elfogadott LXXII. törvény lehe-
tővé teszi öt látvány csapatsportág (labda-
rúgás, kézilabda, kosárlabda, jégkorong és 
vízilabda) támogatását a társasági adóköte-
lezettség legfeljebb 70 százalékáig. Társasági 
adókedvezményt kaphatnak azok a vállalko-
zások, amelyek élnek a támogatás lehetősé-
gével. Így kétfajta előnyt is érvényesíthetnek 
a cégek: a támogatás összegét elszámolhat-
ják költségként, illetve a csökkentett adóalap 
után kiszámított társasági adóból levonható 
a támogatás teljes összege. 
A támogatás többek között utánpótlás neve-
lési feladatok ellátására, versenyeztetéssel 
összefüggő feladatokra, tárgyi eszközök 
beruházására, képzéssel összefüggő felada-
tokra adható.
Ez esetben nem szponzorációról beszélünk 
tehát, hiszen az ellenszolgáltatáshoz van 
kapcsolva. De nem is költségvetési támoga-
tás, mert arról szól, hogy ha a cég fantáziát 
lát egyes sportágakban, azok csapataiban, 
akkor egy bizonyos önrész felmutatása mel-
lett támogatásban részesítheti azokat. Ez a 
támogatás nem fordítható a professzionális 
sportra, mert ott a szabad verseny érvénye-
sül. De a professzionális sport mégis profi tál-
hat ebből többek között az utánpótlás- vagy 
infrastrukturális fejlesztésekkel, mert arra is 
kiterjeszthető a társaságiadó-támogatás. 

Ami a labdarúgást illeti, 2011-ben rögtön 
több mint ezer pályázat érkezett az MLSZ-
hez a támogatás igénylésére, s ebből válasz-
tották ki azokat, amelyek képesek voltak 
önerőt is felmutatni.
Így jutottunk el odáig, hogy az amatőr futball 
költségei 90 százalékban a TAO-pénzekből 
kerülnek ki. Ehhez kellettek olyan cégek, 
amelyek fantáziát láttak a futballban. Az 
OTP-csoport és a MOL-MVM a pályaépí-
tésben és a tavaly „újratöltött” Bozsik-prog-
ramban is fő szponzoroknak tekinthető. Az 
amatőr sportszervezetektől így átvállalt díjak 
1 milliárd 504 millió forintot tesznek ki, ami 
azt jelenti, hogy az amatőr sportszervezetek 
versenyeztetési költségének 95 százalékát 
kiegyenlítik! 
„A legpozitívabb fejlemény, hogy máris leállt 
az amatőr egyesületek megszűnésének folya-
mata. Idén már azt reméljük, hogy új amatőr 
csapatok alakulásával bővülést is regisztrál-
hatunk. S miközben az elmúlt évtizedekben a 
pályák beépítésének, megszűnésének lehettünk 
tanúi, itt is beállt a fordulat: 50 pályát terve-
zünk nyári átadással. 20x40 méteres műfüves 
pályákról van szó, de nagypályák felújítása is 
szerepel a tervekben” – tájékoztat Borbély 
Zoltán. Mint leszögezi: 1084 pályázat érke-
zett TAO-támogatásra, ebből 1015-öt fogad-
tak el, ami elég jó aránynak tekinthető.  Az 
elfogadott pályázatok összértéke 19,2 mil-
liárd forint, ebből 8,9 milliárd utánpótlás 
nevelésre, 8,8 milliárd infrastruktúra- és 
tárgyieszköz-beruházásra, 1,5 milliárd 
egyéb célra kellett. A ténylegesen lehívott 
támogatás 13,3 milliárd. 
2012–13-ban 1500 pályázatot vár az MLSZ, ez 
60 milliárdos igényt jelent. A Szövetség bevé-
telének alakulásához még annyit tett hozzá 
a jogi- és sajtóiroda vezetője: „a 2012-es prog-
ramban a TAO-támogatást a Bozsik-programra 
és az amatőrökre szeretnénk fordítani. Ez 33,7 
százaléka a 2012-es pénzügyi tervnek.”  ■

57., Andorra 199. A világranglista-
helyezés és a továbbjutás persze 
nincs mindig szinkronban. 1996 
júliusában csapatunk egészen a 87. 
helyre süllyedt, s nem egészen két 
évvel később 1998 februárjában is 
csak a 84. helyen álltunk. S közben 
a Csank-csapat másodikként végzett 
a világbajnoki selejtező-csoportban, 
és így pótselejtezőt játszhatott! Az 
ember persze erre az egyébként rela-
tíve kimagasló eredményre mégis 
keserű szájízzel emlékezik, hiszen 
ott csúnyán elbánt velünk Jugosz-
lávia (1:12)! Emellett mindössze két-
szer fordult elő, hogy harmadikok 
lettünk selejtező-csoportunkban: 
2001-ben  Gellei Imrével, s most 2011-
ben Egervári Sándor szövetségi kapi-
tánnyal. Azt is elmondhatjuk, hogy 
Bicskei  Bertalan (1998–2001) óta 
még egyetlen vezetőedzővel sem 
volt olyan sikeres a válogatott, mint 
a 2010 óta hivatalban lévő Egervári 
Sándorral. 
Csapatunk természetesen mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a 
szeptemberben kezdődő világbajnoki 
selejtezőket is sikerrel vegye, s erre is 
van esély, de ne feledjük az MLSZ-
elnök által megfogalmazott hosszabb 
távú célt: 2016-ban az Eb 24-es dön-
tőjében már Magyarországnak is ott 
kell lennie!  ■

Vitányi Anna a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen öltözéktervező iparművészként és designmenedzser-
ként végzett. Mindig is erre húzta szíve, sokat és szépen rajzolt gyerekkorában is, igaz akkor még a 

királylányoknak tervezett ruhakölteményeket. Érettségi után jelentkezett egy tanfolyamra, amiről 
aztán utólag kiderült, hogy az egyetemre készít fel. Tanárai bátorították, hát gondolta, szerencsét 

próbál, s második kísérletére maximális pontszámmal fel is vették. Az egyetemi évek alatt egy 
Erasmus-ösztöndíjnak köszönhetően a London College of Fashion hímző szakán töltött egy 

meghatározó szemesztert, úgy érzi ekkor talált rá útjára. 
2004-ben elnyerte a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjat a Kreativitás és a 
design kategóriában. Témája a kreatív technikák alkalmazása a konfekciós ruhagyártás 
területén volt. Különleges díszítőtechnika alkalmazásával a sorozattermékeket varázsolta 

egyedivé, azt a benyomást keltve, mintha az adott öltözék kézműves munka eredmé-
nye lenne. Sajnos ez a próbálkozás kudarcba fulladt, hiszen az ösztöndíj célja az 

lenne, hogy a pályakezdő művészek becsatlakozzanak a ruhaipari vérkeringésbe, 
de ehhez egy céget kellett volna találnia, aki elképzelései mögé áll. Végül ezeket a 

munkáit, amelyekre hímzéssel is összefüggő díszítmények készültek, saját erőből 
valósította meg.

Anna két kisgyermek anyukájaként otthonról fi gyelte a pályázatokat. A Gombold újra! 
már tavaly is tetszett neki, de a kisbabája mellett esélye sem volt egy három öltözékből 
álló kollekciót elkészíteni. Az idei versenykiírás azonban megszólította a tervezőt, hiszen 
egyetlen kiegészítő elkészítésével is nevezhetett, a Design és hagyomány kategória pedig 
kifejezetten a kézműves technikák újragondolására, felélesztésére hívta fel, leporolta hát 

– hajdan zászlóhímzésre használt – hímzőgépét és munkához látott.
Úgy érzem, erről a hímzőgépről kell néhány szót ejteni, mielőtt bárki azt gondolja, hogy 
Anna csak beprogramozza a kívánt mintát, az meg kihímzi. Ez az a hímzéstechnika, amit 
Londonban tanult, a tű egy helyben mozog, a rámába foglalt anyagot ő mozgatja alatta, 
az öltésszélességet pedig a lábával tudja állítani. Ez egy kézimunka, olyan, mint a rajzolás, 

csak itt textil helyettesíti a papírt, amelyre az öltéseken keresztül fonallal lehet rajzolni.  
A pályamű megálmodásakor gondolatai a magyar hagyomány motívumai körül 
forogtak, de tudta, hogy munkájának a kifutón kell érvényesülnie. A hímzés apró-

lékos, részletgazdagsága messziről nem olyan mutatós, ezért volt szükség egy nagy 
központi motívumra, amely megragadja a néző fantáziáját és van benne humor 

is.  Így született a színpompás mezőkövesdi virágokkal díszített szürkemarhás 
vászonkendő gondolata, amely az alkotó szándéka szerint az amerikai Buff alo-

kultuszra is rímel.
Anna legjobban a Zoób Katinál tölthető – szeptemberben kezdődő – féléves 
tanulóidőszaknak örül, hiszen keveseknek adatik meg a lehetőség, hogy 
GYES-ről visszatérve mindjárt az ország első számú haute couture szalon-

jában kezdheti munkáját. A világhírű tervezőnő munkáiban is visszakö-
szön a kézműves technikák szeretete, megjelennek a magyar díszítőművészet 

különböző elemei. Anna reményei szerint talán ez lesz kettejük munkájának 
kapcsolódási pontja.  ■
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Vadnyugati design magyar módra
szöveg: Nagy Ágnes, fotó: Szigeti Tamás

