
KIS NOR BERT

A meg úju ló köz szol gá la ti
szak em ber kép zés ki hí vá sai
és le he tõ sé gei

A köz szol gá lat tal szem be ni el vá rá sok és ki hí-
vá sok gyors át ala ku lá sá nak ko rát él jük. A vál to -
zás ra és a fej lõ dés re ké pes kor má nyok nak le het
esélyük arra, hogy a válságspirálból az állam és
al rend sze rei meg újul va, meg erõ söd ve ke rül je nek
ki. Ma gyar or szá gon a köz szol gá lat új stra tégiai
ke re tek kö zött di na mi kus át ala ku lá son megy ke-
resz tül. A köz szol gá la ti hi va tás ren dek ké pes sé ge-
i nek kon cent rált és egy mást erõ sí tõ új ra szer ve -
zé se (kon ver gen ci á ja) a kép zé si rend sze rek össze-
han go lá sát, in teg rá ci ó ját is szük sé ges sé tet te.
A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem (to váb bi ak-
ban: NKE) meg ala pí tá sá val új fe je zet kez dõ dik
a köz szol gá la ti tu dás épí tés ben, a sze mé lyi erõ-
for rá sok fej lesz té sé ben és ter mé sze te sen az egye-
sü lõ in téz mé nyek hall ga tó i nak és dol go zó i nak
éle té ben is. Az egye tem meg õr zi az egye sü lõ in-
téz mé nyek ered mé nye it és jó ha gyo má nya it, de
egyszersmind több is lesz há rom lé tezõ in téz-
mény in teg rá ci ó já nál. Le he tõ ség arra, hogy a
köz szol gá lat új ra szer ve zé sé nek és egy „jó köz-
igaz ga tás” mû köd te té sé nek sta bil kép zé si és ku-
ta tá si cent ru mát hoz zuk lét re. Szent-Györ gyi
Albert mon dása volt, mi szerint „Olyan lesz a
jövõ, mint ami lyen a ma is kolája.” Ez a köz -
szol gá lat ra és a köz szol gá la ti kép zés re is igaz.

1. Vál to zá sok kora a köz szol gá lat ban

Az ál lam fel ada ta i val, a kor mány zás tech-
ni ká i val kap cso la tos pa ra dig ma vál tá sok ko-
rát él jük. Eu ró pá ban és tá vo labb is tar tós -
nak tûnõ pesszi miz mus, vál ság han gu lat van.
Lát vá nyo san por lad szét a piac, a vál la la tok
ver se nyé nek ön sza bá lyo zá sá val és eti ká já val 
kap cso la tos tár sa dal mi bi za lom. A ban kok a
kor má nyok tól vár nak se gít sé get, min den ki
a kor má nyok tól re mé li a krí zis la bi rin tu sá -

ból való ki utak meg ta lá lá sát. Nem zet kö zi
di men zi ó ban a glo bá lis gaz da sá gi há ló za tok
koc ká za tai, Eu ró pá ban az eu ró zó na pénz-
ügyi egyen súly za va rai, Ma gyar or szá gon az
ál lam adós ság és költ ség ve té si hi ány a köz -
szek tort új dokt rí nák és stra té gi ai ke re tek közé 
he lye zik.

A vál ság ter mé sze té bõl kö vet ke zik, hogy
haj la mos sá tesz a múlt gya kor la ta i nak fe lül -
vizsgálatára, kri ti ká já ra és el ve té sé re. A ban-
kok hi tel po li ti ká já nak ellen õrzése, az ál lam -
adós ság fé ken tar tá sa, a közki adások va ló di
csök ken té se, a köz biz ton ság és az em ber i jo-
gok kö zöt ti ér zé keny egyen súly meg tar tá sa
csu pán né hány a kor mány za ti ki hí vá sok -
ból. Hosszú a lis tája azok nak az ano má li ák-
nak, ame lye ket a tár sa da lom a po li ti ka, a kor-
má nyok, a köz szek tor fe le lõ se i nek sze gez. Min -
den vál ság ma gá ban hor doz za azon ban azt
a le he tõ sé get, hogy a régi vi lág ano má li á it
meg old va te ret nyis sunk az új ál lam élet nek.

Az el múlt évek ben a ma gyar köz szek tor tel-
je sít mé nyét ha zai és nem zet kö zi ér té ke lé sek egy-
aránt a gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dés egyik gát-
ja ként ér té kel ték. A Vi lág gaz da sá gi Fó rum
Glo bá lis Ver seny ké pes sé gi In de xé ben (GCI) a
2003-as 33. helyrõl 2008-ra a 62. helyre es tünk
vissza. Ha sonló tren det jel zett az IMD svájci
szék he lyû ver seny ké pes sé gi ku ta tó köz pont, a
kor mány za ti ha té kony ság 2003-tõl 2009-ig zu-
ha nó re pü lés ben volt. A Vi lág bank ál tal gon-
do zott WGI-ben Ma gyar or szág kor mány za ti
ha té kony sá gá nak meg íté lé se szin tén gyors
rom lást mu ta tott 2010-ig.1 2011-ben megkez-
dõ dött a las sú fel ka pasz ko dás, pél dá ul a VGF
ver seny ké pes sé gi rang so rá ban már a 48. hely-
re jöt tünk vissza, de még tá vol va gyunk a
2002-es ered mény tõl. 

Mélyebb kri tikai elem zést ad az MTA ku -
ta tó cso port já nak az ál lam szer ve zet ala csony
ha té kony sá gát vizs gá ló dol go za ta.2 2009-es

1 Bõ veb ben: Ma gya ry Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog-
ram, 2011. és az ÁSZKUT Ta nulmány: Közszféra és a gaz -
da ság ver seny ké pes sé ge, 2010. áp rilis.

2 MEH–MTA-ku ta tás záró ta nul má nya: Az ál lam i jog ér vé -
nye sí tés és az ál lam mû kö dés ha té ko nyabb sza bá lyo zá si vi-
szony rend sze re. Rö vi dí tett vál to zat: Köz gaz da sá gi Szem le,
LV. évf. 2008. 07–08.
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konk lú zi ó juk sze rint fenn tart ha tat lan pá lyán
van a közszektor, dön tõ en az ál lam mû kö dés
jó lé ti pá lya füg gõ sé ge miatt. A rendetlen-
ségérzet, a tár sa dal mi bi zal mat lan ság, a jog -
érvényesítés, a nor ma kö ve tés ala csony fo-
ka kom plex oko za ti fo lya mat ered mé nyei.
A 2009. évi OECD ada tok is meg erõsítették,
hogy a kor mány zat irán ti bi za lom te kin te té -
ben Eu ró pá ban ha zánk volt a se reg haj tó.

A köz szek tor át ala kí tá sát az Alap tör vény
el fo ga dá sá ig alap ja i ban bék lyóz ták az 1989-es
al kot mány mó do sí tás ban rög zí tett, fenn tart-
ha tat lan ná vált po li ti kai pak tu mok. A köz-
szek tor, ezen be lül a köz igaz ga tás fej lesz té sé -
ben az el múlt 20 év ben szá mos ered mény te len
vagy be fe je zet len re form je len tõ sen le ér té kel te
az ál lam i irá nyí tás meg bíz ha tó sá gát, in no va tív 
po ten ci á ját.3 A 2007-ben el fo ga dott Ál lam re -
form Ope ra tív Prog ram (ÁROP) a cél ki tû zé -
sek és a prog ram esz kö ze i nek ki je lö lé sé ben jó
irá nyo kat kö ve tett, azon ban a ter ve zést, a
szak ér tõi elõ ké szí tést és sok eset ben a meg va -
ló sí tást is a köz igaz ga tást nem is me rõ pi a -
ci-vál la la ti ta nács adók ra bíz ta. A köz igaz ga -
tás ter mé sze tes im mun rend sze re a test ide gen
pi a ci meg ol dá so kat nem en ged te be, így szá-
mos re form kí sér let ered mény te len ma radt.
A 2007–2010 kö zöt ti kor mány zás köz igaz ga -
tá si re form já nak alap pil lé re volt egy „új hu-
mán stra té gia”, amely bõl pon to san a stra té gia
és a kon cep ció hi ány zott.

A köz szol gá lat meg újí tá sá nak el mé le ti,
ide o ló gi ai kör nye ze te is je len tõs vál to zá so -
kon megy ke resztül. A „good go vernance”

pa ra dig má ja a bü rok ra ti kus kor má nyok
he lyett a pi ac sze rep lõ i vel való part ner ség -
re épü lõ kor mány zást hir det te, a mi nõ sé get 
pe dig az ál lamtól men te sí tett me nedzs ment 
me cha niz mu sok ban lát ta. A köz igaz ga tás -
ban a „new pub lic ma na ge ment” te ó ria
hosszú éveken át épí tette le az ál lami ad mi-
niszt rá ció sa ját prob lé ma meg ol dó ké pes sé gét
és in tel lek tu á lis ka pa ci tá sa it. 2008-tól Euró -
pa neo li be rá lis útra té vedt or szá gai szin te
egyszerre esz méltek és kezd ték el a Max
We ber ne vé vel hi te le sí tett ál lam szer ve zé si
el vek re vi de á lá sát. A pénz ügyi jel le gû vál-
ságok so ro za tá ban egy re vi lá go sabb, hogy
a ki seb bé és ol csób bá tett ál lam gé pe ze tek nem
 képesek ha té kony meg ol dást nyúj ta ni a vál-
ság hul lá mok ra. A „good go vernement” új
para digmája le zár ni lát szik az ide o ló gi ai vi-
tá kat az ol csó, ki csi vagy éj je li õr ál lam te ó -
ri á i ról. Vi tat ha tat lan ná vált az ál lam és
a kor má nyok ké pes sé ge i nek meg erõ sí té se
irán ti erõs po li ti kai el kö te le zett ség szük sé ges-
sé ge. Ha zánkban a Nem zeti Ügyek Poli -
tikája (2010) vi lá gos sá tet te, hogy vissza kell
ál lí ta ni az ál lam le rom bolt te kin té lyét,
ennek ér de ké ben meg kell te rem te ni a tör-
vé nye sen és át lát ha tó an mû kö dõ, a köz-
szol gál ta tá so kat ma ra dék ta la nul biz to sí tó
ál lam mû kö dé si fel té te le it. Po li ti kai ga ran -
ci át ka pott az erõs, át lát ha tó és fe le lõs ál lam 
dokt rí ná ja. Eb ben kulcs sze re pe van a szak-
tu dás és el hi va tott ság ér vény re jut ta tá sá nak 
és annak, hogy a köz igazgatás vissza nyerje
rang ját.

