Generációk találkozása
A fenti címmel hirdette meg a Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tudományos Diákköre, a
Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szervezete (NAV NYOSZ) azt a rendezvényt, ahol az NKE jogelőd
intézményeiben – elsősorban az Államigazgatási Főiskolán és a Rendőrtiszti Főiskolán – az elmúlt
évtizedekben végzettek találkozhattak a legifjabb, tisztjelölti generációval.
A NAV NYOSZ elnökségét és a tagokat dr. Szendi Antal pénzügyőr ezredes és dr. Potoczki Zoltán
pénzügyőr alezredes fogadta.
A program első részében a NAV jogelőd szerveinek (APEH és VP) nyugdíjasai megtekintették a felújított
Ludovika Főépületet. A séta során Dr. Szabó Andrea PhD. pénzügyőr ezredes, tanszékvezető egyetemi
docens és a diákkör tagjai érdekes információkat osztottak meg az épület történetéről és a felújítás
menetéről.
A program második felében a diákkör egy kerekasztal beszélgetést szervezett az „öregdiákokkal”. dr. Suba
László pénzügyőr alezredes vállalta a moderátori feladatokat és bevezetésként egy interjú részletet osztott
meg a hallgatósággal, amely a pénzügyőr iskola falai közt játszódott évtizedekkel ezelőtt, de még mindig
sok hasonlóságot mutat a tisztjelöltek aktuális életével.
A NAV NYOSZ nyugdíjasai dr. Kaizinger Tibor, Géczy Attila, dr. Bálint László György és Netye Mihály
örömmel osztották meg évtizedes élményeiket a jelenlévő érdeklődőkkel, érezhető volt, hogy jó szívvel
emlékeznek vissza, mind az egykori iskolai, mind a hivatali és szolgálati élményeikre.
Nem csupán a régi fináncéletről, hanem a mai pénzügyőr hallgatók mindennapjairól is szó esett. A
Rendészettudományi Kar hallgatóinak egy napját bemutató kisfilm után Tasnádi Bence a kari hallgatói
önkormányzat elnöke számolt be röviden arról, hogy a leendő pénzügyőr tisztek hogyan igyekeznek
teljesíteni az egyetemi követelményeket.
A Tanszék jelenlevő oktatóiban is kellemes emlékeket idéztek fel nyugdíjas kollégáik visszaemlékezései,
mivel többen még aktív korukban együtt tejesítettek szolgálatot.
A résztvevők megállapodtak abban, hogy a rendezvény jövő félévben folytatódik újabb öregdiákok és
tisztjelöltek részvételével.
Szabó Andrea

Múlt és jövő
Az ezredes asszony pontos, kerek tudósítása után ide kívánkozik néhány mondat a meghívottak oldaláról.
Mindenekelőtt köszönjük a lehetőséget, a kedves, figyelmes fogadtatatást az intézmény oktatói és hallgatói
részéről. Kitűnő gondolat volt létrehozni ezt a találkozót, az elnökség jelenlévő tagjainak felejthetetlen
élményt jelentett.

A 2014-ben elkészült rekonstrukcióval visszakapta régi fényét az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika
Akadémia Pollack Mihály által tervezett klasszicista főépülete. Méltóságteljes tömbje, s a látványos
belsőépítészeti finomságok összhangja lenyűgöző hatást kelt a látogatóban, amit megerősít a XIX. századi,
az intézmény létrehozásáért alakult példátlan összefogás, közadakozás körülményeinek megismerése. Dr.
Szabó Andrea pénzügyőr ezredes asszony vezetésével itt, az egyetem falai között tehát mi is hallgatókká
váltunk rövid időre.
Átsétálva a Ludovika Campus egyik új épületébe, találkoztunk ifjú pénzügyőr utódainkkal, akik ilyen öreg
fináncokat talán még életükben nem láttak, hiszen oktatóik is jóval fiatalabbak nálunk. Amiből ők
véglegesen kimaradnak sajnos, az az élettapasztalaton alapuló szakmai és emberi tudás megszerzése,
amelyhez leginkább egy idős kolléga tanácsai révén lehet hozzájutni. Mivel az a korosztály már mind egy
szálig nyugállományú, a fiatalok most némi ízelítőt kaptak abból, milyen is lenne, amikor tanítási
szándékkal az "öregek" elkezdenének sztorizni...
A rövidfilmből megismerhettük, hogyan zajlik a hallgatók élete az egyetemen, de a fiatalok - egy kivétellel nem igazán avattak be minket a saját történeteikbe a nagy plénum előtt. Kedvesek, aranyosak voltak, de,
érthetően, sokkal közlékenyebbek a szűkebb körű beszélgetések során. Több szolgálati helyen is
megfordultak tanulmányaik révén, a legkeményebb Záhonyban volt, ahol élesben tanulmányozták a
határforgalmat, a vámkezelést. Ott még találkozhattak hús-vér ügyfelekkel, konfliktusos helyzetekkel,
amikor azonnal kell dönteni, s nem csupán a képernyő előtt ülve meghozni egy határozatot.
Örömmel találkoztunk a pénzügyőr tisztjelöltekkel és oktatóikkal. A fiatalok reménysugarat jelentenek
számunkra, akik továbbviszik életpályának számító hivatásunkat.
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