Csillogó ezüstfl itterekkel kivarrt szarvak ékesítik annak 
a magyar szürke marhának a fejét, amelyet 
kendője központi motívumául választott 
Vitányi Anna. A kendőt a Gombold újra! 
Divat a magyar 2.0 döntő zsűrije 
a Design és hagyomány kiegészítő 
kategória legjobbjának ítélte.
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vászonkendő gondolata, amely az alkotó szándéka szerint az amerikai Buff alo-

kultuszra is rímel.

különböző elemei. Anna reményei szerint talán ez lesz kettejük munkájának 

GYES-ről visszatérve mindjárt az ország első számú haute couture szalon-
jában kezdheti munkáját. A világhírű tervezőnő munkáiban is visszakö-

szön a kézműves technikák szeretete, megjelennek a magyar díszítőművészet 
különböző elemei. Anna reményei szerint talán ez lesz kettejük munkájának 

Úgy érzem, erről a hímzőgépről kell néhány szót ejteni, mielőtt bárki azt gondolja, hogy 
Anna csak beprogramozza a kívánt mintát, az meg kihímzi. Ez az a hímzéstechnika, amit 
Londonban tanult, a tű egy helyben mozog, a rámába foglalt anyagot ő mozgatja alatta, 
az öltésszélességet pedig a lábával tudja állítani. Ez egy kézimunka, olyan, mint a rajzolás, 

csak itt textil helyettesíti a papírt, amelyre az öltéseken keresztül fonallal lehet rajzolni.  
A pályamű megálmodásakor gondolatai a magyar hagyomány motívumai körül 
forogtak, de tudta, hogy munkájának a kifutón kell érvényesülnie. A hímzés apró-
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lalásait kiemelt szinten teljesítenie. Nem abszolút mutatókat hasonlít tehát össze, hanem a megfelelő szakmai 
-set A .tekeynémdere sé tekesétízsefőre ttet nebékedré küséréle za izmele sé itísőnim evév ebmeleyg fi tak oléc

tület a pályázó múzeumok által összeállított anyagot valamint a helyszíni látogatások során szerzett tapasztalato-
.ilekétré nes et tüyge tak

Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás hagyományosan a Múzeumok Majálisa megnyitó ünnepsége kere-
tében, 2012. május 19-én, szombaton délelőtt lesz a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2009-ben alapította meg Az év kiállítása-díjat, amelyet 
először a tavalyi Múzeumok Majálisa rendezvényen adtak át a 2010-es év legsikeresebb, legkiválóbb magyar-
országi tárlatának.

NAGYSZÍNPAD
Az Arany János-szobor előtti fesztiváltér változatos zenei kínálatában a legkülönbözőbb műfajok 
képviselői mutatkoznak be. Filmzene, kötéltánctangó, megzenésített versek, keringő- és mold-
vai csángó dallamok, első rangú jazz hangzik föl, a cigányzene virtuózai, táncosok szórakoztatják 
a közönséget reggeltől estig.

Népszerű dallamok fúvószenekarra
  / indulók, koncertművek, fi lmzenék

Cirkusz ka: Kötéltánctangó / Tangó-ritmusok, fl amenco- és jazz-ihletésű dallamok

Symphonic Brass Quintet: Repülj velem a holdra! / jazz, fi lmzene, könnyűzene

Misztrál Együttes: Álomkófi c / versdalok gyermekeknek

A Közönségdíjak átadása

Május 19. szombat

9.15  Pénzügyőr zenekar: Tavaszi hangok / hagyományos fúvósindulók, modern fúvószene

10.00 Ünnepélyes megnyitó
11.00 Valcer Táncstúdió: Valceremónia / keringők, latin-amerikai és standard táncok 

12.30 Bajdázó: Börzsönyizene / pszicho-folk

14.00 Sültü: „Járd ki lábam, járd ki most!” / moldvai csángó dallamok

15.30 Rutkai Bori és a Hébe-hóba Banda: Vacka Dalok / mesekoncert

17.00  A IX. Református Zenei Fesztivál 500 fős Fesztiválkórusának koncertje
18.45  Vörös Janka Group / jazz
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gáltak színesre fi atal művészek, akiknek 
játékos fantáziáját megmozgatták a test 
különleges felületei. Kedvencem a múzeum 
munkatársai, Bak Andrea és Marosfalvi 
Ákos munkája, amelyet az alkotók ötlete-
sen szerkesztett halasi csipkemotívumokkal 
díszítettek” – mesélt a Gömböc-kiállítás-
ról a főigazgató.

Az év múzeuma 
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület minden esztendőben pályá-
zatot hirdet Az év múzeuma kitüntető 
cím elnyerésére. Az elismerés összetett 
szempontrendszer alapján, a teljes körű 
szakmai munka mérlegelésével nyer-
hető el. Az értékelő zsűri az elmúlt évek 
teljesítményéhez viszonyított fejlődést 
vizsgálja, valamint azt, hogy az adott 
intézmény lehetőségeihez mérten sike-
resen teljesítette-e vállalásait? A testület 
a pályázó múzeumok által összeállított 
anyagot és a helyszíni látogatások során 
szerzett tapasztalatokat együttesen érté-
keli. A legutóbbi felhívásra 16 intézmény 
jelentkezett.
Az év múzeuma 2011 kitüntetést a Magyar 
Természettudományi Múzeum, illetve a 
keszthelyi Balatoni Múzeum nyerte. Az 
előbbi a gyűjtemények sokoldalú fejlesz-
téséért és hasznosításáért, a közérthető, 
korszerű, komplex természettudomá-
nyos látásmód elterjesztéséért, az utóbbi 
pedig az épület és az állandó kiállítás 
látogatóbarát megújításáért, gazdag és 
eredményes múzeumpedagógiai prog-
ramjaiért.
A majd két évszázados múltra vissza-
tekintő Magyar Természettudományi 
Múzeum Európa egyik legnagyobb szak-
mai intézménye, hazánk egyik legje-
lentősebb kutatóintézménye. Mindig is 

különleges helyet foglalt el a múzeumok 
között, a csaknem tízmillió tárgyból álló 
gyűjteményében a fél világ természeti 
jelenségei megcsodálhatók. Régóta élen 
jár a módszertani kérdésekben is, nagy 
hangsúlyt fektetve arra, hogy a tárgyak 
puszta szemléltetésén túl miként lehet 
alapvető tudományos kérdéseket, szakmai 
ismereteket a laikus közönség számára 
szórakoztató és emészthető formában 
megfogalmazni. „Az intézmény a magyar 
múzeumi élet utóbbi évtizedeinek egyik leg-
fontosabb szellemi alkotása, amely a világ 
bármely nagyvárosában megállná a helyét” 

– összegezte véleményét a bíráló bizottság.
A keszthelyi Balatoni Múzeumban 2009 
második felében, az ALFA-program 
támogatásával új állandó kiállítás nyílt, 
amely korszerűsített installációval, 
újszerű szemléletmóddal tárja a látoga-
tók elé a tó múltját és jelenét. 2011-ben 
– sikeres pályázat útján – múzeumpe-
dagógiai foglalkoztató terem és tudás-
pont került kialakításra; végrehajtották 
a múzeum teljes akadálymentesítését is. 
A fejlesztésekkel egy időben folytatták a 
fenékpusztai római erőd kutatását, az 
eredmények tudományos rendszerezését, 
bemutatását és népszerűsítését.

Az év kiállítása 
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület 2009-ben alapította meg Az év 
kiállítása-díjat, amellyel a legeredetibb, a 
legmagasabb szakmai színvonalon meg-
valósított állandó vagy időszaki kiállítást 
ismeri el, a zsűri döntése alapján idén a 
Petőfi  Irodalmi Múzeum „Ki vagyok én? 
Nem mondom meg…” Petőfi  választásai 
című kiállítása részesült a kitüntetésben. 
A kiállítás anyaga új, eddig nem ismert 
relikviákat és dokumentumokat is bemu-

tatva járja körül Petőfi  életét, versein és 
kortársai vallomásain keresztül, a kor-
szakot és a költőt körülvevő világ bemu-
tatásával. A tárlatot bejárva a romantikus 
forradalmár ikonja helyett egy csodálatos 
költeményeket író, lázadó, rendetlen és 
kissé furcsa ember képe rajzolódik elénk. 

Közönségdíj 
Ahogy azt már az elmúlt években meg-
szokhattuk, a majálisra látogató közön-
ség idén is szavazott a legszínesebb 
programot kínáló és legigényesebb meg-
jelenést kiötlő múzeumra. A Múzeumok 
Majálisa 2012 legigényesebb sátorbe-
rendezésének különdíjasa a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum lett, amely a 
víz jegyében mutatkozott be, hiszen a 
tervek szerint 2012 őszén a hazai vize-
inket, gyógyvizeinket bemutató tárlatot 
nyitnak majd. A sátorbelső és program-
kínálat kialakításánál a hungarikumok 
témakörének szempontját is fi gyelembe 
véve „buborékokban” jelenítették meg a 
magyar eredetű érdekességeket, miköz-
ben vizes élményeikről készült gyer-
mekrajzaikból helyszíni minikiállítást 
rendeztek.  ■ 

Az eredeti francia kezdemé-

nyezés Múzeumok Éjszakája 

néven valósult meg hazánkban, 

s 2003 leghosszabb éjszaká-

jának óriási sikere óta évente 

megrendezik az izgalmas 

kalandokban bővelkedő programot. Idén június 16-

án több százezer ember látogat majd az esemény 

országszerte fellelhető több száz helyszínére, 

kiállításokra és színes kulturális programokra, hogy 

együtt ünnepelhessék a Múzeumok Éjszakáját. 

