
A cél hogy „kük”-ös legyen! 

 

Biztos ez lesz az az épület, mert kint van a zászló. No meg látok valami réztáblát is, biztos ez az. Az órámra 

pillantok: 7:45. Egyre jobban izgulok, jaj csak el ne késsek, meg nehogy rossz helyre menjek. De hogyan kell 

ide bejutni? Mondta az a nő a telefonba, aki valami Nisszántól, vagy NISZ1-től hívott, hogy lesz majd valami 

„csipsz” kártyám amire az életemnél is jobban kell vigyázni, mert ha elveszítem egy év mire újra elkészül.. de 

egyelőre ne aggódjak, legalább 3-4 hónap mire megkapom.. Na jó, de addig hogy jutok be? (Na meg persze 

mi lesz fontosabb mint az életem…) Mindegy már, a lényeg hogy időben ideértem, csak jussak be 8-ig, mert 

ciki lenne az első napomon elkésni. De mi az a NISZ? A Nisszánnak legalább van értelme. 

Miniszterelnökség, már kimondva is beleborzongok és IGEN… én itt fogok dolgozni. Biztos minden precízen, 

pontosan megy, és már biztosan minden kollégám bentvan, én meg jövök itt vidékről, még a „csipszkártyámat” 

sem tudtam elintézni a belépésem előtt. Továbbra is a torkomban dobog a szívem. Becsengetek, bemutatkozom 

és egy morcos a biztonsági őr egyből nekem szegezi a kérdést:  

 a JOTI2 -ra jött?  - Már megint egy rövidítés…hűha, pedig ezt biztosan tudnom kellene és mintha hallottam 

volna az állásinterjún ezt a szót. JOTI, JOTI vagy JOGI … ez utóbbinak legalább lenne értelme. 

Morzsolgatom magamban, ez meg mi lehet? Tuti valami országos az O miatt… ezek a rövidítések, még azt 

a NISZ-t se tudom mi, máris itt a következő. Mindenesetre határozottan válaszolok:  

 Igen, a JOTI-ra jöttem! Jelentem ki kicsit mélyebb hangon, mégiscsak kormánytisztviselő leszek, fontos 

a magabiztos hanghordozás!  

Nyílik az ajtó, ezaz, eltaláltam! Kijelenthetjük tehát, hogy én a JOTI-ra megyek, legyen az bármi is, egy életem 

egy halálom. Remélem ma már nem lesz több szórejtvény.  

 

Kedves munkatársak fogadnak, segítőkészek és egyből rengeteg információt zúdítanak rám; egyelőre csak 

kapkodom a fejem. Megmutatják az irodám, ahol mindössze egy asztal és egy fogas vár. Nekem ez kicsit fura, 

hogy nincsenek bútorok, de a többiek szerint ez már így is „nagy dolog”, mert másoknak csak napok múlva 

lett asztala. Viszont székem és számítógépem nincs, így érdeklődöm, hogyan lehetne ezeket az eszközöket 

beszerezni. Valamiért mindenki kajánul mosolyog amikor rákérdezek és kicsit sajnálkozva közlik, hogy ne is 

álmodjak ilyen dolgokról. Van olyan kolléga, akinek közel két hónap alatt se lett gépe, de talán szék van a 

pincében, a leselejtezettek közül nézzek egyet amíg megjön a sajátom. Na tessék, szép kilátások.  Évi 

kolléganőm próbál segíteni és igyekszik azzal megnyugtatni, hogy holnap jönnek a KEF-től és akkor minden 

megoldódik. Hmm… jönnek a KEF3-től és megoldják. Ha megoldják, akkor az jó, tehát ennek most örülni kell, 

de mi az a KEF? Valamilyen Központ, ha K-val kezdődik, de a másik két betű sehogy sem illik a képbe. Úgy 

beszélnek róla, mintha ezt is mindenkinek legalábbis az anyatejjel kellett volna magába szívnia, így én sem 

merek visszakérdezni; bízom a KEF jóságában, aki mindenható és teremt nekem bútort.  Még a NISZ-t meg a 

JOTI-t sem fejtettem meg…. Esküszöm, vezetni fogok egy füzetet a rövidítésekről, mert máris totál hülyének 

érzem magam, pedig még csak két óra telt el az első napomból.  