2. A köz szol gá lat tu dás igé nyé nek
át ala ku lá sa

A köz szol gá lat prob lé má i ban van nak tör-
vény sze rû sé gek. Tör vény sze rû meg ol dá sok,
ál ta lá nos re cep tek azon ban nin cse nek. A kü-
lön fé le jel zõk kel il le tett ál lam te ó ri ák mind-
egyike le het akár jó is, ha szá mol az zal, hogy
az ál lam nak min de nek elõtt a vál to zá sok ke ze-
lé sé ben kell erõ söd ni, mert a fix meg oldások
kora le jár ni lát szik. A köz jó, köz ér dek tar tal -
mát, ér té ke it szin tén újra kell fo gal maz ni.

3 A 2002-ben hi va tal ba lé pett kormány ál tal in dí tott IDEA
Prog ram a te le pü lé si ön kor mány za ti feladatracionalizá-
lás és a re gi o ná lis ál lam re form cél ja it kö vet te, de tí pus hi -
ba ál do za ta lett: hi ány zott be lõ le a köz igaz ga tás tel jes
rend sze rét át fo gó szem lé let. A kormány köz igaz ga tás
kor sze rû sí té sét cél zó 2198/2003. (IX. 1.) és 1113/2003.
(XI. 11.) ha tá ro za ta i nak vég re haj tá sa ér dem ben meg sem
kez dõ dött. A 2004 szep tem be ré ben meg ala kult kormány
a ki sebb és ha té ko nyabb ál la mot tûz te ki cé lul. Sár kö zi
Ta más 2004–2005-ben kor mány biz tos ként a kor mány-
za ti szer ve zet rend szer mo der ni zá lá sá ra fo gal ma zott meg
ja vas la to kat. Ez azon ban az IDEA prog ram hoz hason-
lóan si ker te len volt, mi vel a köz igaz ga tást a vál to zá sok
pusz ta tár gya ként, és nem ak tív ala nya ként ke zel te, nem
mû kö dött együtt a köz igaz ga tás al ko tóerõ i vel, annak
bel sõ tör vény sze rû sé ge i vel nem szá molt.



Az Euró pai Unió tag ál la ma i ban a köz-
igaz ga tás-fej lesz tés te ma ti ká ja jel lem zõ en a
kö vet ke zõ:4

– a köz igaz ga tás ha té kony sá gá nak, ered-
mé nyes sé gé nek nö ve lé se;

– a köz igaz ga tás ki adá sa i nak csök ken té se;
– a köz igaz ga tás tel je sí tõ ké pes sé gé nek nö-

ve lé se;
– ál lam pol gá rok be vo ná sa;
– át lát ha tó ság szé le sí té se;
– igaz ga tá si mun ka kor sze rû sí té se, szá mí -

tó gé pe sí té se;
– ál lam pol gár ba rát köz igaz ga tás, ál lam pol -

gá ri kar ták.

Az EU 2020-as nö ve ke dé si stra té gi á ja szin-
tén ezt az ér ték ren det kö ve ti. Ma gyar or szá -
gon a fent elem zett irá nyokat a 2010-es Nem -
ze ti Re form prog ram, az Új Szé che nyi Terv, a
Széll Kál mán Terv és a Magyary Zol tán Köz -
igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram fo gal maz ták meg
az ál lam át ala kí tá sá ra vo nat ko zó an. En nek ke-
re tét adja a szi go rú fis ká lis kon szo li dá ció, a
pénz ügyi szek tor el len õr zé se, a köz pénz ügyi
sta bi li tás cél rend sze re, a fog lal koz ta tá si rend-
szer struk tu rá lis át ala kí tá sa és a nyug díj rend -
szer re form ja. 

A ti pi kus nak mond ha tó mennyi sé gi
szem pon tú ál lam fel fo gás (ki csi, ol csó) he-
lyett 2010-tõl a jó ál lam meg te rem té se vált a
kor mány za ti in téz ke dé sek irány tû jé vé. Az
ál lam mi nõ sé gét az egyé nek, kö zös sé gek és a
vál lal ko zá sok igé nye it a köz jó ér de ké ben leg-
meg fe le lõbb mó don szol gá ló, ha té kony és a
nem ze ti ér de ket ér vé nye sí tõ ka rak ter adja.

Az ál lam fi lo zó fi ai ala pok új ra épí té se, a
jogi és szer ve ze ti kör nye zet gyors vál to zá sai,
a tech no ló gi ai fej lesz té sek ala po san új ra ír ják
is me re te in ket. Az ál lam és a kormányzás át -
ala kí tá sa a tan köny vi té te lek elõtt jár.  Elavult,
ide jét múlt te ó ri ák ok ta tá sá ra van pél da az
egyetemeken. Fel kell is merni, hogy a köz -
szol gá lat ban és annak kép zé sé ben is a fo lya -
ma tos és tem pós vál to zás kö ve tés re kell be-
ren dez ked ni. Új meg ol dá so kat egy re ke vés bé le-
het régi ter vek alap ján ki vi te lez ni. A tu dás

egy re ke vés bé le het sta ti kus, a meg lé võ rend-
sze rek rõl, fo lya ma tok ról szóló in for má ci ók
szük sé ge sek, de nem elég sé ge sek. A köz szol gá -
la ti tu dás fo lya ma tos át ér té ke lé sét és új ra te rem-
tését kell szem elõtt tartani. Az is me re tek és in-
for má ci ók gyors amor ti zá ci ó já val a képzés-
nek lé pést kell tar tani. A fe jekben és a
szer vezetekben olyan tu dás tõ két kell épí te -
ni, amely bõl a vál to zá sok ok sze rû sé ge, di na -
mi ká ja, ha tá sai szak mai ma gya rá za tot és ér-
tel met kap nak.

A köz szol gá lat ra tör té nõ kép zé si rend sze re-
ket át kell hat nia a köz szol gá lat stra té gi ai cél-
rend sze ré nek. A stra té gi ai te rek ben tör té nõ
el iga zo dás ké pes sé ge igény li a nem zet kö zi,
re gi o ná lis de ter mi ná ci ók, kor mány szin tû,
tár ca szin tû és szak po li ti kai stra té gi ák össze-
füg gés rend sze ré nek, a stra té gi ai ter ve zé si fo-
lya ma tok nak az is me re tét. A Ma gya ry-prog-
ram a köz szol gá la ti kép zés szá má ra is ki je lö li a
fej lesz té si ke re te ket.

2.1. Az ál lam szer ve zet
Az ál lam szer ve zet rõl a kép zé sek, a tan-

anya gok rend sze rint ál ló ké pet, sta ti kus
álla potot rög zí te nek, a ha tás kö rök sta bil
jegy zé ke van a kö zép pont ban. Az el múlt
év ti ze dek szak iro dal má ban és ok ta tá sá ban 
még sem ta lá lunk a Ma gya ry-fé le ál lam -
szer ve ze ti mo dell hez5 ha sonló, illetve a
szer ve zet rend szer hez ren delt át fo gó ha tás -
kö ri vagy ügy kö ri ka tasz tert.6 A pil lanat-
nyi szer ve zet rend szer mel lett a kép zés ben
hang sú lyos sá kell ten ni a szer ve zet ala kí tás,
a szer ve zés el mé le ti, elvi és mód szer ta ni
kérdés eit. A szer ve zet meg ér té se fel té te le zi
az in teg rá ció-kon cent rá ció-de kon cent rá -
ció lo gi ká já nak, az egy sze rû sí tés, a lo gisz -
ti ka-inf ra struk tú ra össze füg gé se i nek kel lõ
át te kin té sét. A szer ve zet op ti má lis mé re te, 
a csök ken tés ref le xe (down si zing) olyan
kér dé sek, ame lyet a ta ní tás és a tu do mány
is csak nyi tott szem lé le tû, a mo del le zést és

12 Magyar Közigazgatás – Közszolgálati képzés

4 Ma gya ry Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram, 2011, 16. p.

5 MAGYA RY Zol tán: Ma gyar köz igaz ga tás, Bu da pest, Ki rá -
lyi Ma gyar Egye te mi Nyom da, 1942.

6 Mint pél dá ul a Ma gya ry-fé le ügy kö ri jegy zék, lásd
MAGYA RY Zol tán: A ma gyar köz igaz ga tás tük re, Bu da-
pest, 1932.



ha tás elem zést al kal ma zó mód szer rel tár-
gyal hat. A ha té ko nyabb mû kö dés („do more
with less”) té ma kö re szin tén a szer ve zés ok ta -
tá sá nak nagy fo kú prag ma tiz mu sát igény li.

2.2. Az ál lam fel ada tai és mû kö dé se 
Az ál lam i fel ada tok kal kap cso la tos rend-

szer szem lé let fel té te le zi a fel adat ki je lö lõ jog-
for rás rend szer ben, in téz mé nyi szin tû sza bá -
lyo zók ban tör té nõ el iga zo dást. A köz igaz ga-
tá si te vé keny sé gi ti po ló gia és a te vé keny ség
köz ha tal mi jel le gé nek is me re te szin tén fel té -
tel. Ezek alap ján a kép zés ben is hasz no sí ta ni kell
a ha tás kö ri, szer ve ze ti, költ ség ve té si kap cso ló dá -
so kat is fel öle lõ fel adat ka tasz tert.7 A köz po li ti kai 
szem lé let nek meg kell ra gadnia a köz feladatok-
kal kap cso la tos po li ti kai, gaz da sá gi, tár sa dal mi 
és ter mé sze ti kör nye ze tet is. A po li ti kai kör-
nye zet vizs gá la tá nál az Euró pai Unió, és a
belsõ po li ti kai té nye zõk fel mé ré sé re egy-
aránt szük ség van. A köz fel ada to kon be lül a
jog al ko tás kép zé sé nek a ko di fi ká ci ós tech no ló -
gi án túl mu ta tó mó don a sza bá lyo zás ha té kony
rend sze rét (smart re gu lat ion, ha tás elem zé sek)
és a de re gu lá ció mód szer ta nát is fel kell ölel-
nie. A köz szol gál ta tá sok szer ve zé se kép zé sé nek a
köz gaz da sá gi mo del le zést, a pi a ci és ci vil part-
ner ség ke ze lé sét, a ki szer ve zé sek és a bel sõ erõ-
for rás-gaz dál ko dás egyen sú lyá nak he lyes kal-
ku lá ci ó ját is tar tal maz nia kell.

