„A szakmaiság lebeg a szemem előtt”
Interjú dr. Nagy Lászlóval, Pest megye rendőrfőkapitányával

”I am committed to professionalism”

Interview with Dr László Nagy, Chief of Pest County Police Headquarters
pitányság működéséhez és még inkább előremozdítsam pozitív irányba. Azt az elvet vallom, amit az elöljáróink is szoktak emlegetni,
hogy mindig mindent lehet még jobban csinálni, és erre folyamatosan törekedni is kell.
A szakmaiság lebeg a szemem előtt.

PP Alig több mint egy hónapja vette át
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
csapatzászlaját. Mit érzett a szimbolikus átadás pillanatában?
– Bevallom, egy kicsit izgultam, annak
ellenére, hogy viszonylag nagy rutinnal rendelkezem a rendezvényeken való részvétel
terén. Megtiszteltetést és büszkeséget éreztem.
Közben átfutott rajtam a gondolat, hogy milyen nagy feladatról van szó, és vajon helyt
tudok-e állni. Természetesen minden erőmmel azon leszek, hogy megfeleljek az állampolgároknak, az elöljáróimnak és a csapatomnak egyaránt.
PP A kinevezés idén január 1-jén lépett
hatályba. Milyen célkitűzésekkel kezdte meg hivatalát?
– Valóban január 1-jétől szól a kinevezésem, de vezetői döntés értelmében már 2019.
október 1-jétől a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozom. Ennek köszönhetően
volt elég időm ahhoz, hogy alaposan áttekintsem a főkapitányságon működő szakmai folyamatokat. A hivatalba lépésemkor tehát már
tisztában voltam a főbb irányvonalakkal.
Ebben sokat segített az is, hogy korábban
több mint tíz évig teljesítettem szolgálatot a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon, így
nem volt számomra minden teljesen új. Célom, hogy munkámmal hozzátegyek a főka22 | DIPLOMATA   

PP Nagyszerű elődje volt dr. Mihály
István személyében. Miben konzultáltak az átadás során?
– Természetesen naponta beszéltünk. A
tábornok úr több évtizedes tapasztalatai alapján számtalan hasznos tanáccsal látott el.
Arról is konzultáltunk, hogyha bármilyen
változtatást szeretnék véghez vinni, akkor azt
fokozatosan tegyem, nehogy hiátus keletkezzen a rendszerben. Azt hagyta meg útravalóul, hogy mindent tegyek a jó gazda gondosságával.
PP Kinevezését megelőzően hét évig a
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot vezette, de különböző beosztásokban már korábban is szerzett tapasztalatot a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon. Hogyan tudja főkapitányként az
eddigi szakmai ismereteit felhasználni?
– A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
méretét és létszámát tekintve kicsi szervezeti
egység, hiszen Nógrád megye az ország második legkisebb megyéje. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne tanultam volna ott sokat.
Olyan meghatározó szakmai feladatokban
vettem részt, amelyeket a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon is tudok hasznosítani. Jó
érzéssel és jó szívvel gondolok vissza az ott
eltöltött időre és a kollégákra, akik közül többükkel barátokká váltunk. A Pest Megyei
Rendőr-főkapitányságon teljesített időszak is
sokat jelentett. Ennek nagy részét a Budaörsi
Rendőrkapitányságon töltöttem, ahol vizsgálati osztályvezetőként és a nyomozóalosztály
vezetőjeként tevékenykedtem.
PP Pályája során többek között a szervezett bűnözés elleni munkával is foglalkozott. Mely bűnügyi szakterületek
a specialitásai?
– Az a megtiszteltetés ért 2005-ben, hogy
részt vehettem a Szervezett Bűnözés Elleni

PP Just over a month ago You took over
the team flag of the Pest County Police
Headquarters. What did You feel at the
moment of the symbolic handover?
– I admit I was a little excited, despite having a relatively large routine of attending
events. I felt honoured and proud. For a moment, I pondered upon what a big task I am
assigned, and I wondered if I would do it well.
Of course, I will make every effort to meet
the expectations of citizens, my superiors and
my team.
PP The assignment took effect on the
1st of January this year. What are Your
aims at the start of the office?
– Indeed, my appointment is from the 1st
of January, 2020, but as a result of a leadership
decision, I have been working at the Pest
County Police Headquarters from the 1st of
October, 2019. As a result, I had enough time
to observe professional procedures at the
headquarters. So, by the time I took office, I
was already aware of the main guidelines. The
fact that in the past I served at the Pest County Police Headquarters for more than ten
years also helped a lot, so I found most things
familiar. My goal is to contribute to the headquarters with my work and move it forward
in a positive way. I share the principle, often
mentioned by our superiors, that there is always something to be improved, and one
must constantly pursue that goal. I am committed to professionalism.
PP Your predecessor was the great Dr
István Mihály. What did You two consult about at the time of the handover?
– Of course, we talked daily. Based on his
decades of experience, the General provided
me with countless useful tips. We also agreed
that if I want to make any changes, I should
implement them gradually, so that no hiatus
occurs in the system. He left me with the
advice that I should do everything with the
care of a good host.
PP Prior to Your current appointment,
You were the Head of Nógrád County
Police Headquarters for 7 years, and