Lassan beindul az élet, már mindenki megitta a második rendes kávéját. Jön az első értekezlet, amire már 

nekem is mennem kell. Beszélnek ügyekről, feladatokról és kezdem úgy érezni magam mintha valami idegen 

                                                           
1 NISZ - Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.  
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bolygóra szálltam volna le. Olyan furcsa nyelvi kóddal beszélnek, hogy csak minden harmadik szónak vagyok 

biztos a jelentésében. Eszembe jutott Karinthy, Utazás Faremidóba című regénye, ahol a főhős egy zenei 

hangokkal kommunikáló géplények világába jut és nem érti az ott élő őslakosok nyelvét. Éppen így érzem én 

is magam és felmerül bennem a kérdés: biztos elég felkészült vagyok ide?  A legtöbben valami „ET4”-n 

dolgoznak. Remélem nekem is lesz ilyen ET-m – vagy lehet, hogy már van… ki tudja. Most totál E.T.-nek 

érzem magam és a szememet is majdnem olyan nagyra nyitottam, mint az említett SCIFI főhőse, de mégsem 

tudom felvenni a megbeszélés fonalát. Az tuti hogy ha lesz saját ET-m, akkor nagyon fontos leszek tőle, mert 

már azt is többször hallottam, hogy az ET-vel hamar készen kell lenni.  Ráadásul valami összetett dolog lehet, 

mert van neki KH5 része, ami nagyon kell és meghatározó, mert erről is igen komoly arccal értekezik mindenki. 

Ennél a KH szónál,  főleg a jogászok ráncolják a homlokukat, szóval lehet hogy valami jogi dolog lesz. 

 

Mindjárt vége az értekezletnek, és jelzi a főnököm, hogy az egyik nálunk levő ET mehetne GK6-ra, de ha nem, 

akkor fel kel kérni SCSK7-ra…. Bólogatok de kezd izzadni a tenyerem, mert rettegek, hogy valaki rájön: 

fogalmam sincs ezekről a rövidítésekről sem.  GK, SCSK, mormolom magamban és tudom, hogy ezt is ki kell 

hamar deríteni, hiszen azt a bizonyos ET-t ezekre kell felvetetni. De ki veszi fel? Vagy miért nincs rajta? Teljes 

a kétségbeesésem. Imádkozom, hogy lassan legyen vége, mert eddig egyetlen értelmes szó sem hagyta el a 

számat, de még csak egy rövidítést sem használtam. Amatőr vagyok! És ekkor jön az, amitől rettegtem! A 

másik főosztály vezetője egyszer csak hozzám fordul:  

- Kérlek kérdezd meg HÁT Asszonyt, hogy kell-e neki a pélyi8 ET-ből KÁT felkészítő. – Na gondoltam, itt 

a vég, hogy nyílna meg alattam a föld. Halvány fogalmam sincs arról mit kell kérdeznem. A „HÁT 

Asszonyt” azt hiszem értem. Itt a Helyettes Államtitkárra gondolhat, bár furcsa így hívni vezető beosztású 

embereket, hogy „HÁT Asszony” meg „HÁT Úr”, de „hát” jó, legalább tudom kitől kell kérdezni. De a 

többi?? „A pélyi ET-ből felkészítő KÁT-ra”… írom fel a noteszembe, miközben úgy érzem teljes sötétség 

vesz körbe. Azt is írhatnám: hogy indul a görög aludni, annak legalább oda-vissza van értelme. 

Mindenesetre bőszen bólogatok és jelzem, hogy intézem ezt a valamit ami egy ET és ráadásul pélyi… 

Istenem! Hát kellett ez nekem?  
 

Az értekezlet után benézek az irodámba, hátha odaért az a KEF nevű valami vagy valaki és megadatott nekem 

a szék, de még semmi, csak a kef-ét ehetem egyelőre. Így felvértezve az imént hallott „varázs rövidítésekkel”,  

HÁT Asszony felé veszem az irányt. Nyitott ajtó fogad, ez nagyon furcsa. Megszoktam hogy a nagyfőnökök 

mindig zárt ajtó mögött ülnek és legalább két titkárságon kell magam átverekedni és minimum két nappal 

előtte időpontot kell kérni. Itt nem így van. Nyitva az ajtó, még valami halk zene is szól, lehet nem is ez a HÁT 

asszony.  Félszegen kopogok az ajtófélfán, de magabiztosan lépek be az irodába. 

- Gyere, gyere. Mi újság?  -  kérdezi meglepően kedvesen. Igen, még kedves, mert egyelőre nem tudja, hogy 

kérdezni fogok valamit, amiről sejtésem sincs, hogy mit jelent.  

 

                                                           
4 ET – A kormánydöntéseket meglapozó előterjesztés rövidítése 
5 KH- Kormányhatározat 
6 GK – Gazdasági Kabinet Ülése 
7 SCSK – Stratégiai és Családügyi Kabinet ülése 
8 Pély – Heves-megyei település, az egyik előterjesztés egy itt megvalósuló beruházásról szólt.  