BALATONI MÚZEUMTERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM

A Magyar Nemzeti Múzeum 17. alkalom-
mal hívta találkozóra a múzeumokat, 
közgyűjteményeket és néhány – a majális 
főtémájához illeszkedő – minisztériumi 
képviseletet (Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, Vidékfejlesztési Minisztérium, 
Külügyminisztérium, Balassi Intézet 
– Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium). A kétnapos kulturális fesztivál 
kiemelt támogatója a Nemzeti Kulturális 
Alap volt. 
A rendezvény szorosan kötődik a Múze-
umok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) 
által meghirdetett, és 1978 óta minden 
év május 18-án ünnepelt Múzeumi Világ-
naphoz. A 2012-es világnap jelmondata 
„Múzeumok a változó világban: új kihí-
vások – új inspirációk”.  Ennek fényében 
rendezték az idei majálist. Csorba László, 
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója 
elmondta, hogy „az utóbbi évtizedekben 
világszerte, így idehaza is átalakult a múze-
umi élet, megváltozott a múzeumok és a 
közönség kapcsolata. A muzeológus ma is 
tudós, de már nem zárkózik elefántcsont-
toronyba, hanem – elsősorban az általa 
gondozott tárgyak, gyűjtemények kincsei 
segítségével – vállalja a kulturális cselekvés 
akár legmodernebb formáit a közösségi élet 

nyílt színterein. Így a majálison résztvevő 
múzeumok – ezek a nemzetközi mércé-
vel mérve is kiemelkedő színvonalú tudo-
mányos intézmények – százféle ragyogó 
kulturális »trükkel« képesek megszólítani, 
becsábítani, szórakoztatni a nagyérdemű 
közönséget!” 
A magyarországi rendezvény egész 
Európában egyedülálló, hiszen hazánk 
összes országos, megyei, városi, sőt akár 
magánmúzeuma találkozik évről évre, 
hogy együtt mutatkozzon be a közön-
ségnek. A kiállítók köre egyre bővül, idén 
száztíz közgyűjtemény vállalkozott arra, 
hogy a Múzeumkertben felállított, saját 
kialakítású  sátránál mutassa be intéz-
ménye aktualitásait, terveit és szakmai 
programját, mindezt a hungarikumok 
jegyében. Igazi érdekességnek számított 
például a pápai Kékfestő Múzeum min-
tázó műhelye is.
A Magyar Nemzeti Múzeum minden 
nagyobb jövőbeli eseményén külön-
féle szempontok szerint fogja vizsgálni 
a hungarikum-témát, és a speciálisan 
magyar szellemi értékeket minél széle-
sebb körben, az egyedülálló műtárgy-
kincs segítségével hozza majd közelebb 
látogatóihoz. A múzeum impozáns 

Kupolatermében csodálható meg a 
Gömböc 1802 című kiállítás, amely ezt a 
tudományos világszenzációnak számító 
alkotást mutatja be. „A plexiüveg Gömböc 
szellemi hungarikum a javából!” – mondta 
Csorba László, aki fontosnak tartja, hogy 
a tárlataikon megjelenő egyedi hazai tel-
jesítményt a „szellemi hungarikum” gon-
dolatával is népszerűsítsék. A feltalálók, 
Domokos Gábor és Várkonyi Péter – a 
BME Építészmérnöki Kar szilárdságtani 
és tartószerkezeti tanszékeinek okta-
tói – a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
ajándékozták találmányukat, a 20 cm 
átmérőjű Gömböcöt. Ez az első olyan 
ismert homogén test, ami összesen két 
egyensúlyi ponttal rendelkezik, vagyis 
ha kibillentik egyensúlyi helyzetéből – a 
keljfeljancsihoz hasonlóan – mindig visz-
szatér stabil egyensúlyi pontjába, és ezt 
nehezék nélkül, csupán különleges for-
májának köszönhetően teszi meg. 1802 
– a számjelzés onnan jön, hogy ebben 
az évben ajánlotta fel Széchényi Ferenc 
gróf könyveit és muzeális gyűjteményeit 
a nemzetnek, amelyből azután a Nem-
zeti Múzeum kialakult. „A tárlat része az 
a kéttucatnyi gömböc-forma is, amelyet 
a Budapest Music Center versenyén pin-

„Múzeumok a változó 
világban: új kihívások 
– új inspirációk”
Múzeumok Majálisa a Magyar Nemzeti Múzeumban
szöveg: Nagy Ágnes

A Magyar Nemzeti Múzeum idén a hungarikumok jegyében rendezte hagyományos 

múzeumtalálkozóját. Az eseményre húszezer vendég látogatott el. A múzeumkerti 

Történelmi-Játszó-Téren kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak elfoglaltságot, 

a Mesterségek utcáin pedig a magyar kultúra kincseit kínálták kézműves mestereink. 

Tematikus tárlatvezetéseken, ingyenesen látogatható kiállításokon és szakmai prog-

ramokon várták az érdeklődő közönséget.

6160

|| KÖZÍZLÉS   KÖZSZOLGÁLAT



KÖZSZOLGÁLAT  KÖZÍZLÉS || 

6160

KÖZSZOLGÁLAT  KÖZÍZLÉS || 

A 17. NAGY MÚZEUMÜNNEP17. NAGY MÚZEUMÜNNEP NAGY MÚZEUMÜNNEP NAGY MÚZEUMÜNNEP

lalásait kiemelt szinten teljesítenie. Nem abszolút mutatókat hasonlít tehát össze, hanem a megfelelő szakmai 
-set A .tekeynémdere sé tekesétízsefőre ttet nebékedré küséréle za izmele sé itísőnim evév ebmeleyg fi tak oléc

tület a pályázó múzeumok által összeállított anyagot valamint a helyszíni látogatások során szerzett tapasztalato-
.ilekétré nes et tüyge tak

Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás hagyományosan a Múzeumok Majálisa megnyitó ünnepsége kere-
tében, 2012. május 19-én, szombaton délelőtt lesz a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2009-ben alapította meg Az év kiállítása-díjat, amelyet 
először a tavalyi Múzeumok Majálisa rendezvényen adtak át a 2010-es év legsikeresebb, legkiválóbb magyar-
országi tárlatának.

NAGYSZÍNPAD
Az Arany János-szobor előtti fesztiváltér változatos zenei kínálatában a legkülönbözőbb műfajok 
képviselői mutatkoznak be. Filmzene, kötéltánctangó, megzenésített versek, keringő- és mold-
vai csángó dallamok, első rangú jazz hangzik föl, a cigányzene virtuózai, táncosok szórakoztatják 
a közönséget reggeltől estig.

Népszerű dallamok fúvószenekarra
  / indulók, koncertművek, fi lmzenék

Cirkusz ka: Kötéltánctangó / Tangó-ritmusok, fl amenco- és jazz-ihletésű dallamok

Symphonic Brass Quintet: Repülj velem a holdra! / jazz, fi lmzene, könnyűzene

Misztrál Együttes: Álomkófi c / versdalok gyermekeknek

A Közönségdíjak átadása

Május 19. szombat

9.15  Pénzügyőr zenekar: Tavaszi hangok / hagyományos fúvósindulók, modern fúvószene

10.00 Ünnepélyes megnyitó
11.00 Valcer Táncstúdió: Valceremónia / keringők, latin-amerikai és standard táncok 

12.30 Bajdázó: Börzsönyizene / pszicho-folk

14.00 Sültü: „Járd ki lábam, járd ki most!” / moldvai csángó dallamok

15.30 Rutkai Bori és a Hébe-hóba Banda: Vacka Dalok / mesekoncert

17.00  A IX. Református Zenei Fesztivál 500 fős Fesztiválkórusának koncertje
18.45  Vörös Janka Group / jazz
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tület a pályázó múzeumok által összeállított anyagot valamint a helyszíni látogatások során szerzett tapasztalato-
.il ekétr é nes et t üyge tak

Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás hagyományosan a Múzeumok Majálisa megnyitó ünnepsége kere-
tében, 2012. május 19-én, szombaton délelőtt lesz a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2009-ben alapította meg Az év kiállítása-díjat, amelyet 
először a tavalyi Múzeumok Majálisa rendezvényen adtak át a 2010-es év legsikeresebb, legkiválóbb magyar-
országi tárlatának.

NAGYSZÍNPAD
Az Arany János-szobor előtti fesztiváltér változatos zenei kínálatában a legkülönbözőbb műfajok 
képviselői mutatkoznak be. Filmzene, kötéltánctangó, megzenésített versek, keringő- és mold-
vai csángó dallamok, első rangú jazz hangzik föl, a cigányzene virtuózai, táncosok szórakoztatják 
a közönséget reggeltől estig.

