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PP Rektori kinevezését ünnepélyes keretek között vette át Áder János köztársasági elnök úrtól tavaly szeptemberben
a Sándor-palotában. Azóta az első szemeszter el is telt az egyetem életében.
Hogyan értékeli az elmúlt félévet?
– Egy nagyon intenzív és bizakodásra okot
adó időszak volt ez az egyetem életében. Nyilván számomra feladat volt az intézményi
kultúrával megismerkedni, és integrálódni a
közösségbe. Mindemellett el kellett indítani
azokat a folyamatokat, amelyek a továbblépésnek az előfeltételei voltak: új szervezeti
struktúrában működünk, új vezetők léptek
be, és új alapokon működik az egyetem finanszírozása. Minden rendelkezésre áll tehát,
ami szükséges ahhoz, hogy a tudományos
minőségben és a képzések színvonalában is
újabb szintet lépjünk előre.
PP A megbízatás ötéves időtartamra
szól. Milyen ütemtervet dolgozott ki
erre az időszakra? Mi az, amilyen feladathoz elsőként látott hozzá?
– A legelső lépés a vezetőtársakkal és a
csapattal való megismerkedés volt, ami gyorsan és sikeresen megtörtént. A csapatmunka
nagyon fontos számomra, és egy kiváló és
elkötelezett csapatot találtam itt. Szeretnénk
új kutatási egységeket, képzési területeket is
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elindítani, amelyek a már meglévő portfóliót
tovább gazdagítják. A feltételrendszert kidolgoztuk hozzá és most már elkezdődhet az
építkezés. A szokásos egyetemi képzésektől
kicsit eltérő, szűk körű, sokkal inkább gyakorlatias, de magas színvonalú képzésekre
szeretnénk helyezni a hangsúlyt, a majdani
állami vezetők és diplomaták képzésével.
PP Éppen most zárult le az idei felvételi eljárási időszak az ősszel induló képzésekre. A beérkezett adatok alapján
mire lehet számítani?
– Még nincsenek adataink, de a felvételi
jelentkezéssel kapcsolatban optimisták és
bizakodóak vagyunk. Bízunk benne, hogy
sok tehetséges fiatal gondolja úgy, hogy hozzánk szeretne jönni tanulni. Alapvetően
azonban nem is a mennyiség számít, erre
nem számszaki, hanem inkább minőségi
kérdésként tekintünk. Szeretnénk megszólítani a legjobb képességű diákokat. Folytatódnak a posztgraduális képzéseink is, a már
diplomával rendelkezők számára. A legtöbben köztük gyakorló szakemberek, akik
szeretnének még tanulni, vagy a munkakörük teszi indokolttá. A közszolgálati továbbképzési rendszert is mi működtetjük, amely
több tízezer tisztségviselő folyamatos továbbképzését biztosítja.

PP You were appointed as the rector of
the NUPS last September by János
Áder, the President of Hungary in a
solemn ceremony in the Sándor Palace.
Since then, the first semester is over at
the university. How do you assess this
past semester?
– It was a very intensive and encouraging
period in the life of our university. Of course,
it was important for me to get to know the
culture of the institution and to integrate
into the community. In addition, some processes needed to be launched that are prerequisites for further progress: we are operating
in a new organisational structure, new people
have arrived in the management, and university funding is operating on new foundations.
So everything that is needed to advance to
the next level concerning academic quality
and training quality is at our disposal.
PP Your term of office is five years.
What is your agenda for this period?
What was the first task you started
with?
– The first step was to get to know the
colleagues in the management and the team,
which happened quickly and successfully.
Team work is extremely important for me,
and I have found an excellent and committed
team here. We would like to launch new research units and training programmes that
will further enrich the existing portfolio. We
have already developed a set of conditions and
from now on further developments can take
place. We would like to focus on training
programmes that are somewhat different
from the regular ones and target a smaller
group of students. They are also more practical and high-quality trainings aimed at training future state leaders and diplomats.
PP The period of admission procedures
for the university year starting next autumn has just ended. What do you expect based on the received data?
– We do not have any data yet, but we are
positive and optimistic as far as the number
of admission applications are concerned. We

colleagues from different areas, such as
military sciences, law enforcement, political
sciences and public administration are building cooperation with institutions of the relevant profiles.

