
Ke rek asz tal-be szél ge tés
a köz szol gá la ti kép zés rõl

A köz igaz ga tá si, a ren dé sze ti és a hon vé del-
mi-ka to nai élet pá lyák kö zös köz szol gá la ti ér-
ték rend jé nek, a pá lya ívek kö zös met sze té nek
meg te rem té se új ins pi rá ci ó kat adott a köz szol-
gá la ti kép zés nek. En nek meg nyil vá nu lá sa a
Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem (NKE) lét re-
ho zá sa, a hi va tás ren dek kö zös to vább kép zé si és
ve ze tõ kép zé si prog ram ja i nak ter ve zé se. Mind-
ezek fel té te le, hogy a köz szol gá la ti kép zés rõl
kü lön bö zõ meg kö ze lí tés bõl, de ha son ló an gon-
dol ko dik a rend vé del mi, a ka to nai és a ci vil te-
rü let kép vi se lõ je.

Fel kai Lász ló val, a Bel ügy mi nisz té ri um köz-
igaz ga tá si ál lam tit ká rá val és Szar ka Gá bor ral,
a Hon vé del mi Mi nisz té rium (HM) kabinet-
fõnökével be szél ge tett Kis Nor bert, a Nem ze ti
Köz igaz ga tá si In té zet (NKI) fõ igaz ga tó ja.

Kis Nor bert (K. N.): Be szél ges sünk elõ-
ször a kormány ál tal el fogadott kor mány-
za ti köz szol gá la ti sze mély ügyi stra té gia
leg fon to sabb kép zé si cél ki tû zé se i rõl.

Felkai Lász ló (F. L.): A stra tégia cél ki tû zé -
sei kom plex mó don épül nek fel, tel jes rend -
szert al kot va. Szá mom ra az egész sze mély -
ügyi stra té gia leg na gyobb jó té te mé nye,
hogy kon ver gen ci át irá nyoz elõ a ren dé sze ti 
és a nem ren dészeti kép zések kö zött. A stra -
té gia se gít sé gé vel egy sé ge se dik a köz szol gá -
latban a ci vil szfé ra és a ren dészet. Ez a leg -
fon to sabb cél ki tû zés. A ren dé szet min dig
egy sé get ké pe zett a ci vil köz igaz ga tás ban,
csu pán a tör té nel mi kö rül mé nyek miatt vált
több kü lönálló rész re. A ’80-as évek má so-
dik fe lé tõl az ál lam pol gár sá gi ügyek vál to zá -
sá val is mét el in dult egy kö ze le dé si ten den -
cia (ek kor ke rült át pél dául a rend õrség a ci -
vil szek tor ba). A kö ze le dés több-ke ve sebb
rend sze res ség gel és ha tá ro zott ság gal foly ta -
tódott a töb bi kormány alatt is. A har madik
cik lus ban elég nagy elõ re lé pés nek szá mí tott, 
ami kor a te vé keny ség-kon ver gen cia ér de ké -

ben el von ták a rend õr ség tõl a köz le ke dés -
ügyet és mig rációt. Igaz ez ak kor is, ha a
hu mán po li ti kai fo lya ma tok nem tud ták kö-
vetni ezt a vál tozást az át képzések, a vizs ga-
rend szer, az elõ me ne tel és az át jár ha tó ság te-
kin te té ben.

Szarka Gá bor (SZ. G.): Va ló ban köz el
áll egy más hoz a há rom hi va tás rend: a köz-
igaz ga tás, a ren dé szet és a hon vé de lem. Az
egy sé ges köz szol gá lat épí té se új don ság, de
hasz nos cél ki tû zés. A ka to nai fel ada tok át-
ala ku lá sá val szá mos pél da akad – nem csak a
ka taszt ró fa vé de lem, ha nem pél dá ul ka to -
nai misszi ók ese tében – a ka tonai és ci vil
fel ada tok kö zöt ti ha tár el mo só dá sá ra. A ka-
to nai és a hon véd sé gi fel adat el lát ás nem-
csak Ma gyar or szá gon ala kult át, ha nem
Európa- szerte. Meg nö ve ke dett a köz igaz -
ga tás hoz köz el álló fel ada tok szá ma, ame-
lyekben a ka tonák és ci vilek együtt dol goz-
nak, vagyis a köz szol gá lat egy sé ges ülé se
egy re in kább érez he tõ a gya kor lat ban is.