Népszerű dallamok fúvószenekarra
  / indulók, koncertművek, fi lmzenék

Cirkusz ka: Kötéltánctangó / Tangó-ritmusok, fl amenco- és jazz-ihletésű dallamok

Symphonic Brass Quintet: Repülj velem a holdra!  / jazz, fi lmzene, könnyűzene

Misztrál Együttes: Álomkófi c / versdalok gyermekeknek

A Közönségdíjak átadása

Május 19. szombat

9.15  Pénzügyőr zenekar: Tavaszi hangok / hagyományos fúvósindulók, modern fúvószene

10.00 Ünnepélyes megnyitó
11.00 Valcer Táncstúdió: Valceremónia / keringők, latin-amerikai és standard táncok 

12.30 Bajdázó: Börzsönyizene / pszicho-folk

14.00 Sültü: „Járd ki lábam, járd ki most!” / moldvai csángó dallamok

15.30 Rutkai Bori és a Hébe-hóba Banda: Vacka Dalok / mesekoncert

17.00  A IX. Református Zenei Fesztivál 500 fős Fesztiválkórusának koncertje
18.45  Vörös Janka Group / jazz

gáltak színesre fi atal művészek, akiknek 
játékos fantáziáját megmozgatták a test 
különleges felületei. Kedvencem a múzeum 
munkatársai, Bak Andrea és Marosfalvi 
Ákos munkája, amelyet az alkotók ötlete-
sen szerkesztett halasi csipkemotívumokkal 
díszítettek” – mesélt a Gömböc-kiállítás-
ról a főigazgató.

Az év múzeuma 
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület minden esztendőben pályá-
zatot hirdet Az év múzeuma kitüntető 
cím elnyerésére. Az elismerés összetett 
szempontrendszer alapján, a teljes körű 
szakmai munka mérlegelésével nyer-
hető el. Az értékelő zsűri az elmúlt évek 
teljesítményéhez viszonyított fejlődést 
vizsgálja, valamint azt, hogy az adott 
intézmény lehetőségeihez mérten sike-
resen teljesítette-e vállalásait? A testület 
a pályázó múzeumok által összeállított 
anyagot és a helyszíni látogatások során 
szerzett tapasztalatokat együttesen érté-
keli. A legutóbbi felhívásra 16 intézmény 
jelentkezett.
Az év múzeuma 2011 kitüntetést a Magyar 
Természettudományi Múzeum, illetve a 
keszthelyi Balatoni Múzeum nyerte. Az 
előbbi a gyűjtemények sokoldalú fejlesz-
téséért és hasznosításáért, a közérthető, 
korszerű, komplex természettudomá-
nyos látásmód elterjesztéséért, az utóbbi 
pedig az épület és az állandó kiállítás 
látogatóbarát megújításáért, gazdag és 
eredményes múzeumpedagógiai prog-
ramjaiért.
A majd két évszázados múltra vissza-
tekintő Magyar Természettudományi 
Múzeum Európa egyik legnagyobb szak-
mai intézménye, hazánk egyik legje-
lentősebb kutatóintézménye. Mindig is 

különleges helyet foglalt el a múzeumok 
között, a csaknem tízmillió tárgyból álló 
gyűjteményében a fél világ természeti 
jelenségei megcsodálhatók. Régóta élen 
jár a módszertani kérdésekben is, nagy 
hangsúlyt fektetve arra, hogy a tárgyak 
puszta szemléltetésén túl miként lehet 
alapvető tudományos kérdéseket, szakmai 
ismereteket a laikus közönség számára 
szórakoztató és emészthető formában 
megfogalmazni. „Az intézmény a magyar 
múzeumi élet utóbbi évtizedeinek egyik leg-
fontosabb szellemi alkotása, amely a világ 
bármely nagyvárosában megállná a helyét” 

– összegezte véleményét a bíráló bizottság.
A keszthelyi Balatoni Múzeumban 2009 
második felében, az ALFA-program 
támogatásával új állandó kiállítás nyílt, 
amely korszerűsített installációval, 
újszerű szemléletmóddal tárja a látoga-
tók elé a tó múltját és jelenét. 2011-ben 
– sikeres pályázat útján – múzeumpe-
dagógiai foglalkoztató terem és tudás-
pont került kialakításra; végrehajtották 
a múzeum teljes akadálymentesítését is. 
A fejlesztésekkel egy időben folytatták a 
fenékpusztai római erőd kutatását, az 
eredmények tudományos rendszerezését, 
bemutatását és népszerűsítését.

Az év kiállítása 
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület 2009-ben alapította meg Az év 
kiállítása-díjat, amellyel a legeredetibb, a 
legmagasabb szakmai színvonalon meg-
valósított állandó vagy időszaki kiállítást 
ismeri el, a zsűri döntése alapján idén a 
Petőfi  Irodalmi Múzeum „Ki vagyok én? 
Nem mondom meg…” Petőfi  választásai 
című kiállítása részesült a kitüntetésben. 
A kiállítás anyaga új, eddig nem ismert 
relikviákat és dokumentumokat is bemu-

tatva járja körül Petőfi  életét, versein és 
kortársai vallomásain keresztül, a kor-
szakot és a költőt körülvevő világ bemu-
tatásával. A tárlatot bejárva a romantikus 
forradalmár ikonja helyett egy csodálatos 
költeményeket író, lázadó, rendetlen és 
kissé furcsa ember képe rajzolódik elénk. 

Közönségdíj 
Ahogy azt már az elmúlt években meg-
szokhattuk, a majálisra látogató közön-
ség idén is szavazott a legszínesebb 
programot kínáló és legigényesebb meg-
jelenést kiötlő múzeumra. A Múzeumok 
Majálisa 2012 legigényesebb sátorbe-
rendezésének különdíjasa a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum lett, amely a 
víz jegyében mutatkozott be, hiszen a 
tervek szerint 2012 őszén a hazai vize-
inket, gyógyvizeinket bemutató tárlatot 
nyitnak majd. A sátorbelső és program-
kínálat kialakításánál a hungarikumok 
témakörének szempontját is fi gyelembe 
véve „buborékokban” jelenítették meg a 
magyar eredetű érdekességeket, miköz-
ben vizes élményeikről készült gyer-
mekrajzaikból helyszíni minikiállítást 
rendeztek.  ■ 

Az eredeti francia kezdemé-

nyezés Múzeumok Éjszakája 

néven valósult meg hazánkban, 

s 2003 leghosszabb éjszaká-

jának óriási sikere óta évente 

megrendezik az izgalmas 

kalandokban bővelkedő programot. Idén június 16-

án több százezer ember látogat majd az esemény 

országszerte fellelhető több száz helyszínére, 

kiállításokra és színes kulturális programokra, hogy 

együtt ünnepelhessék a Múzeumok Éjszakáját. 

BALATONI MÚZEUMTERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM

A Magyar Nemzeti Múzeum 17. alkalom-
mal hívta találkozóra a múzeumokat, 
közgyűjteményeket és néhány – a majális 
főtémájához illeszkedő – minisztériumi 
képviseletet (Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, Vidékfejlesztési Minisztérium, 
Külügyminisztérium, Balassi Intézet 
– Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium). A kétnapos kulturális fesztivál 
kiemelt támogatója a Nemzeti Kulturális 
Alap volt. 
A rendezvény szorosan kötődik a Múze-
umok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) 
által meghirdetett, és 1978 óta minden 
év május 18-án ünnepelt Múzeumi Világ-
naphoz. A 2012-es világnap jelmondata 
„Múzeumok a változó világban: új kihí-
vások – új inspirációk”.  Ennek fényében 
rendezték az idei majálist. Csorba László, 
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója 
elmondta, hogy „az utóbbi évtizedekben 
világszerte, így idehaza is átalakult a múze-
umi élet, megváltozott a múzeumok és a 
közönség kapcsolata. A muzeológus ma is 
tudós, de már nem zárkózik elefántcsont-
toronyba, hanem – elsősorban az általa 
gondozott tárgyak, gyűjtemények kincsei 
segítségével – vállalja a kulturális cselekvés 
akár legmodernebb formáit a közösségi élet 

nyílt színterein. Így a majálison résztvevő 
múzeumok – ezek a nemzetközi mércé-
vel mérve is kiemelkedő színvonalú tudo-
mányos intézmények – százféle ragyogó 
kulturális »trükkel« képesek megszólítani, 
becsábítani, szórakoztatni a nagyérdemű 
közönséget!” 
A magyarországi rendezvény egész 
Európában egyedülálló, hiszen hazánk 
összes országos, megyei, városi, sőt akár 
magánmúzeuma találkozik évről évre, 
hogy együtt mutatkozzon be a közön-
ségnek. A kiállítók köre egyre bővül, idén 
száztíz közgyűjtemény vállalkozott arra, 
hogy a Múzeumkertben felállított, saját 
kialakítású  sátránál mutassa be intéz-
ménye aktualitásait, terveit és szakmai 
programját, mindezt a hungarikumok 
jegyében. Igazi érdekességnek számított 
például a pápai Kékfestő Múzeum min-
tázó műhelye is.
A Magyar Nemzeti Múzeum minden 
nagyobb jövőbeli eseményén külön-
féle szempontok szerint fogja vizsgálni 
a hungarikum-témát, és a speciálisan 
magyar szellemi értékeket minél széle-
sebb körben, az egyedülálló műtárgy-
kincs segítségével hozza majd közelebb 
látogatóihoz. A múzeum impozáns 

