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TiszTelT Olvasó! 

A magyar közigazgatás derékhada, a köztisztvi-
selők és kormánytisztviselők közössége megér-
demli, hogy legyen saját szakmai lapja! Mi több, 
a polgároknak is lehetőséget kell adni, hogy töb-
bet tudjanak a közszolgálatról. Ezzel a gondo-
lattal indult útjára a Közszolgálat című szakmai 
folyóirat előkészítése. Fontosnak tartom, hogy 
a lap tudósítson a közigazgatást érintő fejlemé-
nyekről és hozzájáruljon a tisztánlátáshoz, a 
megértéshez az interneten és a médiából özönlő 
információtömegben. 

Meggyőződésem, a Közszolgálat lap akkor lesz sikeres és hasznos, ha a tisztvi-
selő kollégák nem csupán olvassák, de alkotó módon is részt vesznek készíté-
sében. Ezért támogassuk a Közszolgálatot tudósításokkal, szakmai írásokkal, 
amelyekről úgy gondoljuk, meg kell osztanunk az olvasókkal.
A kiadó a Nemzeti Közigazgatási Intézet, amely a lappal erősíti a közszol-
gálat tudásbázisát és információs csatornáit. A közigazgatás ezerarcúsága 
tükröződik a tematikai sokszínűségben, a közpolitikák, a közügyek fontosabb 
eseményeitől a szakigazgatási specialitásokig. 

A közigazgatásért felelős miniszterrel készült interjú is megerősíthet minket 
abban, hogy ha a polgárok látják, a közigazgatás értük van, akkor egyre inkább 
érdekelni fogja őket, mi és miért történik. Bízom abban, hogy a Közszolgálat 
olvasása segíteni fog a közügyek alakulásának megértésében és értékelésében. 
2011 áprilisában az Alaptörvény elfogadása ihlető erőt, a Magyary Zoltán nevét 
viselő közigazgatás-fejlesztési program júniusi elindulása pedig motivációt 
adott a lapnak. Sorsszerűnek érzem, hogy egy időre esik a Közszolgálat első 
számának megjelenése és Magyary Zoltán, a „jó közigazgatás” 20. századi 
képviselőjének 123. születési évfordulója. 

Kívánom, az a szellemiség vezesse a szerzőket és szerkesztőket, amely az álla-
mot jobbá, a közigazgatást pedig szerethetőbbé és megbecsült hivatássá teszi.

Salutem Lectori! 

KöZsZoLgáLat
KöZIgaZgatásI MagaZIn

Gál András levente  
közigazgatási államtitkár
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interjú Navracsics tiborral

egyenesben a közigazgatás
szöveg: Pindroch Tamás 

«« Egy«kormányon«belül«mindig«adódnak«
feszültségek« egy-egy« miniszter« között.«
Úgy«tudom,«miniszterelnök-helyettesként«
a«kormányüléseken«ön«a«felelős«a«nézetel-
térések«elsimításáért.«Hogyan«kell«ezt«a«
feladatot«elképzelni?«
Navracsics Tibor: Nem önként vállalt 
misszió ez a részemről, hanem a kor-
mányzati koordináció része. A kormá-
nyon és részben a kormánypártokon be-
lül is egyeztetni kell, össze kell hangolni 
a munkát. Minden együttműködésben 
vannak feszültségek, nézeteltérések, 
amelyeket kezelni kell. Személy szerint 
nem ezek meggátolását tartom a felada-
tomnak, hanem, hogy ha már felmerült 
a probléma, akkor intézményes keretek 
között oldjuk azt meg. A kormányülé-
sekre – a megelőző alacsonyabb szintű 
közigazgatási, illetve a közigazgatási 
államtitkári egyeztetéseknek köszönhe-
tően – már nagyrészt a problémamentes 
napirendek kerülnek, amelyeken jórészt 
vita nélkül megyünk végig. A napiren-
di pontok kisebb részében politikai vita 
alakulhat ki, vagy azért adódhatnak még 
súrlódások, mert sürgősséggel kerülnek 
a kormány asztalára. 

«« Mi«dönt«a«kormányon«belüli«vitákban,«
a«politikai«tekintély,«tapasztalat«vagy«in-
kább«az«adott«kérdésben«tett«határozott«
állásfoglalás?

N. T.: Alapvetően az érvek és a mi-
niszterelnök álláspontja. Amennyiben 
ugyanis vita alakul ki a kormányülésen, 
a kormányfő mondja ki a végső szót. 
Nyilvánvaló, hogy a témáktól függően 
nagyobb súlyt nyom a latban az, akihez 
az adott kérdés tartozik. Ha viszont a 
frakciószövetséggel kell egyeztetni, ak-
kor könnyebbséget jelent, ha olyan kor-
mánytag beszél velük, akit maximálisan 
elfogad a képviselőcsoport. Így a formá-
lis egyeztetésen túl egy informális meg-
egyezést is el lehet érni a frakcióval. 

«« Ön« erre« megfelelő« embernek« tűnik,«
hiszen«2006-tól«2010-ig«a«Fidesz«frakció-
vezetője«volt.«A«mostani,«miniszteri«pozí-
ciója«miben«más«politikai«szerep,«mint«a«
frakcióvezetés?
N. T.: Az előző években ellenzéki frak-
cióvezetőként a kormánnyal szembeni 
alternatíva felmutatása és képviselete 
volt a feladatom. A mostani szerepem 
annyiban más, hogy a tevékenységem 
és a kommunikációm kritikai vonulata 
értelemszerűen sokkal visszafogottabb. 
Most sokkal szakspecifikusabb munkát 
végzek, mint korábban, hiszen amellett, 
hogy miniszterelnök-helyettes vagyok és 
általános politikai kérdésekben is állást 
foglalok, közigazgatási és igazságügyi 
miniszterként a legnagyobb hatású re-
formot is irányítom. Pártpolitikai ügyek-

ben viszont ritkábban nyilvánulok meg. 
A munkám tehát sokkal összetettebb, 
mint korábban.