Koordinációs Központ koordinációs főosztályának munkájában. Feladataim közé tartozott a rendőrség, a katonaság, a titkosszolgálat, az akkori pénzügyőrség (ma NAV) és az
ügyészség közötti összekötő munka. Felderítettük és kivizsgáltuk a bűnözők kapcsolatrendszerét, ami rálátást adott nekem országos
szinten is a kriminalitás struktúrájára.
PP Milyen vezetési elveket vall? Mit vár
el a kollégáktól?
– A kollégákhoz empatikusan állok hozzá
és szeretnék számukra kiszámíthatóságot
nyújtani. Cserébe pedig azt várom, hogy
szakmaisággal és elhivatottsággal végezzék a
munkájukat. Tartsák szem előtt azt, hogy a
rendőrség egy szolgáltató szervezet, amely
fenntartja a közbiztonságot. Érezzék a felelősséget, hogy a kezükbe adott jogosultsággal
élniük, és nem visszaélniük kell. Azt kérem
tőlük, hogy a lehető legjobb tudásuk szerint
végezzék munkájukat. Én pedig mindenben
támogatni fogom a szakmai haladásukat és
mindent megteszek, hogy biztosítsam számukra a feltételeket, hogy „csak” a munkájukkal kelljen foglalkozniuk.
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PP Minden sikeres ember mögött ott áll
a család – tartja a mondás. Ön hogy
vélekedik erről?
– Ez a mondás rám nézve is igaz! Stabil
párkapcsolatban élek. A feleségemtől nagyon
sok erőt és támogatást kapok. A családért tett
munkája nélkül én sem lennék ott, ahol most
vagyok. Két gyermeket nevelünk, a kisfiúnk
nyolcéves, a lányunk pedig 16. A gyerekekkel
is jó a kapcsolatom. Szeretetteljes családban
élünk. Ez erőt és biztonságot ad számomra,
hogy a munkámat megfelelő módon tudjam
végezni.
Dr. Fodros István

You had previous experience with Pest
County Police Headquarters in various
positions. How can You use Your previous professional knowledge as Police
Chief?
– Regarding its size and manpower,
Nógrád County Police Headquarters is a
small organisational unit, as Nógrád County
is the second smallest county in the country.
However, I learned a lot there. I took part in
significant professional tasks that I can make
use of at Pest County Police Headquarters. I
think back to the time spent there and to my
colleagues there with a good feeling and a
warm heart, and I made several friends in that
place. The period spent at Pest County Police
Headquarters was also meaningful for me. I
spent most of that time at Budaörs Police
Headquarters, where I worked as Head of the
Investigation Department and Head of the
Detective Subdivision.
PP During Your career, You also dealt
with fight against organised crime.

Which criminal fields are Your specialties?
– In 2005, I had the honour to take part
in the work of the Coordination Department
of the Organised Crime Coordination Centre. My duties included coordinating the
work of the police, the military, the secret
service, the former Tax Police (today NAV)
and the prosecutors’ office. We detected and
investigated the body of relations between
criminals, which gave me insight into the
structure of crime at a national level too.
PP What are Your leadership principles?
What do You expect from Your colleagues?
– I treat my colleagues with empathy, and
want to give them predictability. In return, I
expect them to work with professionalism and
dedication. They should keep in mind that
the police are a service organisation that
maintains public security. They should feel
the responsibility of exercising their authority without abusing it. I ask them to do their
job to the best of their abilities. And I will do
my best to support their professional advancement, and provide them with conditions allowing them to “only” focus on their work.
PP Behind every successful person,
there is a family – as the saying goes.
How do You relate to this?
– This saying is true for me as well! I live
in a stable relationship. I get a lot of strength
and support from my wife. Without the work
she does for our family, I could not be where
I am now. We raise two children, our little
boy is 8 years old, and our daughter is 16. I
have a good relationship with my children.
We are a loving family. This gives me the
strength and security necessary for doing my
job the right way.
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