Kupolatermében csodálható meg a 
Gömböc 1802 című kiállítás, amely ezt a 
tudományos világszenzációnak számító 
alkotást mutatja be. „A plexiüveg Gömböc 
szellemi hungarikum a javából!” – mondta 
Csorba László, aki fontosnak tartja, hogy 
a tárlataikon megjelenő egyedi hazai tel-
jesítményt a „szellemi hungarikum” gon-
dolatával is népszerűsítsék. A feltalálók, 
Domokos Gábor és Várkonyi Péter – a 
BME Építészmérnöki Kar szilárdságtani 
és tartószerkezeti tanszékeinek okta-
tói – a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
ajándékozták találmányukat, a 20 cm 
átmérőjű Gömböcöt. Ez az első olyan 
ismert homogén test, ami összesen két 
egyensúlyi ponttal rendelkezik, vagyis 
ha kibillentik egyensúlyi helyzetéből – a 
keljfeljancsihoz hasonlóan – mindig visz-
szatér stabil egyensúlyi pontjába, és ezt 
nehezék nélkül, csupán különleges for-
májának köszönhetően teszi meg. 1802 
– a számjelzés onnan jön, hogy ebben 
az évben ajánlotta fel Széchényi Ferenc 
gróf könyveit és muzeális gyűjteményeit 
a nemzetnek, amelyből azután a Nem-
zeti Múzeum kialakult. „A tárlat része az 
a kéttucatnyi gömböc-forma is, amelyet 
a Budapest Music Center versenyén pin-

„Múzeumok a változó 
világban: új kihívások 
– új inspirációk”
Múzeumok Majálisa a Magyar Nemzeti Múzeumban
szöveg: Nagy Ágnes

A Magyar Nemzeti Múzeum idén a hungarikumok jegyében rendezte hagyományos 

múzeumtalálkozóját. Az eseményre húszezer vendég látogatott el. A múzeumkerti 

Történelmi-Játszó-Téren kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak elfoglaltságot, 

a Mesterségek utcáin pedig a magyar kultúra kincseit kínálták kézműves mestereink. 

Tematikus tárlatvezetéseken, ingyenesen látogatható kiállításokon és szakmai prog-

ramokon várták az érdeklődő közönséget.
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mester alapította 1980-ban, majd 
két fi a is kitanulta a szakmát. I� . 
Sulyán Pál különböző nemzet-
közi és hazai cukrászversenyeken 
halmozott sikert sikerre, ő kezdte 
újítani a cukrászda kínálatát. És ő 
kérte feleségül a 2010-es ország-
torta megálmodóját, az eredetileg 
zenei pályára készülő Benkó Kata-
lint. Mivel az esküvőt közvetlenül az 
érettségi után ünnepelték, Katalin 
jobbnak látta a vendéglátó főisko-
lára jelentkezni, emellett elvégezte 
a cukrász iskolát is, mestervizsgá-
zott, két diplomát szerezett, a zene 
pedig – leginkább a zongora, de 
orgonán is játszik – továbbra is élete 
meghatározó része maradt. Szereti 
a cukrász szakmát, az üzletben az 
újdonságokért felel, illetve a dísz-
tortákat készíti. 
A Sulyán Cukrászda 2011-es meg-
mérettetésen a Monarchia-tortával 
indult, de az év tortája Zila úr mese-
finom Kecskeméti barackos köles-
tortája lett. A torta története két 
kedves megkereséssel kezdődött; 
egy kecskeméti hölgy városának 
híres gyümölcsét, Szabó Imre kar-
cagi molnármester pedig a kölest, a 
magyarság egyik legrégebben ismert 
gabonáját ajánlotta a cukrászmester 
fi gyelmébe. A kettő kombinációjá-
ból sikerült egy olyan tortát készí-
teni, mely nemcsak fi nom, hanem 
egészséges is (lúgosítja a szerveze-
tet, hétféle aminosavat tartalmaz), 
így méltán megérdemelt az első hely, 
ráadásul a tortát otthon elkészítve 
lisztérzékenyek is fogyaszthatják. A 
tapasztalatok szerint minden eddigi 
országtorta közül ez a legkereset-
tebb. Elkészítéséhez a Zila úr által 
kifejlesztett tortaforma – amely egy 
speciális szilikonformából és a hozzá 

tartozó rozsdamentes acélkarikából 
áll – szükséges, hiszen ez teszi lehe-
tővé, hogy folyékony baracköntettel 
tölthető. Mivel a versenykiírás sze-
rint a győztesnek a recept mellett 
a technológiát is meg kell osztania 
kollégáival, a mestercukrász-felta-
láló minden regisztrált ipartestületi 
tag részére több tortaformát biztosí-
tott térítésmentesen. 

Fenséges ízek versenye
A Magyar Cukrász Iparosok Orszá-
gos Ipartestülete Magyarország 
kormányának felkérésére immár 
hatodik alkalommal hirdette meg 
a Magyarország tortája pályázatot, 
hogy ezzel köszöntse Szent István 
ünnepét. Új, kreatív ötleteket, az 
ünneppel összefüggésbe hozható, 
magyaros ízvilágú tortákat várt az 
ipartestület. A nyertes tortakülön-
legesség receptjét közkinccsé teszik, 
melynek szigorú betartása min-
denki érdeke, hiszen a cukrászdák 
így országszerte részesei lehetnek a 
győztes sikerének.
Az országos vezetőségi gyűlés dön-
tése értelmében a pályázat zártkörű, 
csak az ipartestület rendes tagjai 
nevezhettek, akár több tortával is. 
Az idei verseny minden eddiginél 
nagyobb megmérettetésnek bizo-
nyult, mert a vezetőség felhívására 
– hogy a lehető legmagasabb szín-
vonalú tortát tudja kiválasztani – a 
szakma krémjének is indulnia kel-
lett. 
Ugyan a tavalyi kölestortánál készí-
tőjéről árulkodott a tortaforma, de 
a Magyarország tortája pályázatra 
beérkezett torták első bemutatóján 
a szakmai zsűri nem tudja, kinek 
a tortáját kóstolja. Idén mintegy 
negyven csodálatos fi nomság ver-

sengett a megtisztelő címért, a zsűri 
a legjobb öt alkotást a június 4-i 
soltvadkerti fagyiünnep keretében 
választotta ki. A 2012-es év ország-
tortája a veszprémi Kokó Cukrászda 
Szabolcsi almás máktortája, a Bük-
fürdői Villa Rosato Őrségi sütőtökös 
almatortája, a veresegyházi Gom-
bai Cukrászda Mézes-bazsalikomos 
málnatortája, a 2011-ben is dobo-
gós helyen végzett tatabányai Stop 
Cukrászda Császárkörtetortája és a 
Major Cukrászda Nemzeti trikolór 
tortája közül kerül majd ki várha-
tóan július közepén, hogy nem-
zeti jellegzetességként emelje az 
augusztus 20-i ünnepség fényét. ■

éven keresztül és 2011-ben ismét Zila 
úr keze alól került ki az ünnepi torta.
2007-ben a Miniszterelnöki Hivatal 
Pataki Jánost, az ipartestület elnökét 
kereste meg az országtorta ötletével. 
Akkor a rendelkezésre álló idő rövid-
sége miatt még nem írtak ki versenyt, 
így hát Pataki János Zila Lászlót kérte 
fel a megvalósításra, akit akkoriban épp 
a madártej tortásítása foglalkoztatott, 
s miután ez a gondolat mennyei formát 
öltött, meg is kapta az Ország Tortája 
kitüntető címet. 
A rákövetkező évtől pedig valódi verse-
nyen szakmai zsűri dönt a cím odaado-
mányozásáról. Így választották 2008-
ban az ország születésnapi tortájának 
a diós, aszalt szilvás, fahéjas piskóta 
alapú, marcipán- és csokoládékrém-
mel töltött, pálinkás sziruppal megbo-
londított Szatmári aszalt szilvás tortát. 
Méltán, ez a legfi nomabb torta, amit 
valaha ettem! Az országtorták sorában 
a 2009-es Pándi meggytorta következik. 
Ekkor is a hungarikum gyümölcs nevé-
nek népszerűsítése, zamatosságának 
hangsúlyozása volt a cél, ráadásul Zila 
úr szülei pándi származásúak. A torta 
sikerén felbuzdulva rendezte meg Pánd 
község 2010-ben az első meggyfeszti-
válját, az esemény szakmai védnökéül 
a cukrászmestert kérték fel.  
Zila úr 2010-ben nem indult a verse-
nyen, a veresegyházi Sulyán Cukrászda 
viszont ebben az évben nevezett először, 
és nagy meglepetésükre meg is nyerték 
a versenyt. A Szilvagombóc-torta iga-
zából nem a versenyre készült, Veres-
egyházon és Gödöllőn ezt már javában 
ették a vendégek. Az ötlet, hogy milyen 
jó lenne tortaként viszontlátni a szil-
vás gombócot, varázslatos megvaló-
sításra talált. A recept kihirdetése óta 
már nem titok többé, hogyan készül 
a torta. A szilvapuding krémmel meg-
kent kakaós piskótára egy kör alakúra 
formázott, marcipánba csomagolt pis-
kótával bélelt, aszalt szilvát rejtő csoko-
ládéval bevont hengert tesznek, majd a 
maradék pudinggal elrejtik. Leírni sem 
egyszerű, de megéri a fáradságot, hisz 
így minden tortaszelet jutalma egy-egy 
„gombóc”. 
A Sulyán-cukrászda is családi vállal-
kozás, hiszen a hajdani, hagyományos 
kis cukrászdát Sulyán Pálné cukrász-
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Érdemes mindent 
    eredetiben 
        megkóstolni!
szöveg: Nagy Ágnes, fotó: a cukrászdáktól

Az ország tortáját 2007 óta készítik az államalapítás ünne-

pére. Az első évben még felkérték Zila László cukrászmes-

tert, 2008 óta azonban a Magyar Cukrász Iparosok Orszá-

gos Ipartestülete versenyt ír ki a különleges torta elkészí-

tésére. A rangos elismerést háromszor Zila úr, 2010-ben 

pedig a veresegyházi Sulyán Cukrászda úrnője, Sulyánné 

Benkó Katalin nyerte el.