Az el já rás és a mû kö dés kér dé sé ben a kép-
zé sek jel lem zõ en a ha tá lyos el já rás ren dek té-
te les meg is me ré sé re szo rít koz nak, míg ese-
ten ként a ta nul má nyi idõ szak vé gé re a meg-
ta nult sza bá lyo zás tel je sen át ala kul. Fon tos,
hogy az el já rá so kat ne csu pán a sza bá lyo zá si
kimenet, hanem a célok és a „jó közigazgatás”
el vei men tén ér tel mez ze a kép zés.8 Ilyen cé lok
például, hogy a kül sõ és bel sõ ügy felek szá -
má ra le gyen ki szá mít ha tó és se gí tõ kész az
el já rás. A bel sõ el já rá so kat a po li ti kum (dön-
tés ho zás) és a köz igaz ga tás (vég re haj tás) kap-
cso la tá ban is ele mez ni kell. A kül sõ relá-

ciókban az el já rás köz pon tú szem lé le tû igaz ga -
tást át kell ál lí ta ni ügy fél szem lé le tû vé.

2.3. A köz szol gá la ti sze mély ügy 
A köz szol gá la ti sze mély ügy egy fe lõl a

kép zé si rend szert meg ha tá ro zó stra té gi ai ke-
ret, más felõl maga is a kép zés tár gya. A sze -
mélyügyi kép zés két vég let kö zött mû kö-
dik: zárt és nyi tott kar ri er rend sze rek teó-
riái és sza bá lyo zás köz pon tú meg kö ze lí tés.
Ki kell nyit ni a kép zést a sze mély ügyi gaz dál -
ko dás té má ja elõtt. A sze mély ügyi gaz dál ko -
dás meg is me ré sé vel a köz szol gá lat ra ké szü lõ 
fiatal maga is vi lágosabban lát ja a rá váró pá -
lya fel té te le it. A kép zés nek az egyé ni fej-
lõdés le he tõ sé gét, az al ko tó erõ érvénye-
síthetõségét, a tel je sít mény ér té ke lé sét, si-
ker él ményt, az elõ me ne tel és a ve ze tõ vé
vá lás le he tõ sé gét, tisz tes meg él he tést, szak-
mai büsz ke sé get, tisz tes sé ges mun ka kö rül -
mé nye ket és mun ka kul tú rát, mo bi li tá si le-
he tõ sé get kí ná ló élet pá lyát kell be mu tat nia.
A tel je sít mény elv és a sta bi li tás ta lán a két leg -
fon to sabb elem, amely a mi nõ sé gi mun ka -
erõt a köz igazgatás felé mo tiválja. A zárt kar -
ri er rend szer alap el ve a kö tött pá lya, amely
ér dem ben nem dif fe ren ci ál az egyé ni tel je sít -
mény sze rint. En nek ered ménye az „egyen -
lõs di”, amely a pá lya mo ti vá ci ót gyen gí ti.

A kép zésbe be kell emel ni a mun kakör-
ala pú gaz dál ko dás mód sze re i nek ok ta tá sát,
az elõ me ne te li és bér rend szer fel adat ala pú,
és eb bõl ki in dul va az egyé ni és szer ve ze ti
szin tû tel je sít mény ala pú szem lé le tét. A köz-
szolgálati kar ri er me nedzs ment kép zé sé nek
követ nie kell a je len leg is fo lya mat ban lévõ
sza bá lyo zá si és tech ni kai ke re tek ki dol go zá -
sát. Kü lö nö sen a köz igaz ga tá si, a ren dé sze ti
és a hon vé del mi pá lya kon ver gen ci ái és a
köz szol gá la ton be lü li mo bi li tás szer ve zé se
igény li a kép zés in no vá ci ó ját.

3. Kép zés és ké pe sí tés a kor mány za ti
sze mély ügyi stra té gi á ban

A köz szol gá la ti élet pá lyák össze han go lá sá -
ról szóló 1207/2011. (VI. 28.) Korm. határo-

Kis Nor bert: A meg úju ló köz szol gá la ti szak em ber kép zés ki hí vá sai és le he tõ sé gei 13

7 Ma gya ry Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram, 2011, 30. p.
8 Az Euró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak (2007) 7. szá-

mú aján lá sa a jó köz igaz ga tás ról („Good Administra-
tion”).



zat fel adat ként ha tá roz ta meg a köz igaz ga tá si,
ren dé sze ti és hon vé del mi kép zé sek, tovább-
képzések össze han go lá sát, rész le ges in teg rá ci ó -
ját. En nek ke re té ben ki kell ala kí ta ni

– a köz szol gá la ti élet pá lyák kal össze füg gõ,
át fo gó, kö zös alap is me re te ket nyúj tó prog-
ram kí ná la tot;

– a köz igaz ga tá si kép zés fej lesz té sé nek és a
ké pe sí té si rend szer fe lül vizs gá la tá nak össze-
han go lá sát;

– olyan sze mé lyi ség fej lesz tõ prog ra mo kat,
ame lyek az egyé ni ha té kony ság fej lesz té sén
ke resz tül a kö zös ér ték rend ki ala kí tá sát se-
gítik;

– a ve ze tõ kép zés köz szol gá la ti témakö-
reinek meg ha tá ro zá sát; 

– a köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és hon vé -
del mi to vább kép zé sek in teg rált in téz mé -
nyi rend szerét.

A Ma gyar-program 2011. a köz szol gá la ti
kép zés szá má ra a kö vet ke zõ sze mély zet po li ti -
kai ke re te ket adja:

– hosszú táv ra szóló sze mély zet fej lesz té si 
stra té gia; 

– köz pon ti ko or di ná ci ós szint ki épí té -
se, amely egy fe lõl ki dol goz za a köz igaz ga-
tá si sze mély zet po li ti ka irá nya it és el ve it
(hu mán po li ti kai stra té gia), más fe lõl biz to -
sít ja annak meg va ló sí tá sát;

– meg fe le lõ mun kál ta tói ké pes ség;
– a köz szol gá lat más hi va tás rend je it is át-

fo gó nyi tot tabb hu mán stra té gi ai szem lé let,
a pá lya kon ver gen ci ák le he tõ sé ge i re épü lõ
köz igaz ga tá si kar ri er pá lya, a köz szol gá lat
köz igaz ga tá son kí vü li pá lyá i nak (fegy ve res,
hi va tá sos szol gá lat, köz al kal ma zot tak) kö-
zös el vek és ér té kek men tén tör té nõ ki ala kí -
tá sa, har mo ni zá ci ó ja és a mo bi li tás tá mo ga -
tá sa.

Klasszi kus di lem má kat a köz szol gá lat igaz-
ga tá si te rü le té nek fel sõ ok ta tá si ké pe sí té si
kap cso ló dá sai vet nek fel. A köz igaz ga tá si ge-
ne ra lis ta mint szak em ber tí pus és ezek kép zé se a
hu mán po li ti ka egyik sar ka la tos ele me.

Ge ne ra lis tá nak azt te kint het jük, aki nem csu-
pán egy-egy szak te rü let re, ha nem a köz igaz ga tás
egé szé nek mû kö dé sé re, illetve ve ze té sé re van fel-

ké szít ve.9 A köz igazgatás mint rend szer egy re
komp le xeb bé vá lá sa (pél dá ul IT tech no ló gi ák)
nem hogy gyen gí ti, de erõ sí ti a ge ne ra lis ták
irán ti igényt. Nem zet kö zi te kin tet ben a kon-
ti nen tá lis és az an gol szász fel sõ ok ta tás ban is
el ter jed tek a „Pub lic Ad mi nist ra ti on” vagy
„Pub lic Ma na ge ment” egye te mi prog ra mok.
Ha zánk ban a fej lõ dés útja még is oda ve ze tett,
hogy a ge ne ra lis ta kép zés re lé te sí tett Ál lam -
igaz ga tá si Fõ is ko la és jog utód jai csak rész le ge -
sen tud ták tel je sí te ni ezt a misszi ót. Je len leg a
köz igaz ga tás köz el 200 mun ka kö re 60%-ban a
jo gász ké pe sí tést és je len tõs mér ték ben a köz-
gaz dász dip lo mát te kin ti kö ve tel mény nek.
A ge ne ra lis ta igaz ga tá si dip lo ma a köz igaz ga tá si
mun ka kö rök alig 30%-ában elég sé ges. A fog lal-
koz ta tá si ada tok azt mu tat ják, hogy a ge ne ra -
lis ta szem lé le tet a he lyi-te rü le ti igaz ga tás fo-
gad ta be job ban, az igaz ga tás szer ve zõk nagy
több sé ge ezen a szin ten he lyez ke dett el. Ma-
gya ráz ha tó ez az zal, hogy pél dá ul a jegy zõi
mun ka kör a ha tás kö rök szé les spekt ru má val
va ló di ge ne ra lis tát igé nyel, to váb bá a fõ is ko lai
szin tû ké pe sí tés is a te rü le ti igaz ga tá si szint hez
„il lesz ke dett” in kább. Az ága za ti kon cent rá ci -
ót meg va ló sí tó kor mány hi va ta lok és ügy fél -
szol gá la ti cent ru mok a jö võ re vo nat ko zó an
a ge ne ra lis ták irán ti fo ko zó dó igényt ve tí tik
elõ re. A köz pon ti köz igaz ga tás szint jén a jo-
gász és köz gaz dász ké pe sí tés vált ál ta lá nos sá.
Ez  azon ban nem je lenti azt, hogy pél dául a jo -
gász dip lo ma ge ne ra lis ta ké pe sí tés sé vált vol-
na. A jo gász kép zés igaz ság ügyi-ori en tá ci ó jú, a
köz igaz ga tás ho lisz ti kus szer ve zé si, köz po li ti -
kai, gaz da sá gi tu dás anya gát nem is me ri, mi
több a köz igaz ga tás tan és az ál lam tan sem
min dig kap kel lõ hang súlyt. A köz igaz ga tást
a jog al ko tás-jog al kal ma zás lo gi ká já ban ke ze lõ
jo gá szi fi lo zó fia egy re ke vés bé fér össze a köz-
igaz ga tás ha té kony ság- és mû kö dés köz pon tú
szem lé le té vel. A köz igaz ga tá si ge ne ra lis ta kép-
zés jö võ be ni erõ sí té se az NKI-re vár. Az egye te-
mi szin tû vég zett ség, a kép zé si prog ra mok
szer ve zé si és köz po li ti kai irá nyú, gya kor lat -
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ori en tált fej lesz té se, va la mint az erõ sö dõ köz-
igaz ga tá si prag ma tiz mus nö vel ni fog ják az
NKE-n kép zett ge ne ra lis ták sze re pét. Más
egye te mek nek to vább ra is biz to sí ta ni uk kell a
köz szol gá la ti spe ci a lis ták szé les kö rét, a jo gá -
szok tól a mû sza ki te rü le te ken át az egy re dif-
fe ren ci ál tabb tár sa da lom tu do má nyi dip lo má -
kig be zá ró lag. A köz igaz ga tás ké pe sí té si igé nyét
a mun ka kör csa lá dok ki ala kí tá sá val, egy mun-
ka kör ala pú ké pe sí té si tér kép re épü lõ új sza bá lyo-
zás sal kell a fel sõ ok ta tás felé köz ve tí te ni.