A kér dés má sik ol dala, hogy mi lyen élet pá-
lyát le het vá zol ni eb ben a meg vál to zott kör-
nye zet ben, hi szen a nyug díj rend szer mel lett a
katonai pá lya is vál tozik, illetve új ele mek je -
lennek meg. A ki hívás ab ból adó dik, ho gyan
biz to sít ha tó a ka to nák ma ga sabb rend fo ko -
zat ba való lé pé se eb ben a hi e rar chi kus rend-
szer ben, illetve mi lyen le he tõ sé gek adód nak a
ka to nai pá lyá ról ki vál ni kény sze rü lõk ese té -
ben. Ugyan ez el mond ha tó a ren dé szet re is.
A cél, hogy má so dik kar ri er le he tõ ség nyíl jon
azon fel ké szült, ide gen nyel ve ket be szé lõ ka-
to nák szá má ra, akik vé gig jár ták az elõmene-
teli rend szer lép csõ fo ka it, ér té kes tapasztala-
tokat sze rez tek és szol gál ták a köz ér de ket.
A kor mány za ti köz szol gá la ti sze mély ze ti stra-
té gia annak le he tõ sé gét te rem ti meg, hogy a
ka to nai pá lya fu tást kö ve tõ en a ci vil köz szol -
gá lat egyéb te rü le te in al kal maz zuk majd õket.
Szá muk ra az át kép zé si rend sze ren ke resz tül
kell biz to sí ta ni a ci vil köz igaz ga tá si ok ta tást,
mi nek utá na a leg töb ben kö zü lük a ka to nai hi-
va tás fel ada ta i ra vol tak fel ké szít ve. Ez utób bi
tu dás csak ki vé te les ese tek ben al kal maz ha tó a
ci vil élet ben, ezért kép zé sü ket ren dé sze ti és



köz igaz ga tá si is me re tek kel kell ki egé szí te ni.
Olyan szak mai te rü le te ket szük sé ges ebbe a
kör be be von ni, amely nek se gít sé gé vel az élet-
pá lya so rán terv sze rû en tud nak lé pé se ket ten-
ni, tör ténjék bár mi. Mi, ka tonák ezt tart juk
a leg fon to sabb cél ki tû zés nek. A köz szol gá lat
egy sé ge sí té se sze rint a rend szer sa ját lo gi ká ja
te remt le he tõ sé get az élet pá lyák kö zöt ti át já -
rás ra.

K. N.: A kép zés ol da lá ról te hát a köz szol -
gá la ton be lü li pá lya mó do sí tást és kar rier ter -
vezést tá mo ga tó megkö zelítés emel he tõ ki.
Ez szük sé ges sé te szi, hogy az alap kép zés tõl a
to vább kép zé sen át a ve ze tõ kép zé sig a kö zös
tar tal mak és ér té kek meg je len je nek. A Köz -
igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té rium (KIM),
a BM és HM kö zös élet pá lya-mun ka cso por -
tot in dí tott a nyá ron, amely a to vább kép zé si
és vizs ga rend sze rek össze han golt fej lesz té sé -
vel kap cso la tos kö zös ter ve ket fo gal ma zott
meg. Az NKE a há rom tár ca kö zös fenn tar-
tói tes tü le tet mû köd tet, az egye te men pe dig a
há rom kar biz to sít ja a szak mai egyen súlyt.

A kö zös fej lesz té sek egyik di lem má ja,
hogy az ál lam mû kö dé sé vel kap cso la tos
„dog mák” a vál ság éve i ben szer te a vi lá gon 
meg dõl ni lát sza nak, a fej lõ dés di na mi ká ja
ne he zen kö vet he tõ, az „is me re tek” pil la -
natok alatt avul nak el, vál toznak. Szin te
le he tet len 2-3 évre ter vez ni.

Fon tos kér dés, hogy ilyen fel té te lek
mellett mire ké szítse fel a mai köz szolgá-
la ti kép zés a fi a ta lo kat. Sta ti kus is me re tek 
vagy vál to zás ke ze lé si ké pes sé gek?