Zila László szülői útmutatás alapján 
indult cukrászi pályáján, édesapja 
hentes volt, édesanyja egy presz-
szóban dolgozott, bátyját szakács-
nak, őt meg cukrásznak küldték. (S 
milyen jól tették!) 1984-ben a pest-
szentlőrinci strand mellett nyitott 
egy cukrászdát, melyet akkor szü-
letett lánya után Krisztina Cukrász-
dának keresztelt. Mára az egykori 
kis üzlet igazi birodalommá nőtte 
ki magát, amely családi vállalko-
zásként működik, hiszen időköz-

ben a cukrászmester gyermekei is 
kitanulták a szakmát. A lánya – a 
cukrász és a felszolgáló szakmun-
kásképzőt, majd a vendéglátó-ipari 
főiskolát is elvégezte – jelenleg 
üzletvezetőként dolgozik. Az idő-
sebb fiú közgazdász, de cukrász 
végzettsége is van, most ügyvezető 
a kávéházban. A kisebb fiú pedig 
idén végez a Gundelben szakács-
ként. A személyes jelentét, a szív-
vel-lélekkel végzett munka meg-
hozta gyümölcsét, hiszen három 
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mester alapította 1980-ban, majd 
két fi a is kitanulta a szakmát. I� . 
Sulyán Pál különböző nemzet-
közi és hazai cukrászversenyeken 
halmozott sikert sikerre, ő kezdte 
újítani a cukrászda kínálatát. És ő 
kérte feleségül a 2010-es ország-
torta megálmodóját, az eredetileg 
zenei pályára készülő Benkó Kata-
lint. Mivel az esküvőt közvetlenül az 
érettségi után ünnepelték, Katalin 
jobbnak látta a vendéglátó főisko-
lára jelentkezni, emellett elvégezte 
a cukrász iskolát is, mestervizsgá-
zott, két diplomát szerezett, a zene 
pedig – leginkább a zongora, de 
orgonán is játszik – továbbra is élete 
meghatározó része maradt. Szereti 
a cukrász szakmát, az üzletben az 
újdonságokért felel, illetve a dísz-
tortákat készíti. 
A Sulyán Cukrászda 2011-es meg-
mérettetésen a Monarchia-tortával 
indult, de az év tortája Zila úr mese-
finom Kecskeméti barackos köles-
tortája lett. A torta története két 
kedves megkereséssel kezdődött; 
egy kecskeméti hölgy városának 
híres gyümölcsét, Szabó Imre kar-
cagi molnármester pedig a kölest, a 
magyarság egyik legrégebben ismert 
gabonáját ajánlotta a cukrászmester 
fi gyelmébe. A kettő kombinációjá-
ból sikerült egy olyan tortát készí-
teni, mely nemcsak fi nom, hanem 
egészséges is (lúgosítja a szerveze-
tet, hétféle aminosavat tartalmaz), 
így méltán megérdemelt az első hely, 
ráadásul a tortát otthon elkészítve 
lisztérzékenyek is fogyaszthatják. A 
tapasztalatok szerint minden eddigi 
országtorta közül ez a legkereset-
tebb. Elkészítéséhez a Zila úr által 
kifejlesztett tortaforma – amely egy 
speciális szilikonformából és a hozzá 

tartozó rozsdamentes acélkarikából 
áll – szükséges, hiszen ez teszi lehe-
tővé, hogy folyékony baracköntettel 
tölthető. Mivel a versenykiírás sze-
rint a győztesnek a recept mellett 
a technológiát is meg kell osztania 
kollégáival, a mestercukrász-felta-
láló minden regisztrált ipartestületi 
tag részére több tortaformát biztosí-
tott térítésmentesen. 

Fenséges ízek versenye
A Magyar Cukrász Iparosok Orszá-
gos Ipartestülete Magyarország 
kormányának felkérésére immár 
hatodik alkalommal hirdette meg 
a Magyarország tortája pályázatot, 
hogy ezzel köszöntse Szent István 
ünnepét. Új, kreatív ötleteket, az 
ünneppel összefüggésbe hozható, 
magyaros ízvilágú tortákat várt az 
ipartestület. A nyertes tortakülön-
legesség receptjét közkinccsé teszik, 
melynek szigorú betartása min-
denki érdeke, hiszen a cukrászdák 
így országszerte részesei lehetnek a 
győztes sikerének.
Az országos vezetőségi gyűlés dön-
tése értelmében a pályázat zártkörű, 
csak az ipartestület rendes tagjai 
nevezhettek, akár több tortával is. 
Az idei verseny minden eddiginél 
nagyobb megmérettetésnek bizo-
nyult, mert a vezetőség felhívására 
– hogy a lehető legmagasabb szín-
vonalú tortát tudja kiválasztani – a 
szakma krémjének is indulnia kel-
lett. 
Ugyan a tavalyi kölestortánál készí-
tőjéről árulkodott a tortaforma, de 
a Magyarország tortája pályázatra 
beérkezett torták első bemutatóján 
a szakmai zsűri nem tudja, kinek 
a tortáját kóstolja. Idén mintegy 
negyven csodálatos fi nomság ver-

sengett a megtisztelő címért, a zsűri 
a legjobb öt alkotást a június 4-i 
soltvadkerti fagyiünnep keretében 
választotta ki. A 2012-es év ország-
tortája a veszprémi Kokó Cukrászda 
Szabolcsi almás máktortája, a Bük-
fürdői Villa Rosato Őrségi sütőtökös 
almatortája, a veresegyházi Gom-
bai Cukrászda Mézes-bazsalikomos 
málnatortája, a 2011-ben is dobo-
gós helyen végzett tatabányai Stop 
Cukrászda Császárkörtetortája és a 
Major Cukrászda Nemzeti trikolór 
tortája közül kerül majd ki várha-
tóan július közepén, hogy nem-
zeti jellegzetességként emelje az 
augusztus 20-i ünnepség fényét. ■

éven keresztül és 2011-ben ismét Zila 
úr keze alól került ki az ünnepi torta.
2007-ben a Miniszterelnöki Hivatal 
Pataki Jánost, az ipartestület elnökét 
kereste meg az országtorta ötletével. 
Akkor a rendelkezésre álló idő rövid-
sége miatt még nem írtak ki versenyt, 
így hát Pataki János Zila Lászlót kérte 
fel a megvalósításra, akit akkoriban épp 
a madártej tortásítása foglalkoztatott, 
s miután ez a gondolat mennyei formát 
öltött, meg is kapta az Ország Tortája 
kitüntető címet. 
A rákövetkező évtől pedig valódi verse-
nyen szakmai zsűri dönt a cím odaado-
mányozásáról. Így választották 2008-
ban az ország születésnapi tortájának 
a diós, aszalt szilvás, fahéjas piskóta 
alapú, marcipán- és csokoládékrém-
mel töltött, pálinkás sziruppal megbo-
londított Szatmári aszalt szilvás tortát. 
Méltán, ez a legfi nomabb torta, amit 
valaha ettem! Az országtorták sorában 
a 2009-es Pándi meggytorta következik. 
Ekkor is a hungarikum gyümölcs nevé-
nek népszerűsítése, zamatosságának 
hangsúlyozása volt a cél, ráadásul Zila 
úr szülei pándi származásúak. A torta 
sikerén felbuzdulva rendezte meg Pánd 
község 2010-ben az első meggyfeszti-
válját, az esemény szakmai védnökéül 
a cukrászmestert kérték fel.  
Zila úr 2010-ben nem indult a verse-
nyen, a veresegyházi Sulyán Cukrászda 
viszont ebben az évben nevezett először, 
és nagy meglepetésükre meg is nyerték 
a versenyt. A Szilvagombóc-torta iga-
zából nem a versenyre készült, Veres-
egyházon és Gödöllőn ezt már javában 
ették a vendégek. Az ötlet, hogy milyen 
jó lenne tortaként viszontlátni a szil-
vás gombócot, varázslatos megvaló-
sításra talált. A recept kihirdetése óta 
már nem titok többé, hogyan készül 
a torta. A szilvapuding krémmel meg-
kent kakaós piskótára egy kör alakúra 
formázott, marcipánba csomagolt pis-
kótával bélelt, aszalt szilvát rejtő csoko-
ládéval bevont hengert tesznek, majd a 
maradék pudinggal elrejtik. Leírni sem 
egyszerű, de megéri a fáradságot, hisz 
így minden tortaszelet jutalma egy-egy 
„gombóc”. 
A Sulyán-cukrászda is családi vállal-
kozás, hiszen a hajdani, hagyományos 
kis cukrászdát Sulyán Pálné cukrász-
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Érdemes mindent 
    eredetiben 
        megkóstolni!
szöveg: Nagy Ágnes, fotó: a cukrászdáktól

Az ország tortáját 2007 óta készítik az államalapítás ünne-

pére. Az első évben még felkérték Zila László cukrászmes-

tert, 2008 óta azonban a Magyar Cukrász Iparosok Orszá-

gos Ipartestülete versenyt ír ki a különleges torta elkészí-

tésére. A rangos elismerést háromszor Zila úr, 2010-ben 

pedig a veresegyházi Sulyán Cukrászda úrnője, Sulyánné 

Benkó Katalin nyerte el.