4. A köz szol gá la ti után pót lás kép zés
jogi ke re tei

A rend védelmi és a ka tonai kép zés az el -
múlt év ti ze dek ben a két te rü let igaz ga tá si és
hi va tá sos szol gá la ti te rü le tén is meg tar tot ta
ho mo gén in téz mé nyi szer ke ze tét a Rend õr -
tiszti Fõ iskola (RTF) és a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem (ZMNE) ke re té -
ben. Az egy sé ges köz szol gá la ti kép zés szel le -
mé ben 2012-tõl a köz igaz ga tás, a ren dé sze ti és
a hon vé del mi kép zé si ágak egy sé ges kép zé si te-
rü le tet al kot nak a fel sõ ok ta tás kép zé si szer-
ke ze té ben. A „köz szol gá lat” név alatt egye-
lõre azért nem egye sülhetnek, mert azt a
gaz da sá gi kép zé si te rü le ten egy szak „sa já tí -
tot ta ki”. A jö võt il le tõ en – el is mer ve a köz-
szol gá lat köz gaz da sá gi ele mé nek fon tos sá -
gát –, a „köz szol gá lat” név nek egye sí tõ ka te -
gó ri a ként kell a kép zé si te rü le tet je löl nie. 

A 229/2011. (X. 28.) Korm. ren delettel a
„jogi és igaz ga tá si” kép zé si te rü let bõl önál ló so -
dott a „köz igazgatási kép zési ág”. A jogi kép -
zés osz tat lan kép zé si prog ram ja a jog el mé le ti
és jog ági alap ve té se ken túl alap ve tõ en az igaz-
ság ügyi jogi hi va tás ren dek ben tör té nõ mun-
ka vég zés re ké szít fel. Az ál ta lá nos jo gász kép -
zé sen be lül meg vizs gál ha tó egy közigazga-
tási-közszolgálati jogi mun ka kö rök el lá tá sá ra
fó ku szá ló jo gász kép zés le he tõ sé ge. Eb ben a
jog po li ti ka-jog al ko tás, a szer ve zet igaz ga tás jo-
gi rész e, a sze mélyügyi igaz gatás jogi rész e és
töb bek kö zött a ha tó sá gi jog al kal ma zás do mi -
náns meg je le né sé re van szük ség. A kép zé si
szer ke zet ben poszt gra du á lis mes ter kép zés -

ként (LLM) len ne cél sze rû a jo gá szok szá má ra 
át fo gó köz szol gá la ti szak tu dást biz to sí tó kép-
zés. Át gon dol ha tó a köz szol gá la ti alap kép zés -
ben vég zet tek szá má ra jogi dip lo mát biz to sí tó
köz szol gá la ti jo gász mes ter kép zés is (vad hajtás-
ként há rom-, illetve négy éves jo gász rá képzés
az igaz ga tá si alap kép zés ben vég zet tek szá má ra 
már el indult a ’90-es évek kö zepétõl a jogi ka -
ro kon).

A kép zé si no menk la tú ra mó do su lá sa az
„igaz ga tás” ki fe je zés ben sû rû sö dõ rend szer ta -
ni és ide o ló gi ai prob lé mát is or vo sol. A ko ráb -
bi évek ben hi bás szem lélet volt, hogy ugyanaz
a kép zés egy szerre jó a köz igazgatásba és a ma -
gán igaz ga tás ba kép zen dõ sze mé lyek szá má ra.
Mára fel kel lett is mer nie a fel sõ ok ta tás nak is,
hogy a köz ér dek és a ma gán ér dek szol gá la ta,
az ál lam és a vál la la ti vi lág bel sõ ér ték rend je
nem azo nos, így a kép zés sem le het azo nos.
A két te rü let 100%-ban nem cse re sza ba tos ak-
kor sem, ha ter mé sze te sen lé te zik tu dást ransz -
fer és sze mélyügyi mo bilitás is a két rend szer
kö zött.

A köz igaz ga tá si fel sõ ok ta tás fel ügye le tét
2012-tõl a köz igaz ga tás-fej lesz té sért fe le lõs
mi nisz ter, a ren dé sze ti fel sõ ok ta tás fel ügye -
le tét a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, a ka to -
nai fel sõ ok ta tás fel ügye le tét a hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter, a nem zet biz ton sá gi
fel sõ ok ta tás fel ügye le tét pe dig a ren dé sze -
tért és a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter kö-
zösen lát ja el. A fel ügyelet tar talma a kö vet-
ke zõ:

– a köz igaz ga tá si, ren dé sze ti, ka to nai és
nem zet biz ton sá gi fel sõ ok ta tá si kép zés az il-
le té kes fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter elõ-
ze tes en ge dé lye alap ján in dul hat;

– a fel ügye le tet gya kor ló mi nisz te rek kö-
zös ja vas la tá ra a köz igaz ga tá si, ren dé sze ti,
ka to nai és nem zet biz ton sá gi fel sõ ok ta tás te-
kin te té ben az adott év ben ál la mi lag tá mo ga -
tott és költ ség té rí té ses kép zés be fel ve he tõ
hall ga tói lét szám ke re tet a kormány ál la pít ja
meg;

– a fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter az ál-
tala fel ügyelt fel sõ ok ta tás vo nat ko zá sá ban
meg ha tá roz za a kormány ál tal meg ál la pí tott
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lét szám ke re ten be lül a hall ga tói lét szá mok
in téz mé nyen kén ti és sza kon kén ti el osz tá sát;

– az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé vel kap cso -
la tos el já rá sa i ban a köz igaz ga tá si, a ren dé sze -
ti, a ka to nai és a nem zet biz ton sá gi fel sõ ok ta -
tás vo nat ko zá sá ban az il le té kes fel ügye le tet
gya kor ló mi nisz ter egyet ér té sé vel dönt;

– az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter alap- és
mes ter kép zé sek kép zé si és ki me ne ti kö ve tel -
mé nye it meg ál la pí tó ren de le te a köz igaz ga tá -
si, a ren dé sze ti, a ka to nai és a nem zet biz ton -
sá gi fel sõ ok ta tás vo nat ko zá sá ban az il le té kes
fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter egyet ér té sé -
vel ad ha tó ki.

5. Az NKE missziója

Az egy sé ges köz szol gá la ti kép zés és gene-
ralista után pót lás kép zés fej lesz té sé nek alap in -
tézménye az NKE. A 2012. ja nuár 1-jén a Bu -
da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás tu do -
mányi Kara (BCE KIK), az RTF és a ZMNE
egye sü lé sé vel az NKE új egye tem ként kez di
meg mû ködését. Az új egye tem a nemzeti fel -
sõ ok ta tás és az egész szel lem i élet szá má ra a
fej lõ dés po ten ci ál ját hor doz za. Eköz ben sa ját
hu mán ka pa ci tá sát is fej lesz te nie kell, mi nõ sí -
tett ok ta tók és ku ta tók kri ti kus tö me gét kell
ki ala kí ta nia, fi a ta lí tást és szem lé let vál tást
kell vég re haj ta nia az egye te mi kö zös ség ben.

A fenn tar tói jo go kat a Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi niszt ré i um (KIM), a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium (HM) és a Bel ügy mi -
nisz té ri um (BM) kö zö sen, ún. Fenn tar tói
Tes tü let út ján gya ko rol ják. A mû kö dés ál ta -
lá nos jogi ke re tét a fel sõ ok ta tá si tör vény és
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter biz to sít ja. E
ke re tek tõl in do kolt el té ré se ket az NKE-rõl
szóló 2011. évi CXXXII. törvény és vég re-
haj tá si ren de le tek ál la pí ta nak meg.

A spe ci á lis sza bá lyo zást az egye tem és a
fenn tar tó kö zöt ti kap cso lat az ál lam i egye te -
mek hez vi szo nyí tott sa já tos sá gai in do kol ják,
így kü lö nö sen:

– a fenn tar tó az egye tem ok ta tá si és ku ta -
tá si te vé keny sé gé ben ak tí van és köz vet le nül

kí ván ja ér vé nye sí te ni a köz szol gá la ti élet pá -
lya kép zé si és hu mán po li ti kai kö ve tel mé -
nye it;

– a ren dé sze ti és a ka to nai fel sõ ok ta tás
pár hu za mo san a rend vé del mi és hon vé del -
mi szol gá la tok fel ada ta it is ki szol gál ja;

– az egye te men fo lyó köz igaz ga tá si fel sõ -
ok ta tást össze kell kap csol ni a köz igaz ga tá si
fel adat el lát ás sze mé lyi cent ru má val;

– pó tol ni kell az egye sü lõ in téz mé nyek
hi ány zó ok ta tói és ku ta tói erõ for rá sa it és
azo kat a leg ma ga sabb egye te mi mi nõ ség
szint jé re kell emel ni;

– az egye te mi dön tés ho za tal szer ke ze té -
nek iga zod nia kell a fe le lõs sé gi vi szo nyok -
hoz: a fenn tar tó fe le lõs sé gé hez, a rek tor sze-
mé lyes fe le lõs sé gé hez és a sze ná tus mint a
tu do má nyos sza bad ság in téz mé nyi le té te -
mé nye sé nek fe le lõs sé gé hez;

– az egye tem gaz dál ko dá sá ra és fi nan szí -
ro zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az ál lam -
ház tar tá si tör vény ke re te in be lül a kormány
ha tá roz za meg.