F. L.: Alap ve tõ en két ki hí vás ra kell fel ké szí -
te nünk a fi a ta lo kat. Az egyik a rend szer szem-
lélet, amely be a je len és a jövõ szempontjai
egy aránt be le ér ten dõk. Fel kell hív ni a fi gyel -
mü ket arra, hogy nem csak a ma gyar or szá gi,
ha nem tá gabb ér te lem ben véve az euró pai
köz szol gá la ti rend szer nek is ré szei. Nem vé-
gezhetik jól a dol gukat, ha nem lát ják a rend -
szer va la mennyi ele mé nek moz ga tó ru gó it,
szak mai ábé cé jét. A má sik szem pont a mo bi li -
tás. Nem csak a szak mai, ha nem a te rületi mo -
bi li tás is szá mí tás ba ke rül. Több ge ne rá ció

szo ci a li zá ló dott úgy, hogy a mun ka hely ke re -
sés so rán el fog lal ják he lyü ket egy adott te le pü -
lésen, és on nan rit kán köl töznek el. En nek a
kér dés nek to váb bi két ol dal a van: egy részt a
kis te le pü lé sek rit ka ál lás- és elõ re lé pé si le he tõ -
ségei, vagyis az egyé ni kar riervágy nem ta lál-
ko zik a mun ka erõ-kí ná lat tal. Ma gyar or szág
nem nagy te rü le tû or szág, a mo bi li tá si kész ség
még is hi ány zik az em be rek bõl.

SZ. G.: Sze rin tem az új köz szol gá la ti fi lo -
zó fia lé nye ge ép pen a ru gal mas ság és a vál to -
zás ké pes sé ge. Ezt kell ter mé sze tes sé ten ni,
még pe dig a hu mán erõ for rás rend sze ré ben
az egyé ni fe le lõs ség ki hang sú lyo zá sá val, az
egyé ni mo ti vá ci ó nak na gyobb te ret adva –
de a szer ve ze ti ér dek ér vé nye sü lé se mel lett.
Így a dön tés sza bad sá ga a rend szer ke re te in
belül a ka tonához ke rül, õ maga tûzi ki cél -
jait az adott élet pá lya-le he tõ sé gek kö zött.
A mi fel ada tunk, hogy kép zé si rend sze rünk
tá mo gas sa e tö rek vé se ket. El sõ sor ban te hát
az egyén dönt, ter mé sze te sen a szer ve zet ál-
tal kí nált ke re tek kö zött. A vál to zá sok hoz
elõ írt kö te le zõ kép zé sek pe dig ren del ke zés -
re áll nak a to vább lé pés lép csõ fo ka i ként. Az
egyé ni mo ti vá ció mel lett a ki vá lasz tás nak
van nagy sze re pe, hogy a leg meg fe le lõbb
em ber ke rül jön az egyes po zí ci ók ba. A je -
lent ke zõ egy út tal arra is vál lal ko zik, hogy a
kar ri er ver seny so rán ru gal ma san al kal maz -
kodik az új sze repekhez. Jó esély van arra,
hogy az em lí tett ön ál ló sá gi elem job ban
mo ti vál ja majd a köz szol gá la ti dol go zó kat,
mint a pa rancsszó.

K. N.: Nap ja ink tár sa dal mi, gaz da sá gi vál-
sá gai fo lya ma tos meg le pe té sek kel szol gál nak
a ta pasz talt szak em be rek szá má ra is. A glo ba -
li zá ció, az EU mû kö dé se, az in for má ci ós
tech no ló gi á ra való rá utalt sá gunk kö vet kez -
mé nyei ne he zen ter vez he tõ ki hí vá sok elé ál-
lít ják a köz szol gá la tot is, így az is me re tek, a
„tan anyag” fo lya ma tos fej lesz té sé re van szük-
ség. Fon tosnak tar tom, hogy a há rom tár ca
kép zé si rend sze rei, így az NKE is az ál landó
meg úju lás kö ze gé ben mû köd jön. Az ok ta -
tók és ku tatók is kö vessék és ta nítsák a leg -
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újabb ered mé nye ket, a pe da gó gia pe dig tart-
sa nyi tottan a hall gatókat a ma még isme -
retlen prob lé mák kre a tív meg ol dá sá ra, az
in no vá cióra. Mind ez per sze egy re ne he -
zebb, hi szen a köz szol gá lat na gyon komp-
lex tu dás hal maz zá vált.

A há rom köz szol gá la ti hi va tás rend ben
le het-e be szél ni szak em ber „ide ál tí pus -
ról”, egyes ké pes sé gek rõl mint köz szol gá -
la ti „ma xi mák ról”? Szük ség van-e ge ne ra -
lis ták ra a köz szol gá lat ban? És spe ci a lis -
ták ra?