Zila László szülői útmutatás alapján 
indult cukrászi pályáján, édesapja 
hentes volt, édesanyja egy presz-
szóban dolgozott, bátyját szakács-
nak, őt meg cukrásznak küldték. (S 
milyen jól tették!) 1984-ben a pest-
szentlőrinci strand mellett nyitott 
egy cukrászdát, melyet akkor szü-
letett lánya után Krisztina Cukrász-
dának keresztelt. Mára az egykori 
kis üzlet igazi birodalommá nőtte 
ki magát, amely családi vállalko-
zásként működik, hiszen időköz-

ben a cukrászmester gyermekei is 
kitanulták a szakmát. A lánya – a 
cukrász és a felszolgáló szakmun-
kásképzőt, majd a vendéglátó-ipari 
főiskolát is elvégezte – jelenleg 
üzletvezetőként dolgozik. Az idő-
sebb fiú közgazdász, de cukrász 
végzettsége is van, most ügyvezető 
a kávéházban. A kisebb fiú pedig 
idén végez a Gundelben szakács-
ként. A személyes jelentét, a szív-
vel-lélekkel végzett munka meg-
hozta gyümölcsét, hiszen három 
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PROGRAM

Új Nemzedék Nap
Június 23.
Zánkai Gyermek- és I� úsági Centrum

Zánka 2012-ben is egy fantasztikus szezon-

nyitó rendezvénnyel várja vendégeit. Az Új 

Nemzedék Nap egy egész napos, ingyenes 

program, ahol kicsik és nagyok egyaránt 

szórakozhatnak. A hangulatot a legnépsze-

rűbb együttesek fokozzák egészen a napot 

záró éjféli tűzijátékig. Igazi családi nap is, 

hiszen bohócok, kézművesek, arcfestők 

varázsolják el, változtatják át a gyerekeket 

pillanatok alatt. Természetesen a tortáról és 

a sportról sem feledkeznek meg a szervezők. 

A meghívásos labdarúgó villámtorna mellett 

strandfoci, strandröplabda meccsek zajlanak 

a parti homokos pályákon, de a futóverse-

nyen is megmutathatják a gyerekek, hogy 

ki a legény, illetve a leány a gáton. Délután 

a magyar könnyűzene nagyjai lépnek fel és 

este igazi fergeteges nagykoncert lesz. 

Magyar Színházak XXIV. Kisvárdai 
Fesztiválja
Június 22–30.
Kisvárdai Várszínház és 
Művészetek Háza

Huszonnégy év alatt az egykori kezde-

ményezés fogalommá vált a magyar és a 

határon túli színházi életben. A kilenc nap 

36 előadását úgy válogatták a szervetők, 

hogy lehetőleg minden határon túli magyar 

színháztól meghívjanak legalább egy pro-

dukciót. Igazán változatos színházi élmény-

nyel gazdagodhatunk, hiszen a vígjáték, 

operett és zenés-táncos darabok éppúgy 

a program részét képezik, mint a komolyabb 

színművek és drámák. Az idei fesztiválon a 

kőszínházak, független társulatok, színmű-

vészeti egyetemek, a báb- és gyermekszín-

házak színvonalas előadásai mellett egyéb 

rendezvények is várják a Flórián téren 

kialakított fesztiválfaluban a látogatókat: 

lesz népművészeti és kézműves kirakodó-

vásár; „Régi ízek szabadtűzön”: gasztronó-

miai bemutató, tájjellegű ételeket (és persze 

italokat) lehet majd kóstolni; a zenerajon-

gókat pedig rock-koncertekkel várják. Sor 

kerül egy kiállításra is, amely születésének 

100. évfordulója alkalmából mutatja be Kiss 

Manyi színpadi művészetét. 

Bővebb információ: www.kisvarda.szin-

haz.hu

Víz, Zene, Virág Fesztivál
Június 29. – július 1.
Tata

1994-ben még városi rendezvényként 

indult, mára százezres, országos és határo-

kon átnyúló fesztivállá nőtte ki magát a tatai 

Víz, Zene, Virág Fesztivál. A nyár egyik leg-

népszerűbb családi rendezvényére érkezők 

szórakoztatásáról négy színpad, számtalan 

fellépő, kirakodóvásár és az Öreg-tavi ver-

senyek, bemutatók gondoskodnak majd. 

Rengeteg program várja a gyerekeket: töb-

bek között hangszersimogató, zenebölcsi, 

ugrálóvár, népi játszóház és nekik szóló elő-

adások. A könnyűzenei fellépők közül idén 

kiemelkedik a Csík Zenekar, a Hooligans, a 

Kerekes Band, a Bikini vagy éppen a Zagar 

és az Intim Torna Illegal.  A hagyományos 

kirakodóvásár helyszíne a Várkanyar és a 

tóparti sétány lesz, az Öreg-tavon pedig 

sportesemények és bemutatók – köztük a 

megszokott sárkányhajók, a látványos repü-

lőshow és a tűzijáték – várják a látogatókat. 

A Víz, Zene, Virág Fesztivált a gyermekek 

ingyenesen látogathatják, felnőtteknek 

a három napra szóló belépőjegy ára 500 

forint. A fesztivál részletes programjáról 

és további információkról a rendezvény 

honlapján, a www.vizzenevirag.hu oldalon 

olvashatnak az érdeklődők.

20 éves a VOLT 
Június 27–30.
Sopron

Az idén a második 

X-be lép a soproni 

VOLT fesztivál. A 

jubileum apropó-

ján a rendezvény 

egy nappal hama-

rabb kezdődik. 

Az ünneplésen húsz zenekar és tíz DJ ad 

tíz-húszperces koncertet. A tervek szerint a 

nagyszabású gálaműsor – rádióközvetítés-

nek köszönhetően –élőben is hallható lesz 

az egész ország területén. A felhozatalra az 

idén sem lehet panasz, számos világsztár 

és hazai kedvenc lép majd színpadra. Tisz-

teletét teszi többek között a Tankcsapda, a 

Quimby, a Csík Zenekar, egy év koncertszü-

net után Sopronban mutatja be új program-

ját Ákos, de ott lesz a Röyksopp, a Simple 

Plan, az Iggy Pop & The Stooges, valamint 

a Faith No More. Ráadásul öt év szünet után 

az „Év hazai elektromos zenei produkciója” 

díj jal nemrég kitüntetett Yonderboi is lát-

ható és hallható lesz. Izgalmas színfoltnak 

ígérkezik a VOLT tehetségkutató versenye, 

a VOICE Fesztivál, melynek keretében az 

első nap 12 énekes lép színpadra, egy-egy 

mindenki által ismert slágerrel. A szombati 

döntőbe bejutó hat énekes már három-

három dalt ad elő a Gönczi Gábor vezette 

Smile kíséretében.
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8 6 3 7  Bal a t o n ő s z öd ,  Há r s  u t c a  1 1 .
J e l e n t k e z n i  a  kan c el l a r i a s e@k im . g ov . h u
c ím re  el k ü l d ö t t  n ev e z é s i  é s  s z á l l á s i g é ny l ő 
l a ppal  l e h e t .
To váb b i  i n f ó  s p o r t nappal  kap c s o l a t b an :  
Pat k ó  E s z t e r  ( + 3 6  20 389 09 0 5 )
Zámbó Ve ro n i k a  ( + 3 6  20 59 4  8 7  5 6 )
D e c h e r t  Á ro n  ( + 3 6  30 6 4 3  90 38 )
Továb b i  i n f ó  s z á l l á s s a l  kap c s o l a t b an :
Pal l a i  Z s u z s anna ( + 3 6  1  7 9 5  6 4  80 )
Ja k u b e c z  S zab i na ( + 3 6  1  7 9 5  6 4  8 1 )
H o n l ap :www . fac e b o o k . c om/Kan c el l á r i a  S E
A KIM Kan c el l á r i a  S E  re nde z é s é b en

„ Sp o r t k edvel ő  embe re k , 
Bal a t o n ő s z öd ön a h el y e t e k ,

A  n ev e z é s t  l a s s an megk e zd j ü k ,
R eg i s z t r á l j  Te  i s ,  M i  o t t  l e s z ü n k ! ”

  

• Ingyenes utazási lehetőség a szervezők 
által biztosítot t autóbuszokkal.
• Mindenkit szeretet tel várunk, nem csak 
sportolókat.