PP Az egyetem nemzetközi kapcsolatépítési rendszerére már most is kitűnő
példák vannak. Hogyan lehet ezt még
tovább fejleszteni? Mely térségek, intézmények felé nyitnának?
– Kiváló kapcsolatot ápolunk számos nyugat-európai egyetemmel, de ázsiai, például
kínai és dél-korai intézményekkel is vannak
együttműködéseink. Stratégiai cél az egyesült
államokbeli egyetemekkel való kapcsolat erősítése, amire már szintén tettünk lépéseket.
Világszerte igyekszünk a legmagasabb rangú
intézményekkel és szervezetekkel kapcsolatba
kerülni, de a mi egyetemi kultúránk, a magyar tudományosság gyökerei alapvetően
nyugati orientációjúak, ezért elsősorban itt és
az atlanti térségben keresünk partnerségeket.
Ezek a kapcsolatok azonban nem elsősorban
az intézményen múlnak, hanem azon, hogy
az oktatók és a kutatók kivel találják meg a jó
együttműködés lehetőségét egy másik ország
hasonló intézményében. Számos stratégiai
partnerünk van, de nem lehet egyet sem kiemelni, hiszen sokszínű a paletta: a katonák
a katonai, a rendőrök a rendészeti, az államtudományi, közigazgatási terület munkatársai
pedig a hasonló profilú intézményekkel keresik az együttműködéseket.
PP Az egyetem sportélete is formálódik,
és a nyáron egy nagyszabású rendezvénynek, a 15. Maccabi Világjátékoknak is otthont ad.
– Ez nagy öröm és büszkeség, egyben kihívás számunkra. Fontos esemény lesz az
egyetem életében, ugyanakkor komoly biztonsági feladat is, ami persze testhezálló nekünk. Izgatottan várjuk a sporteseményt, és
megtisztelő, hogy mi lehetünk a házigazdái.
A saját sportéletünk is alakul, amelyet szeretnénk még továbbfejleszteni, és az egyetemi

believe that many talented young people want
to study at our university. Basically, for us it
is not quantity what really matters. It is not
a question of numbers, but rather a matter of
quality. We would like to address the bestperforming students. Our postgraduate programmes continue as well, for those who already have a degree. Most of them are already
practicing professionals, who would like to
receive further training, or their job makes it
necessary to enrol. Our university also operates the public service training system, ensuring the continuous training of tens of thousands of public servants.
PP There are already excellent examples
for the university’s international networking system. How can this be further developed? To which regions and
institutions would you be ready to
open?
–We have excellent relationship with several Western European universities, but we
also cooperate with Asian institutions, such
as Chinese and South-Korean ones. Our strategic goal is to strengthen the relationship
with U.S. universities, and we have already
taken steps in this direction. We are trying
to get in contact with the highest-ranking
institutions and organisations worldwide, but
our university culture and the roots of Hungarian science are basically Western-oriented,
so we are looking for partnerships primarily
here and in the Atlantic region. However,
these relations do not primarily depend on
the institutions themselves, but rather on the
ability of teachers and researchers to develop
fruitful cooperation with a similar institution
of another country. We have a number of
strategic partners but none can be highlighted, as their range is quite diverse:

PP The sports life of the university is
also being shaped. You will host a largescale event, the 15th Maccabi World
Games.
– We are extremely happy and proud, but
it will be a great challenge for us, as well. It
will be an important event in the life of the
university but also a major security task
which, of course, is a fitting one for us. We
are excited and look forward to this sports
event and it is an honour for us to host it.
Our own sports life is also developing and
we want to make it even better. We would
like to become a bastion in university sports
life. NUPS is cooperating with FCSM Csata
first division women’s basketball team, who
do well in the top league. As a result of the
cooperation with the Municipality of
Józsefváros, we also support the sports life of
local citizens by providing them with discounts on our campus.
PP What does the university offer for
the scholarship students and what kind
of values and messages are you willing
to convey to your students?
– We intend to show our foreign students
and guest teachers that Hungary is an open
and attractive place. Those who choose us can
enjoy a unique environment, which is also
recognised by our Western European friends.
It is our duty to build a certain country image. However, building academic and personal relationships that emerge from such
collaborations represent the greatest benefit
for us.
PP With what kind of public professional events is the university preparing?
– The Ambassador Forum, which is very
popular within the university as well as
among outsiders, will proceed in the spring.
Just last week I had a discussion about our
cooperation with the French Ambassador,
who will be one of our guests this spring.
NUPS hosts hundreds of academic events a
year. We also strive to create a cultural life at
the university that makes us unique among
other higher education institutions. This is
supported by the university’s excellent location, the infrastructure of the campus, its
elegance and tradition; features that
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sportéletben is egy bástya lenni. Az NKE
együttműködik az FCSM Csata első osztályú
női kosárlabdacsapattal, akik helytállnak a
legmagasabb szintű bajnokságokon is. A józsefvárosi önkormányzattal való együttműködésünk keretében pedig a kerületi polgárok
sportolását is támogatjuk kedvezményekkel a
campuson.
PP Mit kínál az egyetem a külföldről
ideérkező ösztöndíjasoknak és milyen
értékeket, üzeneteket kíván közvetíteni
hallgatóinak?
– A külföldről érkező diákoknak és vendégoktatóknak is azt szeretnénk közvetíteni,
hogy Magyarország egy nyitott és vonzó hely.
A hozzánk érkezők páratlan környezetben
lehetnek itt, amely nyugat-európai szemmel
is elismerést vált ki. Egyfajta országimázs-építés is a feladatunk, miközben számunkra a
legnagyobb haszna azoknak az épülő tudományos és emberi kapcsolatoknak van, amelyek az ilyen együttműködésekből sarjadnak.
PP Milyen nyilvános szakmai rendezvényekkel készül az egyetem?
– Tavasszal folytatjuk a nagyköveti fórumot, amely nagy népszerűségnek örvend az
egyetem és a külsős érdeklődők körében is.
Épp a múlt héten tárgyaltam a francia nagymake it perfectly suitable for these purposes.
We would be happy to see a cultural life that
is attractive for the inhabitants of the neighbourhood or for others. Our goal is to make
Ludovica Campus a common cultural space
that extends beyond the core activities of the
university.
PP What kind of infrastructural developments are expected to take place?
– Developments are far from being over,
right now we are about halfway. We have just
signed a contract for the renovation of the
Ludovika wing, which students can enjoy in
a year’s time. We would like to change the
location of the Faculty of Military Sciences
and Officer Training, and move it from Hungária Körút to the campus. If we do it, it will
almost double the campus area in about five
years, but not at the expense of the park. In
fact, this will contribute to the development
of the district of Józsefváros, an entirely new
part of the city. The establishment of the Institute of Disaster Management is also underway. And to get an overall picture, we should
mention a great-scale project which will take
place at the Baja Campus in the Faculty of
Water Sciences.
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követ asszonnyal az együttműködésünkről,
akit vendégeink közt köszönthetünk a tavasz
folyamán. Az NKE évente több száz tudományos rendezvénynek ad otthont. Van olyan
törekvésünk is, hogy az egyetemen olyan kulturális életet teremtsünk, amely kiemel bennünket a többi felsőoktatási intézmény közül.
Mindehhez hozzájárul a kiváló a helyszín, a
campus infrastruktúrája, reprezentativitása,
illetve hagyományai szerint is tökéletesen alkalmas erre. Olyan kulturális életet szeretnénk, amely idecsalogatja a környékbeli lakókat, vagy akár másokat is. Célunk, hogy a
Ludovika Campus közös kulturális tér lehessen, ami túlmutat az egyetem alaptevékenységén.