A há rom jog elõd egye sü lé se le he tõ ség. Le-
he tõ ség, hogy együtt erõ seb bek lesz nek, ok-
ta tá si és ku ta tá si erõ for rá sa ik kal, az erõs sé -
gek kö zös hasz no sí tá sá val ha té ko nyab ban
tud nak gaz dál kod ni. Erre pél da, hogy az
egye sü lõ in téz mé nyek köz pon ti in té zet ként 
lét re hoz ták a Ka taszt ró fa vé del mi Kép zé si
Köz pon tot és a Nem zet biz ton sá gi Kép zé -
si Köz pon tot. A ZMNE kö zös sé gé nek az
utób bi évek ben ke vés si ker él mé nye volt,
egye te mi kar ként le he tõ sé ge lesz új és fenn-
tart ha tó mi nõ ség lét re ho zá sá ra. A nagy múl-
tú hon véd tiszt kép zés szak mai ön ál ló sá ga az
új in téz mé nyi ke ret ben meg ma rad, sõt pro-
fi tál hat a köz szol gá lat vé del mi és igaz ga tá si
kép zé si te rü le te i bõl. A jog elõ dök szak mai
(ok ta tá si és ku ta tá si) ön ál ló sá ga és a jó ha-
gyo má nyok foly ta tód nak. Az in teg rá ció le-
hetõség arra is, hogy a jog elõ dök el té rõ kép zé-
si és köz szol gá la ti kul tú rá ja köl csö nö sen elõ-
nyös ha tással legyen a hallgatók és az ok tatók
kö zös sé gé re.

A rend õr tiszt kép zés szak mai bá zi sán a
ren dé szet tu do mány egye te mi szin tû mû-
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ve lé sé nek szín te re jön lét re a Ren dé szet tu -
do má nyi Kar ral.

Az egye tem fel ada ta a nem zet kö zi köz-
szol gá la ti kar ri er pá lyá ra fel ké szí tõ dip lo ma -
ta-kép zé si köz pont ki ala kí tá sa, amely ben a
Kül ügy mi nisz té ri um köz ve tí ti az után pót lá -
si igé nye ket és a ta pasz talt ok ta tói ál lo mány
egy ré szét.

A fel sõ ok ta tás sal szem be ni de mog rá fi ai és
fis ká lis ki hí vá sok az új egye te met is ko mo -
lyan érin tik. E ne héz sé gek kel szem be néz ve
kell fel ké szül nie az aka dé mi ai és akk re di tá ci-
ós kö ve tel mé nyek re, va la mint a köz szol gá lat
tu dás igé nyé nek fo lya ma tos tá mo ga tá sá ra.

6. A jövõ köz szol gá la ti
szak ér tel mi sé gé nek kép zé se és ne ve lé se

Az NKE meg ala pí tá sá nak egyik cél ja,
hogy a há rom hi va tás rend élet pá lya-stra té gi -
á já ban ki emelt kép zé si köz pont ként mû-
ködjön (1207/2011. [VI. 28.] Korm. határo-
zat a köz szol gá la ti élet pá lyák össze han go lá -
sáról). Az egye tem utat nyit egy in tegráltabb
kép zé si szer ke zet nek az alap kép zé sek, mes-
ter kép zé sek, dok to ri kép zé sek, szak irá nyú
to vább kép zé sek és az át kép zé sek te rü le tén.
A kép zé si te rü le tek kö zöt ti in teg rá ció az ál-
lam mû kö dé sé nek tá gabb össze füg gé se it is
értõ tiszt vi se lõk, tisz tek ne ve lé sé ben és a
köz szol gá la ti élet pá lyák kö zöt ti mo bi li tás
meg te rem té sé ben kulcs fon tos sá gú.

Az NKE szé les kép zé si kí ná lat tal ren del -
ke zik az ál ta lá nos igaz ga tás, a ren dé sze ti és
bûn ügyi igaz ga tás, ka to nai és vé del mi igaz-
ga tás, ezek szol gá la ti, nem zet kö zi sza ko sí tá -
sai és egyéb köz szol gá la ti kap cso ló dá sú te rü -
le te ken.

6.1. Kép zés fej lesz tés
A kép zé si mi nõ ség fej lesz té sé nek re a gál nia

kell az ál lam fel adat rend szer ében, az ál lam
új ra szer ve zé sé nek ke re té ben fo lya mat ban
lévõ vál to zá sok ra, a jó ál lam cél ja it és esz kö -
ze it adap tál ni kell a kép zé si tar tal mak ban és
mód sze rek ben. A kép zé se ket a gya kor lat ál-
tal is meg ha tá ro zott irá nyok ban, a köz szol -

gá la ti élet pá lya mo dell ke re té ben kell ala kí -
ta ni.

Min den kép zé si prog ram ban ál lam szer -
ve zé si ala po zó mo du lok nak kell meg alapoz-
ni a kö zös köz szol gá la ti kép zés törzs anya gát.
A prog ram kép zé si kö ve tel mé nye i nek
rész le ges har mo ni zá lá sát 2012-ben akk re -
di tál tat ni kell. Eb ben ter mé sze te sen meg-
ma rad nak a spe ci á lis ala po zá sok, mint a
ka to nai alap ki kép zés és a ren dé sze ti (bel-
ügyi) kép zés alap mo dul ja. A köz szol gá la ti
kép zé si prog ra mok szi ner gi kus tu dás anya -
gai klasz te re ket al kot nak. Ezek az NKE-n
be lül köz pon ti ok ta tás irá nyí tá si és szer-
vezési ko or di ná ció le he tõ sé gét te rem tik
meg. A klasz te re ken be lü li tár gyak kö ve -
tel mé nye i nek össze han go lá sa az ok ta tá si
és ku ta tá si erõ for rá sok kal ha té kony gaz-
dál ko dást és ak tív együtt mû kö dést in du -
kál nak a kép zés fej lesz tés ben és a ku ta tá -
sokban. Az NKE 24 klasz tert és kö zös
kép zé si fe lü le tet ala kí tott ki a há rom jog-
elõd port fó li ó já ból, amely 18 kö te le zõ és
6 vá laszt ha tó kö zös prog ra mot fog jelen-
teni. Klasz ter te rü le tek pél dá ul: Közigaz-
gatástan/Köz igaz ga tá si jog; Ál lam tan/Ál -
lam szer ve zet/Kor mány zat tan; Ren dé sze ti 
tu do má nyok; Tár sa da lom tu do má nyok;
Ve ze tés-szer ve zés-stra té gia; Gaz da ság tan/
Pénz ügy tan/Ál lam ház tar tás; In for ma ti ka
stb.

A hon vé del mi ága zat hoz tar to zó kép zés -
nek to vábbra is meg kell fe lelnie a HM és a
HVFK ál tal meg ha tá ro zott szak mai kö ve -
tel mé nyek nek, az MH és a Lu do vi ka Zász-
ló alj tiszt kép zé si igé nye i nek. A kö zös köz-
szol gá la ti ala po zás ra épü lõ kép zé sek már
a kép zés kez de tén elõ ké szí tik a kü lön bö zõ
köz szol gá la ti hi va tás ren dek ér ték el vû szo ci a li-
zá ci ó ját. Se gí tik a kép zé sek kö zöt ti át hall ga-
tást, hosszabb tá von pe dig a hi va tás ren dek kö-
zöt ti át já rást.

A nem zet kö zi ta nul má nyok fej lesz té sé nek 
ten ge lyét a mes ter kép zés ben in do kolt el he -
lyezni. Ez a kép zési szint al kalmas arra, hogy
a köz szol gá lat ban már né hány éves ta pasz ta -
la tot szer zett, a nem ze ti szin tû hi va tást mint
élet pá lyát is ko mo lyan vevõ fi a tal szak em be -
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rek nem zet kö zi kül szol gá la ti kar ri er ori en tá ci ó -
ja kép zé si tá mo ga tást kap jon. En nek köz-
pont ja az NKE Nem zet kö zi Ta nul má nyok
In té ze te. Nem zet kö zi ta pasz ta la tok meg szer -
zé sét már az alap kép zés ke re té ben biz to sí ta -
ni kell. Kö zép tá vú cél ként mint kö te les ség
kell elõ irá nyoz ni, hogy min. 30 kre dit nyi
szak mai mun kát „nem zet kö zi kör nye zet ben”,
ide gen nyel ven kell ab szol vál ni (pél dá ul rész-
kép zé sen való rész vé tel kül föl dön vagy kül-
föl di ven dég ok ta tó itt hon).

A köz igaz ga tá si alap kép zés ben szak irá -
nyú ké pe sí tést biz to sí tó mo dul rend szer ki ala -
kí tá sa kez dõ dött töb bek kö zött a kö vet ke -
zõ te rü le te ken: költ ség ve té si gaz dál ko dás, a
sze mély ügyi igaz ga tás és az ügy fél szol gá la ti
szer ve zés te rü le tén. Utób bi az ügy fél szol gá-
la ti köz pon tok (kor mány ab la kok) 2014-ig
fel ál lí tan dó új há ló za tá nak sze mé lyi erõ for -
rá sát hi va tott biz to sí ta ni.