«« Nem«hiányzik«az«az«időszak,«amikor«
frakcióvezetőként« magányosan« vívta«
a«harcát«Gyurcsány«Ferenccel«a«Parla-
mentben?«Minden«politikus«álma,«hogy«rá«
irányuljon«a«figyelem,«tudjon«rögtönözni,«
visszaszúrni,«Önnek«ez«megadatott.
N. T.: Túlzás, hogy hiányzik az az idő-
szak, különösebb nosztalgiám sincs, de 
sokszor visszagondolok azokra az évek-
re, amikor az akkori miniszterelnökkel 
és kormánypárti frakciókkal nekem és 
Semjén Zsoltnak kellett „hadakozni”. 
Nem megfelelő jelző, hogy szép, de meg-
határozó évek voltak ezek az életemben. 
A mostani szerepkörömben sokkal in-
kább ügyelnem kell a kommunikációra, 
fegyelmezettebbnek kell lennem és tar-
tózkodóbban kell fogalmaznom, a kor-
mányzati pozíció ugyanis kötelezettsé-
gekkel és felelősséggel jár. 

«« Ellenzékiként« ezek« szerint« mindent«
mondhatott,«ami«csak«kifért«a«csövön.«Az«
a«munka«nem«járt«felelősséggel?
N. T.: Mindent akkor sem mondhattam, 
működött az önkontroll, saját magamnak 
kellett mérlegelnem, meddig megyek el a 
felszólalásaimban. Az ellenzéki pozícióban 
a felelősség inkább virtuális, inkább az al-
ternatíva felmutatás a lényeg. Egyébként 

a legnagyobb hatású reformot irányítja: a közigazgatásit és az igazságügyit, még-

sem egyéni, hanem csapatjátékos. nagy hangsúlyt fektet a partneri viszonyokra. 

a kormányon belüli konfliktusok elsimítását is felvállalta. Igaz, a munkafolyamatok 

bizonyos fázisaiban ő a főnök, neki kell dönteni. Hobbija is politikai jellegű:  

antikvár politikatudományi könyveket gyűjt. navracsics tibor miniszterelnök- 

helyettessel, a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel beszélgettünk.

«
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pedig nincsenek írott szabályok arra nézve, 
hogy az ellenzéknek bármiért is felelőssé-
get kellene vállalnia, Magyarországon is van 
példa az ellenzék totális felelőtlenségére. 

«« 2006-ban«frakcióvezetőként«úgy«került«
be«a«nagypolitikai«szorítóba,«hogy«előtte«
nem«is«volt«képviselő.«Ez«mekkora«válto-
zással«járt«az«életében?«
N. T.: Óriási változást jelentett. Öt éve 
botcsinálta frakcióvezető lettem, hiszen 
rajtam kívül senki más nem vállalta ak-
kor a képviselőcsoport vezetését. Ez a 
helyzet meg is határozta a pozíciómat és 
öndefiníciómat is egész munkám során. 
Alapelvem volt, hogy nem állok a kép-
viselőtársaim fölött, mint vezető, ez az 
önmeghatározás most is érvényes. Nem 
egyéni, hanem csapatjátékos vagyok.  

«« A«mostani«pozíciójában«a«kollégáira«és«a«
közigazgatásban«dolgozókra«is«így«tekint?

N. T.: Igen. Akár kormánymegbízottak-
kal találkozom, akár a kormányablako-
kat látogatom meg és állománygyűlést 
tartok, akár itt a minisztériumban meg-
beszélést tartok, nagy hangsúlyt fektetek 
a partneri viszonyra. Ez még akkor is így 
van, ha a munkafolyamatok bizonyos fá-
zisaiban én vagyok a főnök és nekem kell 
dönteni. Ügyelek arra, hogy ha ezekkel 
a privilégiumokkal nem kell élnem, ak-
kor a munkatársaim ne is érezzék, hogy 
fölöttük állok a hierarchiában. Hiszek 
abban, hogy sokkal hatékonyabb akkor 

a munka, ha nem tartjuk be a formális 
ranglétrát olyan szigorúan. 

«« Ezek«szerint«nem«diktatórikus«vezető.«
A«közigazgatásban,«ahol«anarchikus«ál-
lapotok«is«kialakulhatnak,«az«ön«vezetési«
stílusa«hatékony«és«célravezető«lehet?«
N. T.: Természetesen igen, hiszen amikor 
dönteni kell valamiben, akkor az részem-
ről határozott döntést jelent. Számomra 
nem szimpatikus az a munkamódszer, 
hogy minden pillanatban ugrásra készen 
kell tartani a munkatársakat. Mindenki 
csak a saját feladatköréért felelős.  

«« Tavaly«alakult«meg«a«második«Orbán-
kormány.«Hogyan«értékeli«tárcája«egyéves«
tevékenységét?
N. T.: Úgy látom, hogy a Közigazgatá-
si és Igazságügyi Minisztérium a leg-
eredményesebb minisztériumok között 
van.  A statikus közigazgatási rendszert 

megbontottuk, elkezdtük annak újjá-
építését. Az új minisztériumi szerkezet 
kialakításával kezdtük, létrehoztuk a 
megyei kormányhivatalokat és 2013-
ban létrejönnek a járási kormányhiva-
talok is.  Látjuk, hogy a magyar köz-
igazgatás több százéves múltjából mit 
kell megtartanunk és mi az, amiben 
újítanunk kell. Ebből a munkából ala-
kulhat ki a jó közigazgatás, a jó állam. 
Erősíteni kell a jó hierarchiába rende-
zett, pontos munkavégzést. Korábban 
voltak arra törekvések, hogy piacosít-

sák a közigazgatást, de meggyőződé-
sem, hogy itt nem üzletemberek mun-
kájára van igény, hiszen az egy teljesen 
más világ, más gondolkodásmóddal, 
világszemlélettel. Itt sokkal nagyobb 
szerepe van az altruizmusnak, az ön-
zetlenségnek, a csapatmunkának, an-
nak, hogy az ember ne a saját, hanem a 
nemzet érvényesülését tekintse elsőd-
legesnek. Ezért azt is megkockáztatom, 
hogy a közigazgatási munka erkölcsileg 
magasabb rendű, mint az üzleti világ.