F. L.: Sa ját ta pasz ta la ta im azt bi zo nyít -
ják, hogy a spe ci a li zá ció jó té kony ha tá sai
na gyon szûk te rü le ten ér vé nye sül nek csak
iga zán, én sze mély sze rint a ge ne ra lis ta kép-
zés híve va gyok. Re mek is ko la pél da a köz-
le ke dé si bí rák ese te. Min den na pi mun ká -
juk so rán a tár gya lá sok spe ci á lis tu dást igé-
nyelnek, de még ne kik is lát niuk kell az
össze füg gé se ket a bün te tõ tör vény köny -
vön be lül és a KRESZ-en kí vül. A köz szol-
gá lat ban mi nél szé le sebb körû tu dás ra van
szük ség. A hi á nyos ge ne rá lis is me re te ket a
ve ze tõ nek kell pó tol nia, ami túl zott ter het
ró az egyéb ként is ál ta lá nos fe le lõs sé get vi-
se lõ sze mély re.

SZ. G.: Az elõb bi ek ben el hang zot tak kal
szem ben sa ját te rü le tem ta pasz ta la ta i ból ki in -
dul va ki je lent he tõ, hogy a Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai szer ve ze té nek szá mos be osz tá sa
ki fe je zet ten spe ci a li zált tu dást igé nyel. A má-
sik ér vem az em be rek kü lön bö zõ sé ge. Van-
nak, akik sze ret nek el mé lyül ni egy-egy fel-
adat ban és a dön té si fe le lõs ség, ver ti ká lis elõ-
me ne tel he lyett a szak mai fe le lõs sé get,
tu dá suk tö ké le te sí té sét ré sze sí tik elõny ben.
És van nak a ve ze tõ tí pu sú ka rak te rek, akik
ál ta lá ban stra té gi á kat al kot nak, dön té se ket
hoznak vagy ké szítenek elõ. Õk sok kal nyi -
tot tab bak a vi lág ra. Mind két tí pus szá má ra
le he tõ sé ge ket kell nyúj ta ni. A ge ne ra lis ták
cél ja a hi e rar chi á ban való fel jebb ju tás, míg
a spe ci a lis ták szak mai vizs gá kon ke resz tül
igye kez nek kar ri er jük csú csá ra. Én hi szek eb-

ben a ket tõsségben, és ab ban is, hogy az élet pá-
lyá nak ref lek tál nia kell erre.

F. L.: Egy gon dolat ere jéig még vissza -
térnék arra, hogy ez a kép zési stra tégia
azért is jó, mert sze repel ben ne a mo dulá-
ris kép zés. Mind két ka rak ter meg je le nik
eb ben, mi vel ge ne ra lis ta kép zés ként in dul -
nak az alap modulok, és a kép zés elõ reha-
lad tá val erõ sö dik a spe ci a lis ta jel leg. Ha jól
töl tik ki a modu lokat tar ta lom mal, al kal -
ma sak arra, hogy szim bi ó zist te remt se nek
a két tí pus kö zött.

K. N.: Ge ne ra lis tá nak azt te kint het jük,
aki a köz igaz ga tás egé szé nek mû kö dé sé re,
illetve ve ze té sé re van fel ké szít ve. A rend vé -
del met és hon vé del met spe ci á lis te rü let nek
mond hat juk a köz igaz ga tás hoz ké pest, ám
fon tos, hogy a hi va tá sos kol lé gák is hoz zá -
jus sa nak a köz igaz ga tá si ge ne ra lis ta isme-
retekhez és ké pes sé gek hez. A köz igaz ga tá -
si ge ne ra lis ta kép zés jö võ be ni erõ sí té se a
NKE-re vár. A köz szol gá lat ve ze tõ i re a ge-
ne ra lis ta ké pes sé gek kö ve tel mé nye fo ko zot -
tan igaz.

Melyek ma azok a spe ciális szak -
képesítések, ame lyekbõl szûk a kí nálat?