6.2. Kép zé si mód szer tan
A kép zé si prog ra mok ban a tu dás köz ve tí -

tés mel lett a je len le gi nél na gyobb súllyal
kell je len len nie a pe da gó gi á nak, a ké pes ség -
fej lesz tés nek, a szem lé let for má lás nak és a sze-
mé lyi ség fej lesz té sé nek. Az in no va tív, kre a -
tív, a vál to zá so kat ke zel ni ké pes tiszt vi se -
lõk és tisz tek kép zé sé nek igé nye a je len le gi
ké pességfejlesztés és at ti tûd for má lás tar tal -
mi és mód szer ta ni új ra gon do lá sát, az egyé-
ni képes ségek (kom pe ten ci ák) tudatosí tását,
a fej lesz té si szük ség le tek fel is me ré sét te szik
szük sé ges sé. A köz szol gá la ti továbbkép zé -
sekben már je len tõs elõ re lé pés tör tént a
kom pe ten cia fej lesz té sét cél zó kép zé si tar-
tal mak és mód szer tan ki mun ká lá sá ban. En-
nek az alap- és mes terképzésben tör té-
nõ meg fe le lõ je len lé te szin tén fon tos. Na-
gyobb hang súlyt kell kap nia a ve zetési ké -
pes ség (le a ders hip), a stra té gi ai-szak po li ti -
kai szin tû gon dol ko dás mód, az ered mény -
cent ri kus szem lé let, a szer ve zé si ké pes ség,
a kom mu ni ká ció, a dön té si ké pes ség, az
ön ref le xió, a di ver zi tás irán ti ér zé keny ség
és egyéb olyan kom pe ten ci ák fej lesz té sé -
nek, ame lyek kel a fi a ta lok a köz szol gá lat
di na mi zá lá sá nak élen já rói le het nek.

A kép zésben, illetve amel lett je len kell len -
nie egy új tí pu sú pe da gó gi ai mód szer tan nak.
A men to rált gya kor la ti ta pasz ta lat szer zés -
nek, a ta nu lás köz pon tú ta ní tás nak, az asszer-
tív ok ta tás nak. Na gyobb te ret kell kap nia a
kis cso por tos, eset ta nul mány-ala pú, él mény -
sze rû ta nu lást le he tõ vé tevõ tu dás köz ve tí tés -
nek. A hall ga tók prob lé ma azo no sí tó és -meg-
ol dó ké pes sé gét az elõ adás-tí pu sú is me ret ter -
jesz tés nem fej lesz ti kel lõ ha té kony ság gal.
A he lyes ará nyok meg ta lá lá sa az egyetem pe -
da gó gi ai prog ram já nak fel ada ta. 

A gya kor la ti as kép zést szol gálja, hogy a
hall ga tók pár hu za mos ösz tön dí jas jog vi -
szony ban szol gá la tot is tel je sí te nek a köz-
igaz ga tás ban, rend vé de lem ben és hon vé de -
lem ben.10 Az NKE köz ponti Élet pálya Iro -
dá ja a szak mai gya kor lat és a kar ri er ter ve zés
össze han go lá sát, és az alum ni kap cso la tok
ak ti vá lá sát is biz to sí ta ni fog ja. Az NKE-n a
köz szol gá la ti kar ri er gon do zást, pá lya ori en -
tá ci ót már a hall ga tói jog vi szony ide jén ko-
mo lyan el kell kez de ni. A kö ve tel mé nye ket
eh hez is iga zít va csak a leg job bak ma rad hat -
nak bent és szer zõd het nek dip lo má zás után
a köz szol gá lat ba. 

A kép zés nek ma gá ban kell fog lal nia a ne ve-
lés pe da gó gia esz köz tá rát is. Az egye temrõl ki -
ke rü lõ elit nek a köz szol gá la ti kul túr a ala kí tá sa 
szem pont já ból ve ze tõ sze re pe van. A köz szol-
gá la ti elit ne ve lés alap ja a kö zös et hosz, köz szol gá -
la ti szel le mi ség, hi va tás sze re tet, nem ze ti ér dek
irán ti el kö te le zett ség le gyen. A fel sõ ok ta tás tö-
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10 A hon véd tisz ti alap- és mes ter kép zés ben részt vevõ hall-
ga tó kö te les a haza ka to nai vé del mé re fel ké szül ni, részt
ven ni az eh hez szük sé ges ki kép zés ben, illetve az MH
Lu do vi ka Zász ló alj ál tal szer ve zett tan órán kí vü li ka to -
nai fel ké szí té sen, pél dá ul al egy ség-pa rancs no ki fel ada to -
kat el lát ni, meg elõ zõ vé del mi hely zet ben és rend kí vü li
ál la pot ide jén egyéb ka to nai fel ada to kat és a Hon véd Ve-
zér kar fõ nö ke ál tal el ren delt fel ada to kat el lát ni.
A ren dé sze ti kép zés ben részt vevõ hall ga tó kö te les ak tí -
van részt ven ni az ok ta tá si-ne ve lé si fo lya mat ban, fel ké -
szül ni a vá lasz tott élet pá lya meg kez dé sé re. Szol gá la ti fel-
adat ként kö te les kü lö nö sen részt ven ni a ren dé sze ti ki-
kép zé si-ne ve lé si egy ség ál tal szer ve zett tan órá kon kí vü li 
ren dé sze ti fel ké szí tés ben, pél dá ul õr-, ügye le ti és ké szen -
lé ti szol gá la tot, al egy ség-pa rancs no ki fel ada to kat el lát ni, 
kü lön le ges jog rend ben, va la mint a ka taszt ró fák meg elõ -
zé se ér de ké ben el ren delt köz re mû kö dés ide jén egyéb
ren dé sze ti fel ada tot el lát ni.



me ge se dé sé nek mel lék ha tá sa ként el tû nõ ben
van a kép zés be épü lõ ér ték el vû ne ve lés, a hi va tás-
eti ka, a szak mai kul túr a köz ve tí té se. A köz szol-
gá lat ra tör té nõ el kö te le zõ dés meg ala po zá sa a
kép zés sel kez dõ dik. A szak mai tu dás és kép-
zett ség ön ma gá ban nem ala kít ja ki, nem erõ sí -
ti a köz jó, a köz ér dek iránt lo já lis sze mé lyi ség
ki ala ku lá sát. A hû ség és az el kö te le zett ség, a
nem ze ti ér dek ér vé nye sí té se, az igaz sá gos és
mél tá nyos jog szol gál ta tás, a mél tó ság és a tisz-
tes ség, az elõ íté le tek tõl való men tes ség, a pár-
tat lan ság, a po li ti kai sem le ges ség, a fe le lõs ség -
tu dat és szak sze rû ség, az együtt mû kö dés és az
ará nyos ság el vei szá má ra az je len t ga ran ci át,
ha a kép zés min den ele mébe be épül a sze mé lyi -
ség ér ték ori en tá ci ó já nak fej lesz té se. A köz szol gá -
lat ban meg kez dõ dött a tiszt vi se lõi és hi va tá sos 
élet pá lyák kö zös hi va tás ren di el ve i nek, et ho -
szá nak meg ala po zá sa. Ez a köz szol gá la ti hi-
vatásetika ad ke retet a szer ve ze ti in teg ri tás és
kul túr a (át lát ha tó ság, el szá mol tat ha tó ság, ha-
té kony ság) irán ti fo gé kony ság nak, va la mint az
egyé ni in teg ri tás, a szak mai és er köl csi te kin tély
ki fej lesz té sé nek.

Az NKE feladata a hallgatókban a nemzet-
tu dat erõ sí té se. Össze tett fel adat, mi vel a
nem ze ti jel zõ töb bes je len tés tar tal mat hor-
doz. Ki fe je zi, hogy a köz ügyek szol gá la ta
az egész ma gyar nem zet re ki ter jeszt ve ér vé -
nye sü lõ alap elv. A tér be li és köz jo gi di men -
zió ki tá gí tá sa mel lett a nem ze ti lét idõ be li
tar tós sá gá ra is fi gyel ni kell. Nem csu pán a
je len ben élõ kö zös ség sor sá nak ala kí tói va-
gyunk, a jövõ ma gyar sá gá ra, az el kö vet ke -
zõ nem ze dé kek éle té re gya ko rolt ha tás sal is
szá mol ni kell. A nem zet egé sze iránti szemé-
lyes fe le lõs ség im pe ra tí vu szá nak ki ala kí tá sa a
tiszt ne ve lé si ha gyo má nyok és a ma gyar ok ta -
tás ne ve lés po li ti kai vív má nya i nak fel ele ve ní -
té sét te szi ak tu á lis sá. Az NKE-rõl szóló tör -
vény sze rint az NKE-n a hall gatók fo ga dal-
mat tesz nek, amely köz ve tí ti a köz szol gá la ti 
hi va tás ren dek kö zös ér té ke it.

A fen ti ki hí vá sok ra tör té nõ fel ké szü lés az
ok ta tók fo lya ma tos pe da gó gi ai kép zé sét, a
gya kor lat ál tal dik tált tem pó tar tá sá hoz a
szak mai to vább kép zé se ket igény li. Az ok-
tatók ku ta tói mun ká ja és szak mai köz éle ti

ak ti vi tá sa szük sé ges, de nem min den kor
elég sé ges az elit ok ta tás fel té te le i nek meg-
te rem té sé hez.

7. Köz szol gá la ti to vább kép zés az NKE-n

7.1. A köz szol gá la ti alap vizs ga rend szer
kép zé si tá mo ga tá sa
A 2009-ben meg szün te tett köz igaz ga tá si

alap vizs ga 2011-tõl újra be ve ze tés re ke rült.
Az alap vizsga a pá lyakezdés elsõ 1-2 évé ben
le he tõ vé te szi a fej lõ dés mé ré sét, a mun kál -
ta tó szá má ra pe dig a mi nõ sé gi sze lek ci ót.
Funk ci ó ja a jö võ ben is a köz tiszt vi se lõk
köz igaz ga tá si alap is me re ti szint jé nek fel mé -
ré sé ben és a köz igaz ga tá si tu dás mi ni mum
biz to sí tá sá ban van. Az alap vizs ga fon tos mé-
ré si pont a tu dás ala pú elõ me ne tel ben, így a
tiszt vi se lõi kar mi nõ sé gi ki vá lasz tá sá nak meg-
ha tá ro zó esz kö ze. A köz igaz ga tá si alap vizs ga
is me ret anya gá nak és kö ve tel mény rend sze -
ré nek fo lya ma to san kö vet nie kell a köz igaz -
ga tás vál to zá sa it, az Alap tör vény re épü lõ
meg úju ló jog anya got. Épí te nie kell a köz-
igaz ga tás di na mi kus for rá sa i ra, így a Ma-
gyary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog-
ram ra. A ko ráb bi ak nál lé nye ge sen na gyobb
hang súlyt kell he lyez ni a vál to zá sok és azok
oka i nak is mer te té sé re, a köz igaz ga tás stra té -
gi ai és fej lesz té si kör nye ze té re, a köz szol gá -
la ti ság hi va tás eti kai kér dé se i re, a szer ve ze -
ti és sze mé lyi ha té kony ság szem pont ja i ra.
Az alap vizs ga tar tal mi-mód szer ta ni fej lesz té-
sé ben és a fel ké szí tõk ben je len tõs mun ka vár
az NKE-re.