«« A«hétköznapokban«az«emberek«a«hi-
vatali«ügyintézés«során«találkoznak«az«
állammal.«Így«az«arról«alkotott«képüket«
is«az«ügyfélfogadás«minősége«határozza«
meg.«Az«új«kormányablakok«miben«jelen-
tenek«változást«az«elmúlt«évekhez«képest?«
N. T.: Új ügyfélfogadási kultúrát kell 
meghonosítani: udvariasnak, kedves-
nek, türelmesnek kell lenni az embe-
rekkel. Az ügyfélfogadás szempontjá-
ból ez fontosabb, mint a szakmaiság, 
hiszen az állampolgárok nem szakmai 
kioktatásra szorulnak, sokkal inkább 
arra, hogy érezzék, megbecsülik őket a 

közigazgatásban. Január elsején indul-
tunk el a huszonkilenc kormányablak-
kal, ezt a hálózatot tovább szeretnénk 
bővíteni. Nagyon jók a lakossági visz-
szajelzések. A magas színvonalú köz-
igazgatás kialakításakor fontos szem-
pont, hogy fiatalos és nyitott legyen. 
Törekszünk a fiatalok számára vonzó-
vá tenni a közigazgatást, hogy lássák, 
ez a munka nem poros akták tologatá-
sáról, a bürokrácia dzsungeléről szól, 
hanem izgalmas, sok lehetőséget tar-
togató terület, ahol jó dolgozni. 

Akár kormánymegbí-

zottakkal találkozom, 

akár a kormányabla-

kokat látogatom meg 

és állománygyűlést 

tartok, akár itt a mi-

nisztériumban meg-

beszélést tartok, nagy 

hangsúlyt fektetek a 

partneri viszonyra.

Az elmúlt 
húsz évben 
– még az ítélőtáblák  

létrejöttét is ide számítva – 

az igazságszolgáltatásban 

ment végbe a legkevesebb 

intézményi változtatás.  

Így ennek a rendszernek  

megérett a felülvizsgálata.
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«« Milyennek«szeretné«látni«a«közigazga-
tást«2018-ban?«
N. T.: Az álmaimban két részre oszlik a 
jövő közigazgatása. Ennek az egyik része, 
hogy az ügyfélszolgálati terek, a front of-
fice területek nemcsak közösségi ügyinté-
zésre szolgálnak, hanem közösségi találko-

zóhelyek is. Ide járhatnának a nyugdíjasok 
és beszélgethetnének, de a kismama is el 
tudná helyezni a gyermekét egy játszósa-
rokban, amíg az ügyeket intézi. A barátsá-
gos helyszín kifejezné az állam viszonyulá-
sát az állampolgárokhoz. A back office-ok, 
a hivatali egységek eközben jó technikai 
felszereltséggel, több nyelven beszélő ap-
parátussal, pontosan működnének. A jó 
közigazgatás Magyarország versenyképes-
ségét is jelentősen javítaná. 

«« Ha«már«a«jövőről«beszélünk,«mit«je-
lent«az«országnak«a«2012.«január«elsején«

életbe«lépő«alaptörvény?«Hatálybalépése«
után«miben«lesz«más«Magyarország?
N. T.: Az alaptörvénnyel lezártuk a de-
mokratikus átmenet időszakát, amelyen 
a többi kelet-közép európai ország már 
rég túl van. A jogrendszerünkben ez a 
legfontosabb dokumentum, most meg-
kezdődhet a stabil, demokratikus Ma-
gyarország története.  

«« Sokak«szerint«az«átmenetet«egy«sokkal«
erőteljesebb«változtatásokat«hozó«alkot-
mánnyal«kellett«volna«lezárni.«Miért«nem«
lehetett«olyan«változtatást«végrehajtani,«
mint«amilyen«például«Franciaországban«
történt«az«ötvenes«években?«
N. T.: Franciaországban egy nagyon sú-
lyos, szinte polgárháborús időszakban 
született meg az ötödik köztársaság al-
kotmánya. Nálunk azért nem volt olyan 
súlyos a helyzet, mint akkor Franciaor-
szágban, és a válságot inkább az okozta, 
hogy az előttünk kormányon lévők nem 
tartották be a hatályos alkotmányt. Az 
elmúlt húsz év persze sokaknak egzisz-
tenciális szempontból is nagyon hát-
rányos volt, de az intézményrendszer 
kiérlelt néhány olyan tradíciót, amelyet 
érdemes megtartani. Ez a parlamentáris 
berendezkedés, amelyet az 1989–90-es 
ideiglenes alkotmány hozott létre, be-
vált. Úgy tűnik, mind a köztársasági 
elnök, a kormány és a Parlament jogi le-
írása megfelelő, semmi értelme nem lett 
volna a változtatásnak. Vannak persze 
olyan megoldások az új alaptörvényben, 
amelyek a 2006-os és az azt követő idő-
szak eseményeire reflektálóan születtek: 
ilyen a költségvetési tanács, a közpénz-
ügyi fejezet alkotmányba foglalása.   