F. L.: Mint min den pi ac gaz da sá gon ala pu -
ló or szág ban a tár sa dal mi ru gal mas ság ki ter -
me li a hi ány szak mák ból a meg fe le lõ kí ná la -
tot. A bel ügyi igaz ga tás ban a köz igaz ga tá si
vagy a ren dé sze ti te rü le ten nin cse nek hi ány -
szakmák, mert itt na gyon ha mar ki egyenlí-
tõ dik a hi ány. Mind ez a ren dé sze ti igaz ga tás -
ban be osz tás szint jén me rül het fel, hi szen
ebben a kör ben a ha tékonyság már nem csak 
kép zés kér dé se. A pa rancs no ki be osz tás kü-
lö nö sen fon tos, mert egy részt ér te ni kell a
szak mát, illetve fe le lõs ség tel je sen kell a pa-
ran cso kat tel je sí te ni és ki ad ni, hi szen a pa-
rancs nok ké pes leg in kább ne vel ni és szo ci a -
li zál ni a be osz tot ta kat. A má sik pél da a tit -
kos szol gá la tok ra jel lem zõ: meg kell len nie 
a mély, spe ci á lis szak mai tu dás nak (ame-
lyet egyéb ként nem le het olyan egy szerû-



en a pi acról meg venni) és a pszi chikai te -
her bí ró-ké pes ség nek.

SZ. G.: A kép zés ese té ben az al ter na tí vák a
kö vet ke zõk: a hon véd ség sa ját erõ for rás ból
old ja meg az ok ta tást vagy meg vá sá rol ja az
adott szak tu dást. Ál ta lá ban utób bi szo kott
el lent mon dá sos hely ze te ket ge ne rál ni, azok-
ban az ese tekben, ami kor a piac el szívja a
kép zett mun ka erõt. A gép jár mû ve ze tõk, a
spe ci á lis is me ret tel ren del ke zõ szak em be rek,
a tûz ol tá si fel ada to kat el lá tó ka to nák ke re set -
teb bek a mun ka erõ pi a con. Iga zi ne héz sé get
az je lent het, hogy a hon véd ség ben szer zett
tu dás nagy rész e csu pán a ka to na ság nál re-
leváns. A ci vil mun ka erõ pi ac azo kat tud ja
elszív ni, akik nek olyan vég zett sé gük van,
amely al kalmazható a ci vil élet ben is, még ak -
kor is, ha ezt a tu dását tör ténetesen a hon véd-
ség nél sze rez te. Így vég sõ so ron a köz szol gá -
lat nak ver se nyez ni kell a mun ka erõ pi a con a
szak em be re kért, s csak meg fe le lõ jut ta tá si
rend szert és pá lya ké pet kí nál va le het meg tar -
tani õket. Mind emellett a szûk kí nálat adott
eset ben nem is ál ta lá no san ke let ke zik, ha nem 
spe ci á li san egy-egy hely õr ség nél, ala ku lat nál.

K. N.: Nem hang zott el az in formatikus,
a költ ség ve té si-pénz ügyi szak em ber, hol ott
a ci vil köz igaz ga tás ban ér zé kel he tõ, hogy
ezek hi ány szak mák ká kez de nek vál ni.
A költ ség ve té si-gaz dál ko dá si, köz pénz ügyi
vagy ál lam ház tar tá si szak ér tõ kép zést mint
ori en tá ci ót min den kép pen meg kell erõ sí te -
ni. A gaz da sá gi kép zõ he lyek bõl szé les a kí-
ná lat, az NKE-nek fej lesz tõ part ne ri kap cso -
la to kat kell ki ala kí ta nia, a to vább kép zés re
ki ter je dõ en is. Az in for ma ti ku so kat dön tõ -
en a vál la la ti szek tor csá bít ja el, spe ci á lis
köz szol gá la ti ösz tön dí jak kal kell von zó vá
ten ni a mû sza ki ka rok szá má ra a köz szfé rát,
de az NKE-n is erõ síteni kell az in fo-kom-
mu ni ká ci ós kép zést.

F. L.: A kor mány za ti hu mán erõ for rás
stra té gi á ban ol vas tam egy ki te kin tõ elem-
zést arra vo natkozóan, hogy az EU tag álla-
mai kö zött az egy fõre esõ GDP mér tékéhez

vi szo nyí tott köz szol gá la ti fi ze té sek te kin te -
té ben Ma gyar or szág a leg job bak kö zött van.
Fel me rül a kér dés, hogy ha Ma gyar or szá gon 
el szív ja a piac az in for ma ti ku so kat, va jon
azok ban az or szá gok ban, ahol sok kal
rosszabb a fi ze té sek ab szo lút ér té ke, ho gyan 
le het sé ges en nek meg elõ zé se?