A köz igaz ga tá si alap vizs gá nak köz szol gá la ti
alap vizs gá vá kell fej lõd nie és a köz szol gá la ti
élet pá lyá kon egy sé ge sen szá mon kér ni a köz-
igaz ga tá si is me ret mi ni mu mot. Az igaz ga tá si
és ren dé sze ti alap sza kok ra je len leg is ér vé nye -
sülõ alapvizsga-egyenértékûség 2012. szep tem-
ber 1-jé tõl az NKE nem zet vé del mi és ka to nai
alap kép zé sé ben is biz to sít va lesz, így min den
NKE dip lo ma men te sí te ni fog az alap vizs ga
alól.
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7.2. A tu dás ala pú köz szol gá la ti
elõ me ne tel kép zé si tá mo ga tá sa
Az ér dem ala pú elõ me ne telt a tu dás mé ré -

sé re, a kép zé si ered mé nyek re is épü lõ telje-
sítményértékelésre kell épí teni. En nek kép -
zé si pil lé rei: a „szak ér tõi” vizs ga rend szer e
(szak vizs ga) és a to vább kép zés.

A köz igaz ga tá si szak vizs ga rend szer e át ala -
kítás alatt áll. Je lenleg nem kap csolódik a to -
vább kép zés hez, a köz igaz ga tá si pá lya ko rai
sza ka szá nak tu dás mé ré sét szol gál ja, a ve ze -
tõk ese té ben egy faj ta be me ne ti/ki vá lasz tá si
vizs ga. A kar ri er úton a jö võ ben olyan szak-
vizsgára len ne szük ség, amely a szakértõ-
 tisztviselõi elit ki vá lasz tá sát szol gál ja és ma-
ga sabb be so ro lás és ja va dal ma zás kap cso ló -
dik hoz zá. A szak vizs gá nak 8-10 év köz igaz -
ga tá si ta pasz ta lat át ál ta lá nos és szak igaz ga tá si
komp le xi tás ban, is me re ti és kom pe ten cia ala-
pon is mér nie kell, és rend szerbeli he lyét
össz hang ba kell hoz ni más köz szol gá la ti élet-
pá lyák szak mai kar ri er vizs gá já val (pél dá ul
ren dé sze ti szak vizs ga).

A köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és hon vé del mi to-
vább kép zé sek egy sé ge sí té se, rész le ges in teg rá -
ci ó ja fo lya mat ban van. En nek ke re té ben ala-
kul ki a köz szol gá la ti élet pá lyák kal össze füg -
gõ, át fo gó, kö zös alap is me re te ket nyúj tó
prog ram kí ná lat. A köz szol gá la ti to vább kép -
zé si és ve ze tõ kép zé si rend sze rek ma külön-
álló in téz mé nyek kel, kép zé si kí ná lat tal, ön ál -
ló ka pa ci tá sok kal egy más mel lett mû köd nek. 
Mind az összehangolás igé nye, mind az erõ -
for rá sok jobb ki hasz ná lá sa in do kol ja, hogy
mû köd jön egy kö zös in teg rált köz szol gá la ti
to vább kép zé si és ve ze tõ kép zé si rend szer.

A kü lön ál ló to vább kép zé si és ve ze tõ kép -
zé si rend sze rek össze han go lá sán túl me nõ -
en a köz tiszt vi se lõk to vább kép zé si rendsze-
rének meg újí tá sát is igény lik a Magyary-
 programban fog lalt ha té kony nem ze ti köz-
igaz ga tás meg te rem té sé re irá nyuló cél ki tû -
zé sek. A köz igaz ga tá si to vább kép zé si rend-
szer 1998. évi fenn ál lá sa óta je len tõ sebb
szer ke ze ti, szer ve ze ti vál to zá so kon nem
esett át. A to vább kép zés in téz mény rend -

sze re nem ke rült ki épí tés re: a mi nisz té riu -
mok, kor mány hi va ta lok bá zi sá ra épí tett
struk tú ra ala csony ha tás fok kal, a ka pa ci tá sok 
szét for gá csol ódá sá val mû kö dik. A tiszt vi se -
lõk to vább kép zé sé nek or szá gos rend szer e át-
fo gó fej lesz tés re szo rul. A kar ri er pá lyá val
való össz hangot meg kell te remteni, az egyé -
ni fej lõ dés tá mo ga tá sá nak és mo ti vá lá sá nak a
kép zé si rend szer ré szé vé kell vál nia. A szer-
ve ze ti kul tú rá ban, a szer ve zet fej lesz tés ben, a
mun ka erõ-ter ve zés ben súlyt kell adni a kép-
zésnek és az ott el ért ered ményeknek. A to -
vább kép zé si rend szer át ala kí tá sá nak fõ irá-
nya a to vább kép zé si prog ra mok in teg rált
rend sze ré nek ki ala kí tá sa a köz pon ti és a szak-
igaz ga tá si, ren dé sze ti és vé del mi te rü le tek
kép zé si rend sze re i ben hasz nált to vább kép zé -
si prog ra mok in teg rá ci ó já val.

Az NKE ki emelt fel adata lesz a to vábbkép-
zé si prog ra mok tar tal mi és mód szer ta ni kö ve-
tel mé nye i nek köz pon ti lag ko or di nált fej lesz té-
sé ben, egy köz igaz ga tá si tu dás bá zis létreho-
zásában. A kép zé si cur ri cu lum alap ját a
köz igaz ga tás-fej lesz té si stra té gia cél rend sze -
re al kot ja. A ko ráb bi évek alap ve tõ en jogi
meg kö ze lí tés re épü lõ fi lo zó fi á ját meg kell
erõ sí te ni a szer ve zé si, költ ség ve té si, köz po -
li ti kai tu dás sal és a kész ség fej lesz tés esz kö -
zeivel. A to vább kép zé sek nek kap cso lód ni -
uk kell a mun ka kör höz, a fel adat el lá tás hoz
szük sé ges kom pe ten ci ák fej lesz té sé re kell
irá nyul ni uk. Kap cso lód ni uk kell a kar ri er -
rend szer hez, tel jes kö rû en tá mo gat ni a rend-
sze ren be lü li elõ me ne telt, a köz igaz ga tás
bel sõ mo bi li tá sát, az egyé ni élet pá lya ter ve -
zé sét és a te het ség me nedzs men tet. Je len tõ sé -
get kell kap ni uk a tel je sít mény ér té ke lés ben,
a mun ka erõ-ter ve zés ben, a mun ka kör ter ve -
zés ben, a szer ve zet fej lesz tés ben és a szer ve-
ze ti kul túr a fej lesz té sé ben. A szer ve ze ti és
egyé ni kép zé si szük ség le tek fel tá rá sát se gí tõ új
ter ve zé si rend szer in dul 2012-ben. Kel lõ en
kom plex mi nõ ség irá nyí tás sal a to vább kép -
zé sek ered mé nyes sé gé nek mé ré si, el len õr zé -
si és sta tisz ti kai rend szer e is meg újul.

A to vább kép zé sek új in téz mény rend sze -
ré ben a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet (NKI)
köz pon ti sze re pet kap a mód szer ta ni és mi-

20 Magyar Közigazgatás – Közszolgálati képzés



nõ ség irá nyí tá si fel ada tok ban. Az or szá gos
kép zé si há ló za tot biz to sí tó fej lesz tõ és kép-
zés szer ve zõ to vább kép zé si de cent ru mok ra
van szük ség. A kép zé se ket fej lesz tõ és be fo -
ga dó in téz mé nyek ki je lö lé se a ter ve zé si-sta -
tisz ti kai ré gi ók fi gye lem be vé te lé vel ké szül.
A KMR (köz pon ti) ré gi ó ban az NKE fe le lõs 
a to vább kép zés biz to sí tá sá ért. A ki je lölt ál-
lam i egye te me ken fel ál lí tan dó Kép zõ köz -
pon tok, az NKI szak mai irá nyí tá sa mel lett,
együtt mû köd ve a Nem ze ti Ál lam igaz ga tá si
Köz pont tal és a fõ vá ro si és me gyei kor-
mány hi va ta lok kal, va la mint a köz igaz ga tá si
szer vek kel, el lát ják köz szol gá la ti to vább kép -
zés ke re té ben a kép zés fej lesz té si és kép zés -
szer ve zé si fel ada to kat. A kép zõ köz pon tok
ki ala kí tá sá val biz to sít ha tó az ál lam ok ta tá si
ka pa ci tá sa i nak ki hasz ná lá sa, to váb bá, hogy
a fel sõ ok ta tás ban fel hal mo zott és akk re di -
tált is me re tek, kép zé sek és ok ta tók a ko ráb -
bi nál hang sú lyo sab ban be vo nás ra ke rül hes -
se nek a köz szol gá la ti to vább kép zés be. Az
NKE en nek meg fe le lõ en a köz szol gá la ti kép-
zés meg ha tá ro zó fel sõ ok ta tá si sze rep lõ i vel szo-
ros együtt mû kö dés ben gon doz za az egy sé ges ülõ 
köz szol gá la ti to vább kép zést.