«« Úgy« tűnik,« a« közigazgatási« átalakí-
tásnál«sokkal«nagyobb«konfliktusokkal«
jár«majd«az«igazságügyi«terület«reformja.«
Eldőlt«már,«hogy«megszűnik-e«az«Orszá-
gos«Igazságszolgáltatási«Tanács,«Baka«
András«lesz-e«a«Kúria«elnöke,«született-e«
döntés«arról,«hogy«létrejönnek-e«a«köz-
igazgatási«bíróságok?
N. T.: Az elmúlt húsz évben – még az 
ítélőtáblák létrejöttét is ide számítva – 
az igazságszolgáltatásban ment végbe 
a legkevesebb intézményi változtatás. 
Így ennek a rendszernek megérett a fe-
lülvizsgálata. Az adófizetők úgy látják, 
hogy nem hatékony az igazságszolgálta-
tás, elhúzódnak a perek, súlyos anyagi 
gondokkal küzdenek a bíróságok, az em-
berek elégedetlenek a bíráskodás színvo-
nalával, és azzal, ahogyan a bíróságokon 

bánnak a polgárokkal. Az új alaptörvény 
néhány sarokpontot kijelöl ezen a terüle-
ten, de komoly vitákra számítok nyáron 
és ősszel. Az őszi ülésszakon fogadjuk 
majd el az új szabályozást, amellyel az 
a célunk, hogy hatékony szervezetrend-
szer jöjjön létre. Nem a személyi, hanem 
a szerkezeti döntések a legfontosabbak: 
hány szintű legyen az igazságszolgálta-
tás, hogyan határozzuk meg a személy-
zeti politikát és az önigazgatási szerve-
zetnek milyen formája legyen. A szakmai 
és politikai viták alapján úgy látom, hogy 
a munkaügyi bíróságokhoz hasonló-
an önálló szervezetrendszert kaphat a 
közigazgatási bíráskodás és várhatóan 
létrejöhetnek közigazgatási bíróságok. 
Célszerű lenne a jelenleg az Alkotmány-
bíróságnál meglévő, önkormányzati ren-
deletekkel kapcsolatos jogköröket átadni 
ezeknek az intézményeknek. A legsúlyo-
sabb szempont ebben a kérdésben is a 
költségvetési vonzat. 

«« Önnek«a«politika«a«hobbija«is,«hiszen«
politikatudománnyal« kapcsolatos« an-
tik«köteteket«gyűjt.«Mely«műveket«tartja«
gyűjteménye«legértékesebb«könyveinek?
N. T.: Valóban, antikváriumról antik-
váriumra járok és gyűjtöm ezeket a 
könyveket. Ezek anyagilag nem érté-
kesek – mostanában a nagyon jó régi 
könyveket olcsóbban meg lehet venni, 
mint az újakat, amelyek közül nem egy 
elmarad az elvárt színvonaltól. A ked-
venceim az 1800-as évekből származó 
egyetemi politikatudományi kötetek. 
Ha ezt valaki végigolvassa, rájöhet, hogy 
ez a tudományág a sok eltérő körítés és 
szóhasználat mellett milyen keveset is 
lépett előre azóta, illetve milyen ma-
gas szinten állt akkoriban a politika-
tudomány hazánkban. Az 1870 és 1950 
közötti könyvtermést végignézve meg-
állapítható, hogy a mai tudományos éle-
tünk óriási hiányosságát jelenti az akkori 
tudósok munkáinak szinte teljes mellő-
zése. Világszínvonalú politológusokról, 
közigazgatási szakemberekről van szó, 
így például Magyary Zoltánról, Kautz 
Gyuláról, Egyed Istvánról, Ottlik Lász-
lóról. Mivel az egyetemen politikatudo-
mányt tanítok – jelenleg fizetés nélküli 
szabadságon vagyok –, arra törekszem, 
hogy hallgatóim megismerjék ezeket a 
műveket. Meggyőződésem, hogy a jövő-
ben a politikai kultúránkra és a közigaz-
gatásra is nagy hatással lenne ezeknek a 
szerzőknek az újrafelfedezése. ■
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■t artós áLLaMI 
tuLajDonBa  
KerÜLHet  
a HerenDI 
PorCeLángYár
Elfogadták az országgyűlési képvise-
lők a Navracsics Tibor közigazgatási és 
igazságügyi miniszter és Horváth Zsolt 
fideszes képviselő által beterjesztett in-

dítványt, így az állami vagyonról szóló 
törvény módosításában ismét közvetlen, 
tartós állami tulajdonba került a Heren-
di Porcelánmanufaktúra Zrt. részvényei-
nek negyede. A világszerte ismert hunga-
rikum kisebbségi tulajdonrészét az előző 
kabinet vette ki a közvetlen és tartós ál-
lami birtoklást felsoroló jogszabályból, 
de egy szerencsésnek tekinthető szakmai 

hibát vétett. Így a Bajnai-kabinet erede-
ti szándékai ellenére sem tudta egy re-
gionális fejlesztési holding tulajdonába 
adni a szóban forgó pakettet. A javaslat 
indoklása szerint a Herendi nemzeti tu-
lajdonban tartása garantálja, hogy Ma-
gyarország jövő nemzedékei számára is 
megőrizhető legyen ez a „valós hungari-
kumnak” tekinthető nemzeti kincs. 
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        ■s■Z oMsZéDÜnneP 

Gondolt már arra, hogy 
jobban indulna a napja, 
ha reggelente odakö-

szönnének egymásnak a szomszédjával, 
vagy ha küldenének egy-egy mosolyt, 
amikor egymás mellett szállnak be az 
autóba, munkába induláskor? Netán az 
is felvetődött már önben, ha segítene a 
szomszéd idős embernek a bevásárlás-
ban, cserébe ő felhajtaná az új nadrágok 
szárát? Tőle azt is megtudhatná, hol le-

het a legjobb réteslapot venni, vagy hogy 
melyik vízvezeték-szerelőt érdemes hív-
ni. Még sorolhatnánk az előre ki nem 
számítható előnyeit annak a hosszú távú 
befektetésnek, amelyet a 
szomszédsági kapcsolatok 
ápolásának hívnak. A Hun-
garofest Nonprofit Kft. ál-
tal május 28-ra életre hívott 
Szomszédünnep lényege, hogy a kiskö-
zösségek magukénak érezzék az ünnepet, 
átérezzék a saját szervezés örömét, a „kö-
zösségkovácsolás” erejét. A szervezésben a 

legnagyobb szerepe így a helyi civileknek 
és aktivistáknak volt, akik a saját kiskö-
zösségükben kezdték el szervezni az ese-
ményt. Bármilyen lakótér részt vehetett 

az ünnepen, hiszen utca, park, 
tér minden lakóközösség köze-
lében van. Mindezeken túl hosz-
szú távon is komoly társadalmi 
haszonnal járhat az esemény, 

ugyanis a szomszédsági kapcsolatok 
rendszeres ápolása gyarapítja és erősíti a 
társadalmi hálózatokat, egy információs 
bázis létrejöttét eredményezve. 
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       ■KöZMunKaPrograM a ParLagfŰ-MentesÍtésre