 

Magyar  Köz ig .  Labdarúgó Kupa,  
Magyar  Köz ig .  S t reetba l l  Kupa, 
Magyar  Köz ig .  Ten i s z  Kupa, 
Magyar  Köz ig .  Asz ta l i ten i s z  Kupa, 
Magyar  Köz ig .  To l las labda Kupa, 
Magyar  Köz ig .  S t randröp labda Kupa, 
Horgászat, 
Bográcsve r seny,

Sportnap és családi hosszúhétvége Balatonószödön 2012. június 29- július 1. (Péntek-Vasárnap)

Sportnap június 30. (Szombat)

Szállás június 29. - július 1. (Péntek-Vasárnap)
Balatonőszöd-Szemes-S ió fok-Fö ldvár
Csak  e r re  a hétvégére é r vényes  
kedvezményes  szá l lás  á rak .
5200-7700 F t / fő/é j  regge l i ve l
Csa lád i  kedvezmény : 
m inden gye rmek  6 éves  ko r ig  i ngyenes

Gyerekversenyek
méta,

par t i zán,
számháború ,
so r ve r senyek

Programok 

arc fes tés, 
ugrá lóvár, 

kézművesek ,
l u f i ha j togatás,

moz i te rem,
já t szóté r,
m in igo l f,

v i z ib ic i k l i ,
b ic i k l i ,
bi l iá rd,

rex ,
v i to r lázás,

teke,
petang

´
´

Emberi Erőforrások Minisztériuma
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színháztól meghívjanak legalább egy pro-

dukciót. Igazán változatos színházi élmény-

nyel gazdagodhatunk, hiszen a vígjáték, 

operett és zenés-táncos darabok éppúgy 

a program részét képezik, mint a komolyabb 

színművek és drámák. Az idei fesztiválon a 

kőszínházak, független társulatok, színmű-

vészeti egyetemek, a báb- és gyermekszín-

házak színvonalas előadásai mellett egyéb 

rendezvények is várják a Flórián téren 

kialakított fesztiválfaluban a látogatókat: 

lesz népművészeti és kézműves kirakodó-

vásár; „Régi ízek szabadtűzön”: gasztronó-

miai bemutató, tájjellegű ételeket (és persze 

italokat) lehet majd kóstolni; a zenerajon-

gókat pedig rock-koncertekkel várják. Sor 

kerül egy kiállításra is, amely születésének 

100. évfordulója alkalmából mutatja be Kiss 

Manyi színpadi művészetét. 

Bővebb információ: www.kisvarda.szin-

haz.hu

Víz, Zene, Virág Fesztivál
Június 29. – július 1.
Tata

1994-ben még városi rendezvényként 

indult, mára százezres, országos és határo-

kon átnyúló fesztivállá nőtte ki magát a tatai 

Víz, Zene, Virág Fesztivál. A nyár egyik leg-

népszerűbb családi rendezvényére érkezők 

szórakoztatásáról négy színpad, számtalan 

fellépő, kirakodóvásár és az Öreg-tavi ver-

senyek, bemutatók gondoskodnak majd. 

Rengeteg program várja a gyerekeket: töb-

bek között hangszersimogató, zenebölcsi, 

ugrálóvár, népi játszóház és nekik szóló elő-

adások. A könnyűzenei fellépők közül idén 

kiemelkedik a Csík Zenekar, a Hooligans, a 

Kerekes Band, a Bikini vagy éppen a Zagar 

és az Intim Torna Illegal.  A hagyományos 

kirakodóvásár helyszíne a Várkanyar és a 

tóparti sétány lesz, az Öreg-tavon pedig 

sportesemények és bemutatók – köztük a 

megszokott sárkányhajók, a látványos repü-

lőshow és a tűzijáték – várják a látogatókat. 

A Víz, Zene, Virág Fesztivált a gyermekek 

ingyenesen látogathatják, felnőtteknek 

a három napra szóló belépőjegy ára 500 

forint. A fesztivál részletes programjáról 

és további információkról a rendezvény 

honlapján, a www.vizzenevirag.hu oldalon 

olvashatnak az érdeklődők.

20 éves a VOLT 
Június 27–30.
Sopron

Az idén a második 

X-be lép a soproni 

VOLT fesztivál. A 

jubileum apropó-

ján a rendezvény 

egy nappal hama-

rabb kezdődik. 

Az ünneplésen húsz zenekar és tíz DJ ad 

tíz-húszperces koncertet. A tervek szerint a 

nagyszabású gálaműsor – rádióközvetítés-

nek köszönhetően –élőben is hallható lesz 

az egész ország területén. A felhozatalra az 

idén sem lehet panasz, számos világsztár 

és hazai kedvenc lép majd színpadra. Tisz-

teletét teszi többek között a Tankcsapda, a 

Quimby, a Csík Zenekar, egy év koncertszü-

net után Sopronban mutatja be új program-

ját Ákos, de ott lesz a Röyksopp, a Simple 

Plan, az Iggy Pop & The Stooges, valamint 

a Faith No More. Ráadásul öt év szünet után 

az „Év hazai elektromos zenei produkciója” 

díj jal nemrég kitüntetett Yonderboi is lát-

ható és hallható lesz. Izgalmas színfoltnak 

ígérkezik a VOLT tehetségkutató versenye, 

a VOICE Fesztivál, melynek keretében az 

első nap 12 énekes lép színpadra, egy-egy 

mindenki által ismert slágerrel. A szombati 

döntőbe bejutó hat énekes már három-

három dalt ad elő a Gönczi Gábor vezette 

Smile kíséretében.

IMPRESSZUM || Kiadja a Nemzeti Közigazgatási Intézet || Felelős kiadó Koltányi Gergely főigazgató || A szerkesztőség címe: 1054 Budapest, Alkotmány u. 25. || Tel. 1/882-6812 || 
Fax 1/882-6848 || E-mail: szerkesztoseg@nki.gov.hu || Nyomtatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. || Felelős vezető Majláth Zsolt || Cím: 1085 Budapest, Somogyi B. út 6. 
|| Telefon: 1/266-9290 || Fax: 1/266-5190 || E-mail: kozlony@mhk.hu || Tördeli a Grafcom Media Kft. || Főszerkesztő Kis Norbert || Szerkesztőségvezető Holfi ngerné Petró Ildikó || 
Szerkesztők Dombrovszky Ádám, Nagy Ágnes || Újságírók  Őrfi  József, Tóth Nándor Tamás, Vida Sándor || Közízlés rovat vezetője Bárdos Zita || Honlapszerkesztő Őrfi  József || Fotó 
Szigeti Tamás  || Szerkesztőségi titkár Koller Hajnal || Terjeszti a Magyar Posta Zrt. || Lapker Zrt. || ISSN 2062-5014 || 
Előfi zetési információk: elofi zetes@nki.gov.hu 
A lap az ÁROP 2.2.5. Humánerőforrás-gazdálkodás a közigazgatásban projekt keretein belül valósul meg. 

Kormánytisztviselói Nap 2012

8 6 3 7  Bal a t o n ő s z öd ,  Há r s  u t c a  1 1 .
J e l e n t k e z n i  a  kan c el l a r i a s e@k im . g ov . h u
c ím re  e l k ü l d ö t t  n ev e z é s i  é s  s z á l l á s i g é ny l ő 
l a ppal  l e h e t .
To váb b i  i n f ó  s p o r t nappal  kap c s o l a t b an :  
Pat k ó  E s z t e r  ( + 3 6  20 389 09 0 5 )
Zámbó Ve ro n i k a  ( + 3 6  20 59 4  8 7  5 6 )
D e c h e r t  Á ro n  ( + 3 6  30 6 4 3  90 38 )
Továb b i  i n f ó  s z á l l á s s a l  kap c s o l a t b an :
Pal l a i  Z s u z s anna ( + 3 6  1  7 9 5  6 4  80 )
Ja k u b e c z  S zab i na ( + 3 6  1  7 9 5  6 4  8 1 )
H o n l ap :www . fac e b o o k . c om/Kan c el l á r i a  S E
A KIM Kan c el l á r i a  S E  re nde z é s é b en

„ Sp o r t k edvel ő  embe re k , 
Bal a t o n ő s z öd ön a h el y e t e k ,

A  n ev e z é s t  l a s s an megk e zd j ü k ,
R eg i s z t r á l j  Te  i s ,  M i  o t t  l e s z ü n k ! ”

  

• Ingyenes utazási lehetőség a szervezők 
által biztosítot t autóbuszokkal.
• Mindenkit szeretet tel várunk, nem csak 
sportolókat.

 

Magyar  Köz ig .  Labdarúgó Kupa,  
Magyar  Köz ig .  S t reetba l l  Kupa, 
Magyar  Köz ig .  Ten i s z  Kupa, 
Magyar  Köz ig .  Asz ta l i ten i s z  Kupa, 
Magyar  Köz ig .  To l las labda Kupa, 
Magyar  Köz ig .  S t randröp labda Kupa, 
Horgászat, 
Bográcsve r seny,

Sportnap és családi hosszúhétvége Balatonószödön 2012. június 29- július 1. (Péntek-Vasárnap)

Sportnap június 30. (Szombat)

Szállás június 29. - július 1. (Péntek-Vasárnap)
Balatonőszöd-Szemes-S ió fok-Fö ldvár
Csak  e r re  a hétvégére é r vényes  
kedvezményes  szá l lás  á rak .
5200-7700 F t / fő/é j  regge l i ve l
Csa lád i  kedvezmény : 
m inden gye rmek  6 éves  ko r ig  i ngyenes

Gyerekversenyek
méta,

par t i zán,
számháború ,
so r ve r senyek

Programok 

arc fes tés, 
ugrá lóvár, 

kézművesek ,
l u f i ha j togatás,

moz i te rem,
já t szóté r,
m in igo l f,

v i z ib ic i k l i ,
b ic i k l i ,
bi l iá rd,

rex ,
v i to r lázás,

teke,
petang

´
´
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Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban
ÁROP-2.2.5

A K IADVÁNY MEGJELENÉSÉT TÁMOGATJA :
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