K. N.: Ezek olyan ké pe sí té sek, ame lyek -
nek a kép zé sé ért a tel jes fel sõ ok ta tás nak fe-
le lõs sé ge van. A költ ség ve tés és az ál lam -
háztartás szûk te rület, ame lyet az NKE is
fel ka rol. Az in for ma ti ka túl tá vo li te rü let,
hi szen a mû sza ki kép zés nek már ha gyo má -
nya van Ma gyarországon, de nem a köz -
szol gá la ti kép zé se ken be lül.

SZ. G.: Ci vil bõl és ren dé sze ti hall ga tó ból
is le het in for ma ti kust ké pez ni, a ki hí vás ab-
ban rej lik, hogy hi á ba ké pe zünk szak em be re -
ket, ha a piac el viszi õket. Nem pél da nél küli,
hogy egész évfolyamok hagy ták el a közszol-
gálati hi vatást még az ava tás elõtt. Nem csak
in for ma ti ku sok, ha nem gaz da sá gi-pénz ügyi
szak em be rek is. A kép zés el len ér té két az
õket al kalmazó cég fi zette ki utó lag. A kér dés
te hát az, ho gyan tud ver seny ké pes len ni a
köz szol gá lat a ke let ke zõ hi ány szak mák vo-
nat ko zá sá ban.

K. N.: A nyug dí ja zás he lyett a hi va tá sos 
ál lo mány ori en tá ci ó ja a ci vil köz szol gá lat -
ba át kép zé si tá mo ga tást igé nyel. Mi lyen
te rü le tek re kel le ne fó ku szál nia az át kép -
zés nek?

F. L.: Eb bõl a szem pontból két cso portra
osz tom a hi va tá so so kat. Az egyik va ló ban
át kép zé si kér dés. A ren dé sze ti te rü le ten vi-
szonylag sok jo gász van, aki némi át képzés-
sel al kal maz ha tó, de át ké pez he tõk a funk-
cionális te rü le ten, a hu mán po li ti ká ban vagy
akár a pénz ügyekben dol gozók is. Dol goz-
hat nak pol gár mes te ri hi va ta lok ban vagy
pol gár vé del mi, katasztrófavé delmi te rü le -
ten. A mo du lá ris át kép zé sek le he tõ sé get biz-
to sí ta nak erre. A má sik cso port tag ja i nak
nincs meg fe le lõ je egyéb szak mai te rü le te -
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ken, a ci vil élet ben, a köz szolgálat más te rü-
le te in. A nagy ér ték nek szá mí tó ál ló ké pes -
ség saj nos ön magában ke vés arra, hogy va la-
ki a ci vil köz szol gá lat ban hasz no sít sa ma gát. 
Itt alap ve tõ szem lé let vál tás ra van szük ség.
Nem csak az adott szak ma el sa já tí tá sá ra szük-
sé ges hang súlyt fek tet ni, ha nem a vál to zá sok -
ra is fel kell ké szülni. Az egyéni élet pálya ki -
alakítása a cél; már a pá lya ele jén is gon dolni
kell arra az eset re, ami kor a hosszú évekig
szol gált mun ka hely rõl eset leg ki ke rül majd a
mun ka vál laló. Min den ki ma gá nak épí ti fel
sa ját élet pá lyá ját; ezt a szem lé le tet na gyon
gyor san el kell sa já tí ta ni az új rend szer ben.

SZ. G.: Egyet ér tek az ál lam tit kár úr ral,
noha ez a rend szer be be lé põk szá má ra nem
okoz ak kora tö rést, mint azok szá mára,
akik év ti ze de ken ke resz tül a köz szol gá la tá -
ban dol goz tak, csak tel je sen más alap el ve -
ken. A tár sa dal mi szo ci a li zá ció más irá nyú
volt, ami je len tõ sen meg ne he zí ti a dol gu kat. 
A cél ezzel együtt az, hogy min denki fel ké-
szült le gyen a vál to zá sok ra. Az érett sé gi vel
ren del ke zõ vagy ala cso nyabb vég zett sé gû
dol go zó kat a köz szfé ra más ága za tai szin te
aka dály nél kül fel ve szik. A ma ga sabb vég-
zett sé gû ek ese té ben az a kér dés, hogy ge ne -
ra lis ta vagy spe ci a lis ta kép zés ben ré sze sül je -
nek in kább. Az a hi vatásos sze mély, aki nek
nincs a ci vil köz igaz ga tás hoz kom pa ti bi lis
vég zett sé ge és tu dá sa, de ren del ke zik egye te -
mi dip lo má val, az élet pá lyá ba be il lesz tett
kép zé sek se gít sé gé vel te remt he ti meg az át-
jár ha tó ság le he tõ sé gét sa ját maga szá má ra,
illetve má sik le hetõség, hogy a pá lya vé gén
ún. re kon ver zi ós kép zés ben szer zi meg azt a
tu dást, amellyel a má so dik élet pá lyá ját el-
kezd he ti.