Új, célzott közmunkaprogram indul várhatóan június közepén parlagfű-
mentesítésre az ország ötven, parlagfűvel legfertőzöttebb kistérségében. A 

tervek szerint 2250 munkanélkülit alkalmazhatnak a kistérségek parlagfű-mentesítési 
feladatokra napi hat órában, két hónapon át. Ez kistérségenként 45 ember alkalmazását 
jelenti. A program végrehajtására a pályázaton nyertes kistérségek száz százalékos tá-
mogatást nyerhetnek. Magyarországon a parlagfűvel fertőzött területek nagysága több 
millió hektár, a parlagfű miatti allergiás tünetek pedig minden harmadik magyar embert 
érintik. Ezért nemcsak a most bejelentett célzott programban irtják majd a parlagfüvet az 
országban, hanem például a bel- és árvízi védekezésben résztvevő közmunkások, illetve 
a magán- és állami erdőkben dolgozó közmunkások is. A parlagfű elleni hathatósabb 
védekezés érdekében a most meghirdetett parlagfű-mentesítési lehetőséggel élő kistérsé-
geknek vállalniuk kell, hogy a tematikus európai év jegyében önkéntesek is részt vesznek 
a parlagfű-irtásban. A parlagfűvel leginkább Közép-Magyarország, valamint az ország 
egyes keleti, észak-nyugati és nyugati régiói fertőzöttek. 

■egYHáZ 
         és KorMánY

Az állam és az egyház viszonyát 
is újraszabályozzák egy sarkala-
tos törvényben, melynek lényege a 
kölcsönös bizalmon és a folyama-
tos párbeszéden alapuló, a Kárpát-
medencei közösségi célokat meg-
valósító együttműködés. A közjó 
érdekében végzett közös munka, 
az egyházak közösségformáló ere-
jének hatékonyabb kihasználása, 
és a szellemi, lelki szolgálatok tá-
mogatása jellemzi majd a jövőt. Az 
egyházi törvény fő célja, hogy az új 
keretszabályozással a hiteles egy-
házi, vallási közösségek megerő-
södjenek, és kerüljenek ki ebből a 
körből az ún. „biznisz-egyházak”. 
A kormány az egyházakra vonatko-
zó sarkalatos törvényben pontosan 
meg kívánja határozni, mit ismer el 
egyháznak és vallási közösségnek, 
valamint mit tekint vallási egyesü-
letnek. Korábban felvetődött az is, 
hogy létszámhoz kössék a történeti-
ség elismerését. A 25 ezres taglétszá-
mi kritériumot azonban nem tudná 
teljesíteni több, jelentős magyaror-
szági múlttal rendelkező egyház, 
néhány dinamikusan fejlődő újabb 
közösség viszont, amelyeknek a ma-
gyar történelemben és kultúrában 
nincs beágyazódottság, könnyedén 
teljesítené.

A második Orbán-
kormány 2011. 

május 29-én tartotta alakuló ülését, az 
azóta eltelt évben összesen 48-szor ült 
össze tanácskozni. A kabinet – a KIM 
kommunikációs államtitkárságának 
tájékoztatása szerint – ez idő alatt közel 
900 napirendi pontot tárgyalt, megalko-
tott 273 kormányrendeletet és 347 hatá-
rozatot hozott. Az államtitkárság által az 
MTI-nek eljuttatott összefoglaló alapján 
a 2010. év legfontosabb feladatai többek 
között a júniusi árvíz következményeivel 
való megbirkózás, a nyáron meghirdetett 
első gazdasági akcióterv megvalósítása, 

az alkotmányozás folyamatának elindí-
tása, az új Széchenyi Kártya Program be-
indítása, a büntetőkönyv szigorítása, az 
első kormányzati Karrier Expo megren-
dezése, az októberi vörösiszap-kataszt-
rófa okozta károk enyhítése, a második 
gazdasági akcióterv meghirdetése, a baj-
bajutott lakáshiteleseket segítő törvény-
csomag elfogadása, valamint a kötelező 
magánnyugdíj-pénztári tagság eltörlése 
voltak.
2011 januárjában Magyarország vette át 
az Európai Unió Tanácsa soros elnöki 
tisztjét, és az ezzel járó feladatokat. Ja-
nuár 1-jén lépett hatályba az egykulcsos 

adórendszer, az új gázárszabályozás, 
elindult az Új Széchenyi-terv, megala-
kultak a kormányhivatalok és ekkortól 
igényelhetnek kettős állampolgárságot a 
határon túli magyarok. 
Az elmúlt hónapok során létrehozták a 250 
milliárd forintos stabilitási alapot, meghir-
dették a Széll Kálmán-tervet, a parlament 
elfogadta az új alaptörvényt, elindult a szo-
ciális konzultáció, az állam pedig visszavá-
sárolta részesedését a Mol-ban.