- Szükséged van a pélyi ET-ből KÁT felkészítőre? – teszem fel magabiztosan a kérdést, persze a noteszből 

szó szerint felolvasva, éppen úgy, mint amikor a Google fordítóval rendeltem pizzát Franciaországban. Néz 

rám és hihetetlen, de minden szavam jelentését érti. Én meg állok ott és rettegek, nehogy visszakérdezzen, 

mert akkor egyből összeomlik a szépen felépített magabiztosságom.   

- Igen, és kérd be hozzá a napirendet, ás az IJR9-ből a végleges ET-t. – mondja ezt olyan természetességgel 

nekem, mintha egy pohár vizet kérne. Az fut át az agyamon, hogy talán jobb is lenne ha elmennék 

pincérnek, hiszen a pohár és a víz szavak jelentését is érteném. Nesze neked bölcsészkar, meg két diploma. 

Egy nyavalyás IJR-ből nem tudok egy egyszerű ET-t csinálni, nemhogy pélyit.  

Közben belép az irodába HÁT Asszony titkárságvezetője és felteszi a következő kódolt kérdést: 

- KÁT-úr titkárságáról telefonáltak és kérdezik, hogy ki megy a holnapi KÁT-ra? – Hihetetlen mód 

igyekszem figyelni, hátha ebből a párbeszédből megtudok fejteni valamit. De hiába.  Lassan próbálok 

kihátrálni az irodából, mert kezdem magam iszonyú kínosan érezni. Közben cikáznak a gondolataim, 

próbálom összerakni a mozaikot. Van ugye ez a KÁT dolog, amire felkészítőt kell csinálni, de ez akkor 

egy fickó lehet, hiszen Úr és titkársága is van. De miért kellene rá felkészítőt csinálni? Ott van még a pély 

szó, ami lehet nem is rövidítés? Alig egy fél nap tel el és máris behozhatatlan a hátrányom; lehet holnap 

felmondok, nincs helyem egy olyan világban aminek nem beszélem a nyelvét…  - Persze HÁT Asszony 

ezt is érti és válaszol is: 

- Kormánybiztos Úr megy, én pedig a KÁT felkészítőre. Maradj bent kérlek, - fordul hozzám - mert 

megjött az SCSK-ról az emlékeztető, beszéljük meg.  - A halálraítéltek reményteli magabiztosságával 

ülök le, és azon gondolkodom, bekerülhetek-e a rekordok könyvébe, mint a legrövidebb munkaviszonyú 

kormánytisztviselő? Tuti holnap már nem kell jönnöm, és még a KEF-fel sem tudok találkozni. Pedig 

legalább az meglett volna hogy mi, hátha jól jönne a pincérkedésnél. 

- Szóval volt négy ET-nk az SCSK-n, ebből három KÜK10-ös. – Mondja nekem boldogan HÁT Asszony. 

Gondoltam ha ő boldog én is, hiszen akkor ha valami KÜK-ös az jót jelent és bőszen le is jegyzetelem. 

Igaz bármilyen másik hárombetűs szóval pl.: KOK-os, KÁK-os, KIK-ás helyettesíthetném, annak se lenne 

számomra több értelme. – Az mindig jó – folytatja edukatív jelleggel és indul ki az irodájából – ha az ET 

nem megy tovább és KÜK-ös. Erre kell törekedni, úgy kell megírni, hogy minden lehetséges kérdésre 

választ adjunk már a KÁT előtt. – fejezi be a mondanivalóját és tűnik el a folyosón, bennem további 

megválaszolatlan kérdéseket hagyva.  

 Visszatérek az irodámba, és látom, hogy a jóságos KEF, még nem hozta meg a várva várt székemet, így leülök 

az asztalom sarkára és azon gondolkodom: HÁT kell ez nekem???  

 

Eltelt egy év, lassan belerázódtam a munkába. Nem volt egyszerű, de már tudom, hogy ez a sok rövidítés a 

napi kommunikációt könnyíti meg. Már én is beszélem a közigazgatási bennszülöttek kódolt nyelvét. Ha kel 

valami, akkor szólok a NISZ-nek vagy a KEF-nek, írom az ET-ket és a KÁT-felkészítőket, mennek az ET-t 

GK-ra, SCSK-ra és tudom, hogy ha valami KÜK-ös akkor jól dolgoztam!  

                                                           
9 Integrált Jogalkotási Rendszer, ebben tárolják az előterjesztéseket 
10 KÜK – A kormányhatározat-tervet elfogadták, a kormány két ülése között kiadható. 