F. L.: Akár be szél he tünk ta ná ri vég zett -
ség szer zé sé rõl is, annak ide jén sza kasz pa -
rancs no kok kap tak ilye ne ket.

SZ. G.: Va lóban volt ilyen, de ezek nem
min den eset ben kom pa ti bi lis vég zett sé gek. A
ka to nai ne ve lés prog ram já ban lesz le he tõ ség
ilyen mi nõ sí té sek re. Hon vé del mi ne ve lõ ta -
nár ként vagy ren dé sze ti tár gyak ok ta tó ja ként

is ko lák ban, gim ná zi u mok ban van mun ka le -
he tõ ség. Szük ség van a pe da gó gu sok ra. 

K. N.: A kép zés alap ja ként szük sé ges be-
szél nünk azok ról az ér ték tar tal mak ról is,
ame lye ket erõ sí te ni kell a köz szol gá lat ra
tör té nõ fel ké szí tés ben és a köz szol gák kép-
zé sé ben.

F. L.: Bár tri viálisnak tûn het, de a mai ma -
gyar vi szo nyok kö zött fon tos és fo lya ma tos
erõ sí tés re szo rul, hogy a köz szol gá lat alap-
vetõen a jog tisz teletén ala pul. Nem csak a
bün te tõ jog ba üt kö zõ kor rup ci ó ra gon do lok.
A köz szol gá lat ban dol go zó nak mo rá li san is
erõs lá bakon kell áll nia, jó pél dával kell elõl
járnia, hogy az ál lamról jó kép ala kuljon ki.
Ha a köz szol gá lat rossz mó don szo ci a li zál ja
kör nye ze tét, meg bont ja a kö zös sé gi ér ték ren -
det. Nem le het az üz le ti élet bõl em be re ket al-
kal maz ni a köz szol gá lat ban, mert az in di vi du -
a lis ta szem lé let nem fe le l meg a köz szfé rá ban.

SZ. G.: A mo rális ér tékrend az alap ja min -
den nek. Régi po lé mia: jog szol gál ta tás vagy
igaz ság szol gál ta tás mû kö dik a bí ró sá go kon?
Ez va ló ban össze tett kér dés. A jog is me ret mel-
lett ki e mel ke dõ en fon tos az alap ve tõ er köl csi
érzék. A jó ál lam, vagyis a szol gáltató ál lam
ke re tén be lül el vá rás, hogy min den köz szol gá -
la ti dol go zó úgy bán jon az ügy fél lel, aho gyan
maga is el vár ná for dí tott eset ben. A szol gál ta -
tó tí pu sú nyi tott ság, pon tos ság, fe gyel me zett-
ség, az ügy me net is me re te a leg ki emel ke dõbb
és egy út tal a leg alap ve tõbb ér té kek. Még en nél 
is ma ga sabb szin tû szem pont a ha za sze re tet,
a tár sa da lom tisz te le te, annak min den egyes
szim bó lu má val. Me gem lí ten dõk a hi va tás ren -
dek spe ci á lis er köl csi el vá rá sai, ka to nák nál a
baj tár si as ság, a kö zös sé gi szel lem, a be csü let,
az élet fel ál do zá sát is ma gá ba fog la ló el kö te le -
zett ség. A szak ma i ság és hi te les ség egy más ra
épü lõ ka te gó ri ák. A kép zés so rán mind ket tõ -
re hang súlyt kell fek tetni. Így ér hetjük el cé -
lun kat, hogy em be ri leg és tu dá sát te kint ve
egy aránt föl ké szült szak ér tõt in dít sunk út já ra
va la mennyi kép zé si te rü le ten.

K. N.: Ez vég szó nak is ki tû nõ, kö szö nöm
a be szél ge tést.
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