■

■s■Z oCIáLIs KonZuLtáCIó
A kormány folytatja az Alaptörvény megszü-

letése miatt elindított, és sikeresnek értékelt 
konzultációt. Most, a mindennapi életet közvet-

lenül érintő gazdasági és társadalompolitikai döntések meghozatala 
előtt is szeretnék megkérdezni az embereket, a „védett kor” intézményé-

ről, a közműdíjak meghatározásáról, a munkahelyteremtésről, a szociális segélyek-
ről, a nyugdíjakról, a devizahitelezésről, a gyógyszertámogatásról és az államilag 
finanszírozott képzésekről. A közel nyolcmillió kiküldött kérdőív kitöltésére és 
visszajuttatására június 15-ig van lehetősége mindazoknak, akik véleményükkel 
hozzá szeretnének járulni az ország sorsát döntően befolyásoló intézkedések elő-
készítéséhez és megvalósításához. Az eredményekről – az ígéret szerint – június 
30-ig tájékoztatják a közvéleményt. Ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök a Face-
bookon közzétett videoüzenetében elmondta, bár a döntések meghozatala a kor-
mány és a parlament dolga, „mindig van olyan szempont, olyan sajátos látószög, 
olyan választói bölcsesség, amellyel a döntéshozók nem rendelkeznek”.

■egYéves a KorMánY
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«« A«kormány«a«közszolgálat«megújítását«
tervezi«például«a«Nemzeti«Közszolgála-
ti«Egyetem«létrehozásával,«amely«a«jövő«
nemzedéknek«nyit«utat«az«államigazga-
tásba,«a«köztisztviselői«életpálya«meg-
alkotásával,«illetve«az«állampolgárokat«
leginkább« érintő« hatósági« ügyintézés«
megreformálásával,«amely«természetesen«
nemcsak«a«civileket,«hanem«a«tisztviselő-
ket«is«érinti.«Utóbbi«probléma«igen«neu-
ralgikus,«senkinek«sem«kell«bemutatni«mi-
ként«ment«ez«a«múltban.«Mit«hoz«a«jövő?
Gál andrás levente: A közigazgatásnak 
vissza kell szereznie az emberek bizal-
mát. Ehhez olyan államra van szükség, 
amely tevékenységében megjeleníti a 
múlt és a jelen legnemesebb értékeit, és 
gondol a jövő nemzedékeire is. Olyan 
államra, amelynek tisztviselői hazasze-
retetükből fakadóan elkötelezetten, a 
nemzet előtti felelősségük tudatában és 
a közösség iránti alázattal, szakszerű-
en látják el feladatukat. Olyan államra, 
amely hatékonyan használja fel a rábízott 
erőforrásokat, segíti és nem hátráltatja, 
szolgálja és nem kiszolgáltatottá teszi 
saját polgárait. Ez a jó állam, amit saját-
jának és segítőnek érez az állampolgár, 
a vállalkozó, minden építkező közösség. 

«« Ez«elég«idealistának«tűnik,«hiszen«évti-
zedes«reflexeket«kell«majd«megszüntetni.«
Képes«lesz«erre«a«Magyary«Program?««
G. a. l.: Nincs egyetlen csodaszer, de 
sokat remélünk attól, hogy rendszerbe 

foglalva és érthető programban mond-
juk el: mit és miért teszünk és terve-
zünk, ezzel segítve az együttműködést, 
ami előfeltétele a sikeres megvalósítás-
nak. A kormány a jó állam megterem-
tése érdeké ben két programot is indít 
idén, igazodva az állam alkotmányos 
szerkezetéhez: az igazságügyi reformot 
és a Magyary Programot. A 20. századi 
magyar közigazgatás-tudomány nem-
zetközi hírű művelője, Magyary Zoltán 
a jó állam, a jó közigazgatás lényegét az 
eredményességben ragadta meg, ahogy ő 
fogalmazott: a működés célja az eredmé-
nyesség. A hatékony állam növeli a ver-
senyképességet és mozgósítja a társadal-
mi energiákat, ezzel pedig megteremti  
a nemzet boldogulásának, a nehéz kö-
rülményekből való kitörésnek a lehe-
tőségét. Ezzel a gondolattal azonosulva 
neveztük el a közigazgatás megújításá-
nak tervét Magyary Programnak, amely 
terveink szerint a tudós szakember  
születésének júnus 10-i évfordulójára  
elkészül, és amelyet június 14-én mutat be  
Navracsics Tibor miniszter úr.

«« Ha«mindez«megvalósulna,«nagy«adós-
ságot« törleszt« majd« a« kormány« az« ál-
lampolgárok«felé.«Hogy«látja,«a«szokásos«
problémák«mellett,«jelenleg«milyen«álla-
potban«van«a«közigazgatás?«
G. a. l.: A Magyary Program hazánk tör-
ténelmének olyan szakaszában születik, 
amikor egyszerre van jelen a kényszer és 

a lehetőség. A magyar közigazgatás mind 
az állampolgárok megítélése, mind a mér-
tékadó nemzetközi mérések szerint törté-
nelmi mélyponton van. Számos szervezet 
készít eredményességi, versenyképességi 
felméréseket a különböző országok köz-
igazgatására, teljesítményére nézve. A 
felmérések egyöntetűen a kormányzati 
hatékonyság és teljesítmény romlását mu-
tatják. Ez a válság az egész közigazgatást 
áthatja, érintve annak minden elemét. 
Gondoljunk például arra, hogy a korábbi 
években hány újabb és újabb felesleges, 
súlyos adóforintokból működő hivatalt 
hívtak életre, amelyek aztán zömében 
anélkül múltak ki, hogy bármivel is jobbá, 
könnyebbé tették volna az életünket. A 
túlburjánzó állami szervezetrendszer és a 
tisztázatlan felelősségi viszonyok átlátha-
tatlan, szövevényes dzsungele valóságos 
melegágyává vált a korrupciónak. Azaz 
lépéskényszer van. Ezzel párhuzamosan 
viszont jelen van egy biztos kormányzati 
többség, ami képes alkotmányozni, és az 
elmúlt egy év tapasztalata alapján öncélú 
politikusi ambíciók nem rontják le a szak-
mai tartalmat a parlamenti erőtérben, de 
sokszor hozzá tesznek újabb szemponto-
kat, a hatalmi ágak teszik a saját dolgu-
kat. Röviden, a kétharmados parlamenti 
többség nagy lehetőség a közigazgatás 
számára, hogy kompromisszum nélkül 
színvonalas törvényi kereteket kezdemé-
nyezzen maga számára is.