A ve ze tõ kép zés be épí té se az elõ me ne te li
rendszerbe szin tén régi adós ság. 2010-ben ter -
vez he tõ rend szer e nem volt a ve ze tõ kép zés -
nek, így azt az ala poktól kell fel építeni.
A pro fesszi o ná lis ve ze tõi tu dás és kész ség fej-
lesz té sé nek fon tos sá gát szük ség te len hang sú -
lyoz ni. A 2008-ban meg kez dett ve ze tõ kép zé -
si pro jek tek vál la la ti me ne dzser kép zé sek és
kül föl di prog ra mok im por tá lá sát te kin tet-
ték cél nak, így nem épült ki szín vonalas sa ját
tu dás bá zis a ve ze tõ kép zés szá má ra. A kor-
mány tiszt vi se lõi elõ me ne te li rend szer be il-
leszt he tõ kre dit rend sze rû, kom pe ten cia ala -
pú, mo du lá ris szer ke ze tû köz igaz ga tá si ve ze -
tõ kép zé si rend szer re van szük ség, amely re
rá épül het egy tiszt vi se lõi ve ze tõi elit (se ni or
ci vil ser vi ce) szer ve zé sé nek kon cep ci ó ja.
A ve ze tõi kom pe ten cia há ló ki ala kí tá sa, kom-
pe ten cia mé ré sek ki fej lesz té se az egyé ni e sí tett 
kép zé si pa let ta alap ja. A köz szol gá la ti ve ze tõ -
kép zé sek (ren dé szet, köz igaz ga tás stb.) egy sé ge sí-
té se a ve ze tõ kép zés szak igaz ga tá si rend sze re -

ken át íve lõ kép zé si té ma kö re i nek azo no sí tá -
sa alap ján tör té nik. A kur zu sok pár hu za mos
fej lesz té sé nek meg szün te té sé vel és a kí ná lat
egy sé ge sí té sé vel a köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és
hon vé del mi te rü let ve ze tõi ér ték rend jé nek,
mód sze ré nek és stí lu sá nak egy sé ges ér ték el vû ki-
ala kí tá sá ra nyí lik mód.

7.3. Közszolgálati mobilitás
A köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és hon vé del -

mi kép zé si és vizs ga rend sze rek egy sé ge sí té se 
a köz szol gá la ton be lü li mo bi li tás, a kar ri er -
me nedzs ment és a tu dást ransz fe rek ha té -
kony mû kö dé sé nek alap ja. Az NKE egyik
leg fon to sabb fel ada ta a köz igaz ga tás meg-
úju ló, mun ka kör ala pú ké pe sí té si sza bá lya i -
hoz iga zo dó kép zé si prog ra mok fej lesz té se,
amelyek 2012-tõl a köz szol gá la ti élet pá lyák
kö zöt ti át já rás kép zé si tá mo ga tá sát je len tik
(kü lö nö sen a hi va tá sos jog vi szony ból ér ke -
zõ, a köz igaz ga tás ban má so dik kar ri ert épí-
tõk szá má ra).

8. A közszolgálat kutatás-fejlesztési
tudásközpontja

Az NKE-nek ket tõs, egy mást épí tõ cél -
rend szer ben kell ala kí ta ni K+F po li ti ká -
ját. Egy fe lõl fel ada ta a köz szol gá lat sa ját ku-
ta tás-fej lesz té si tu dás bá zi sá nak fel épí té se,
amely tá mo ga tást ad a min den ko ri kor mány -
za ti köz szol gá la ti fej lesz té sek hez. Más fe lõl az
egye tem nem zet kö zi leg is el is mert aka dé mi ai 
mi nõ sé gé nek és a tu do má nyos után pót lás fel-
té te le i nek a meg te rem té se. 

Az új egye tem egyik leg ne he zebb fel ada ta
a mi nõ sí tett, egész sé ges kor fá jú ok ta tói-ku ta -
tói ál lo mány, va la mint a dok to ri is ko la törzs-
ál lo má nya lét re ho zá sa. A bér tö meg kor lá tai
és a sa ját dok to ri is ko lák hi á nya rend kí vü li
ki hí vást je len te nek ezen a te rü le ten. 

Az egye tem aka dé mi ai mi nõ sé gé nek, a ku-
ta tás-fej lesz té si ka pa ci tá sok nak és a ku ta tói
után pót lás nak alap kér dé se a dok to ri kép zés
fej lesz té se. A köz szol gá lat hoz a dok to ri kép-
zések szé les ská lája köt hetõ. A ZMNE a had -
tu do má nyok és a mû sza ki tu do má nyok te rü -
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le tén is fel épí tet te dok to ri kép zé sét, amely to-
vább fej lesz ten dõ tu dás tõ ke az egye tem jö võ je
szem pont já ból. A po li ti ka tu do má nyi, a jog-
tu do má nyi, a köz gaz da ság tu do má nyi és más
tár sa da lom tu do má nyi PhD-prog ra mok a fel-
sõ ok ta tás ban je len tõs ér té kek a köz szol gá lat 
fej lesz té sé ben. Nem fej lõ dött ki azon ban ön ál ló 
köz igaz ga tás-tu do má nyi és ren dé szet tu do má nyi
dok to ri is ko la a ma gyar fel sõ ok ta tás ban. Ezek
ma jel lem zõ en a jog tu do má nyi dok to ri is-
kolák ke re té ben hir de tett ál lam tu do má nyi
ori en tá ció ré sze ként van nak je len, illetve szo-
ro san kap cso lód nak a ren dé szet tu do mány hoz 
a bûn ügyi tu do má nyok dok to ri kép zé se szint-
jén a jog tu do má nyi is ko lá kon be lül. Fel kell
vet ni az ál lam tu do má nyi dok to ri kép zés fej lesz-
té sé nek igé nyét. Tág ér te lem ben az ál lam tu do -
mány ma gá ban fog lal ja azon tu do má nyo kat,
ame lyek tár gya az ál lam élet, a jog tu do mány -
ból az ál lam jog/köz jog, a köz gaz da ság tan ból
az ál lam gaz da ság, a szo ci o ló gia, a po li ti ka tu -
do mány. Sa já tos mó don 1945 után ki ala kult
és máig ural ko dik a ha zai rend szer tan ban,
hogy a jog tu do mány ke re té ben je le nik meg az ál-
lam tu do mány a gra du á lis és a dok to ri kép zés
szint jén egy aránt.

1945 elõtt még lé tezett a rend szertani disz -
tink ció az ál lam tu do má nyi kép zés és jog tu -
do má nyi kép zés kö zött (bi fur ká ció). En nek
re vi de á lá sa ma ak tu á lis. Ki in du ló pont le het
az ál lam tu do mány ér tel me zé sé ben a köz igaz -
ga tás-ta ni, a köz jogi/ál lam jo gi, a köz po li ti -
kai, az igaz ga tá si me nedzs ment, az ál lam tan
(all ge me i ne Sta ats leh re) mint tar ta lom. Az ál-
lam tan nem a té te les jog ál lam tu do má nya,
nem az a fel adata hogy a té teles jo got le írja.
Egy fe lõl a Sta ats rechts leh re, vagyis az ál lam

jog ta na, más felõl az ál lam szo ci ál ta na, köz-
pénz ügyek és ál lam gaz da ság (So zi al leh re des
Sta a tes). Az an gol-ame ri kai tár sa da lom tu do -
má nyok ban az ál lam tan ter ré nu má ba tar to -
zó je len sé ge ket a kor mány zás tan, a po li to ló -
gia, a po li ti kai szo ci o ló gia, a po li ti kai fi lo zó -
fia és az al kot mány tan tár gyal ja. Az ál lam i
je len sé ge ket az õket kon di ci o ná ló jo gi-tár sa -
dal mi és po li ti kai kör nye zet ben írja le, öt vö zi 
az ál lam mal fog lal ko zó kü lön bö zõ tu do má -
nyok szem pont ja it és ered mé nye it, így a tör-
té ne ti, a rend szer ta ni, az össze ha son lí tó, a
foga lomelemzõ, a jo gi-dog ma ti kai és a szo ci -
o ló gi ai mód sze re ket al kal maz zák. Az ál lam-
tu do mány ön ál ló sá ga az egye te mi és aka dé mi ai
rend szer tan ban, az el mé le ti ke re tek új ra gon do -
lá sa nem szük ség sze rû, ámde fon tos lé pés le het a
köz igaz ga tás és a ren dé szet ön ál ló tu do má nyos
is ko lá i nak ki ala kí tá sá ban.

Az NKE tu do má nyos misszi ó já ban az aka-
dé mi ai cél rend szer rel azo nos fon tos sá gú a kor-
mány za ti mun kát tá mo ga tó ku ta tói think-tank
pro fil fej lesz té se. Ma gyary Zol tán 80 év vel ez -
elõtt ala pí tott Köz igaz ga tás tu do má nyi In té ze-
té nek szel le mi sé gét át vé ve a tu do má nyos igé-
nyû ku ta tást a köz szol gá lat tény le ges ja ví tá sá -
nak szol gá la tá ba kell ál lí ta ni. A prag ma tiz mus
és a tu do má nyos mun ka he lyes ará nyú öt vö ze tét,
az em pi ri kus tu do mányt kell mû vel ni, amely a
po li ti ka szá má ra is ér de kes és ha tá sos kez de -
mé nye zé se ket te het. Az el mé let gya kor la tib -
bá, a gya kor lat tu do má nyo sab bá té te le ér de -
ké ben hasz no sít ha tó mun ká ra van szük ség.
Õszin tén re mé lem, hogy az egye tem pol gá ra i -
nak min dennapjait át fog ja hat ni az az épí -
tõmun ka, amit egy jó ál lam meg te rem té sé ért,
a haza szol gá la tá ban vé gez nek.



A megújuló közszolgálati szakemberképzés kihívásai és lehetõségei

Ma gyar or szá gon a köz szol gá lat új stra té gi ai ke re tek kö zött di na mi kus át ala ku lá son megy ke-
resz tül. A köz szol gá la ti hi va tás ren dek ké pes sé ge i nek kon cent rált és egy mást erõ sí tõ új ra szer ve -
zé se (kon ver gen ci á ja) a kép zé si rend sze rek össze han go lá sát, in teg rá ci ó ját is szük sé ges sé tet te.
A Nem zeti Köz szol gá la ti Egye tem meg ala pí tá sá val új fe je zet kez dõ dik a köz szol gá la ti tu dás épí -
tés ben, a sze mé lyi erõ for rá sok fej lesz té sé ben. Az egye tem meg õr zi az egye sü lõ in téz mé nyek
ered mé nye it és jó ha gyo má nya it, de egy szers mind több is lesz há rom lé te zõ in téz mény integrá-
ciójánál. Le he tõ ség arra, hogy a köz szol gá lat új ra szer ve zé sé nek és egy „jó köz igaz ga tás” mû köd -
te té sé nek sta bil kép zé si és ku ta tá si cent ru ma jöj jön lét re.
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