egy új városrész kialakítását fogja jelenteni.
Folyamatban van a Katasztrófavédelmi Intézet
kialakítása is. És ha már teljes képet szeretnénk nyújtani, a bajai campuson, a Víztudományi Karnak is lesz egy komoly beruházása.

PP Milyen további infrastrukturális
fejlesztések várhatók?
– A fejlesztések még korántsem értek véget,
most járunk nagyjából a félidőnél. Pont a napokban írtuk alá a szerződést a Ludovika
szárnyépületének felújítására, amelyet egy év
múlva már birtokba vehetnek a hallgatók.
Szeretnénk a Hungária körútról a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kart is behozni a
campusra. Ha megvalósul, akkor ez nagyjából
öt éven belül szinte kétszeresére fogja növelni
a campus területét, de nem a park terhére. Ez
tulajdonképpen már a Józsefváros fejlesztését,

PP Diplomáciai akadémiát is terveznek.
– Tavaly decemberben egy kormányhatározat rendbe tette az egyetem finanszírozását,
és tervezhető állapotba került a költségvetés.
Lehetővé vált egy nagyobb ívű fejlesztési program megvalósítása, amelyet Tisza István, a
néhai miniszterelnök emlékének tiszteletére
neveztünk el. Ennek keretében kezdtük meg
az akadémia előkészítését is. Szoros együttműködésben dolgozunk a Külgazdasági és
Külügyminisztériummal, és az egyetemet
fenntartó Miniszterelnökséggel. Mindegyik
fél egyetért abban, hogy a diplomáciai akadémia létrehozása lassan három évtizedes elmaradása a magyar felsőoktatásnak. Az akadémia
többféle funkciót is el fog látni: egyrészt kiváló alapot ad a tanulni vágyóknak, másrészt a
már külügyi dolgozóknak is nyújt felkészítő
képzéseket, hogy tudásukat minél jobban kamatoztathassák a különböző állomáshelyeken.
Egyben diplomáciai vezetőket is kívánunk
személyre szabottan képezni: nagyköveteket,
konzulokat, attasékat.
Végh Nóra Judit

PP You are also planning a diplomatic
academy.
– Last December, a government decision
settled the university’s finances and the
budget became easier to plan. It is now possible for us to implement a larger-scale development programme named after István
Tisza, in honour of the late prime minister
of Hungary. As a part of this, the preparations for the academy have already started.
We are working in close collaboration with
the Ministry of Foreign affairs and Trade and
the Prime Minister’s Office. Everybody

agrees that the establishment of a diplomatic academy is lagging behind already three
decades in the Hungarian higher education.
The academy will have a number of functions: on the one hand, it will provide an
excellent basis for those who want to study
in this field, and on the other hand it will
provide trainings for those already working
in the field of foreign affairs so they can make
the best use of their knowledge in their posts.
We also intend to train diplomatic leaders
– ambassadors, consuls and attachés – in a
personalised way.