a jó állam felé vezető úton
szöveg: Szenvedi Zoltán

sorban állás, hónapokig tartó eljárások, fásult ügyintézők, hivatalok és jogszabályok 
átláthatatlan labirintusa – sokak számára ismerős ez a kép. Ha az ember állampolgárként 
a közigazgatás, az állam szerveivel találkozott, leginkább efféle tapasztalatokra tehetett 
szert. nem csoda, hogy mára a magyarok nagy része elvesztette bizalmát a közigazgatás 
szervezetrendszerében, noha annak éppen az lenne a feladata, hogy támasz és segítő 
legyen az emberek számára. erre kínál megoldást a Magyary Zoltán nevével fémjelzett 
közigazgatást fejlesztő, az egész rendszert egy olyan teljesen újjal kiváltó program, 
amely az ügyfélablak mindkét oldalán állónak visszahozza az államba vetett bizalmát. 
e program részleteiről kérdeztük gál andrás Leventét, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium közigazgatási államtitkárát.
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«« Sokszor«az«az«érzése«az«embernek,«ami-
kor«ügyeit«intézi,«hogy«a«bürokrácia«egy-
szerűen«áthatolhatatlan…
G. a. l.: Ez így van. A rendszerváltás 
előtti időket idézően még ma is gyakran 
előfordul, hogy a hivatalok nyűgnek, te-
hernek tekintik a hozzájuk fordulót. Az 
ügyintézési eljárások bonyolultak, kiszá-
míthatatlanok, sokszor költségesek, ráa-
dásul rengeteg időt rabolnak el az embe-
rek életéből. Az elektronikus ügyintézés, 
a modern technológiák alkalmazása 
terén távol állunk Európa élmezőnyé-
től. A különböző állami szervek ügyfél-
szolgálatainak egy része kialakításukat, 

megközelíthetőségüket, felszereltségü-
ket tekintve a legelemibb elvárásoknak 
sem felelnek meg. Nem véletlen, hogy a 
felmérések szerint az ügyintézésről al-
kotott vélemény folyamatosan romlik. 
Tagadhatatlan, hogy bőven van mit ten-
ni a feladatkijelölésben, ami elsősorban 
jogalkotói és vezetői felelősség.   

«« Magyarországon«a« rendszerváltozás«
óta« számos« alkalommal« láttak« hozzá«
a« közigazgatás« megújításához,« kevés««
sikerrel.«Mi«volt«az«oka«ennek«a«folyama-
tos«sikertelenségnek?««
G. a. l.: Az, hogy a problémák beazo-
nosításán túl az érdemi eredmény, a 
közigazgatás működési színvonalának 

javulása elmaradt. A „reformok” egy-
részt legtöbbször a valós problémákat 
nem észlelő, a közigazgatásban testide-
gen szereplők munkájának eredményei 
voltak. Másrészt a közigazgatást mint 
működő rendszert nem egészként, 
hanem csak valamelyik látványos, a 
politikai közbeszédben éppen aktu-
álisan nagy hangsúlyt kapó pontján 
kívánták befolyásolni, így a próbálko-
zások hatásai mélységükben és időbe-
liségükben is kicsik maradtak. Olyan 
volt ez sokszor, mint mikor egy kocsit 
a lökhárítónál akarnak felemelni a 
valódi teherbíró súlypontok helyett.  
A kocsi lent maradt és a lökhárítókat le-
tépték. Arról pedig KEHI tudna mesélni, 
hogy sajnos számos esetben a lökhárítót 
el is vitték. Most kérjük vissza.  

«« Amint«látni,«a«kormány«két«legyet«akar«
ütni«egy«csapásra:«olcsóbb«államot,«de«
több«állami«szerepvállalást.«Miként«való-
sítható«ez«meg?«««
G. a. l.: Mindenekelőtt úgy, hogy helyre 
tesszük a dolgokat. Az állampolgárok és 
a vállalkozók elvárása nem az, hogy az ál-
lamot a kicsiség és az olcsóság jellemez-
ze. Az elvárás az állam hatékonysága, ne 
akadályozzon, ha kell, legyen ereje segí-
teni és védeni. Az állami szerepvállalás-
nak éppen ezért hol csökkennie kell, hol 
pedig éppen erőteljesebbnek kell lennie. 
Többek között a világválság okán sok 
korábbi vita került új megvilágításba, 
felkelt a nap, az éjjeli őr állam most pi-
hen. A kormányprogrammal összhang-
ban, a Magyary Program célrendszeré-
nek középpontjába a hatékony nemzeti 
közszolgálat megteremtését állítottuk. 
A közigazgatás működésénél négy be-
avatkozási területet, emelési súlypontot 
határoztunk meg: a szervezet, a feladat, 
az eljárás és a személyzet. A közigazgatás 
megújításának mind a négy pillérre ki 

kell terjednie, mert csak így biztosítható 
a valóban hatékony működés. A szerve-
zetrendszer átalakítása már javában tart. 
A túlméretezett struktúra egyszerűsíté-
sét szolgálta, hogy a korábbi 13 helyett  
8 minisztérium van, az állam szerepválla-
lásával működtetett közel 70 alapítvány-
ból és közalapítványból csak alig két tucat 
maradt, a mintegy 30 dekoncentrált te-
rületi államigazgatási szerv fele a január 
1-jével létrejött kormányhivatalokba in-
tegrálódott. Folyamatban van az állami 
feladatok teljes kataszterének elkészítése. 
A deregulációs programban jövőre több 
ezer törvényt, rendeletet, határozatot 
vizsgálunk felül, hogy a joganyag mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból 
kezelhetőbb, színvonalasabb legyen.   

«« A«programban«főként«a«kormánytiszt-
viselőkre«vonatkoznak«a«jótékony«refor-
mok,«vagy«az«ügyfeleknek«is«hoz«kedvező«
változást?««
G. a. l.: A fő elvárás az „ügyfél-elége-
dettség”, de éppen ennek érdekében 
kulcsfontosságú a közigazgatás személy-
zetének elkötelezettsége, felkészültsége. 
A Magyary Programban a kormány-
tisztviselők és a hivatásos állományban 
lévők számára olyan életpályaprogra-
mot dolgozunk ki, hogy a jövőben nem 
egymás mellett, elszigetelten fussanak 
az életutak. Meg kell teremteni a közös 
kapcsolódási pontokat annak érdek-
ében, hogy a karrier ne csak egyirányú 
előmenetelt jelentsen, hanem az életutak 
közötti mozgást, átjárást is. Ezt horizon-
tális mobilitásnak nevezik. Fontos szála 
a rendvédelmi nyugdíjjal kapcsolatos 
egyeztetésnek, hogy a katonai és rendvé-
delmi szervek esetében a korfa szükség-
szerűen piramis alakú, azaz a koruk okán 
járőrözésre, harci bevetésre nem javasolt, 
de vezetővé előre nem lépő embereknek 
nyitni kell többek között a kormánytiszt-
viselői, vagy más közfeladat ellátáshoz 
kapcsolódó pályát. Ez több tízezer em-
bert érinthet. Tényleg meg kell érteni, 
hogy az ország megújításához minden 
tenni képes emberre szükség van.     

«« Ezek« igen« grandiózus« tervek,« ha« jól«
alakulnak«a«dolgok,«akár«történelmet«is«
írhatnak«vele…««
G. a. l.: A történelemírást hagyjuk a 
történészekre. Ami viszont lényeges, 
valóban elszámolással tartozunk ma-
gunknak és utódainknak, hogy amikor 
kritikus helyzetbe került az ország és a 
nemzet, hol voltunk és mit tettünk.  ■

Gál András Levente
Könyv ||  életrajzok, naplók, versek

Nagy lászló: hószakadás a szívre  

Film ||  tarr béla filmjei

hétköznap: sergio leone: A jó, a rossz  

és a csúf 

Zene || idén liszt  

Hobbi || sportok
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A közigazgatási kar általános és szak-
mai tájékozottságához egyaránt hoz-
zátartozik a hazai alkotmányos be-
rendezkedés, az alkotmányos alapok 
ismerete. A jelen kiadvánnyal induló 
Közszolgálat című folyóirat ennélfog-
va nem többre vállalkozik, minthogy 
egy cikksorozattal a kormánytisztvi-
selők – nem tudományos igényű – tá-
jékozódását elősegítse Magyarország új 
Alaptörvénye vonatkozásában. Az egyes 
számok – az Alaptörvény struktúráját 
követve – bemutatják, illetve a nemzet-
közi megoldásokkal egybevetik a hazai 
alkotmányozás 2011. évi termékét, kü-
lönös tekintettel a korábbi Alkotmány-
hoz képest bekövetkezett változásokra, 
módosulásokra. Ennek megfelelően az 
Alaptörvény hatályba lépéséig a kedves 
Olvasó megismerheti 
•  a preambulum alkotmányos szerepét és 

hazai megoldását,
• az új Alaptörvény általános szabályait,
• a jogok és kötelességek rendszerét,
• a magyar államszervezet egyes elemeit,
• a gazdasági alkotmány rendelkezéseit,

•  a Magyar Honvédség, a rendőrség és 
a nemzetbiztonsági szolgálatok alkot-
mányos alapjait és a rendkívüli jogren-
dek új szabályozását.

A rövid tanulmányok szerzői között ta-
lálhatunk kormánytisztviselőket, de he-
lyet kapnak az alkotmányjog egyetemi 
oktatásának elismert művelői is. Bízom 
abban, hogy a Közszolgálat című lap ezen 

vállalása hozzájárul a magyar közigazga-
tás szakmai színvonalának emeléséhez, 
a jogalkotási kérdésekben is tájékozott 
tisztviselő ideájának megvalósításához.

Az alkotmányokról folyó egyetemi isme-
retoktatások során rendre elhangzik az 
az alapvetés, hogy egy alkotmány meg-
alkotása „nem mindennapi jelenség” 
egy ország életében, hiszen az állam első 
törvényét általában – annak jogi, politi-
kai és társadalmi funkciójából adódóan 
– hosszabb időre szánja az alkotmányo-
zó. Az összehasonlításokból pedig ki-
derül, hogy egy alkotmány többnyire a 
„legtartósabb” jogszabály az állam által 
alkotottak közül, következésképpen egy 
állampolgár életében rendszerint egy 
vagy két (írott) alkotmány elfogadására 
kerül sor, amely mindenképpen megala-
pozza az alkotmányozás folyamatának 
kivételes jellegét.  
A 2011-es esztendő hazánk államisága, 
alkotmányos fejlődése szempontjából 
kétségtelenül meghatározó mérföld-
kő. A 21. századi magyar parlamenti 
alkotmányozás folyamata 2010 nyarán 
az Országgyűlés alkotmány-előkészítő 
eseti bizottságának felállításával vette 
kezdetét, s Magyarország 2012. január 
1-jén hatályba lépő új Alaptörvényét vé-
gül április 18-án fogadta el az alkotmá-
nyozó szerv.
A demokratikus alkotmányozás egyik 
velejárója a nyilvánosság. Ennélfogva – 
a 90-es évek közepének alkotmányozási 
próbálkozásához hasonlóan – a jelen-
legi folyamatot is egy széles körű tudo-
mányos és társadalmi „alkotmányozási 
megmozdulás” övezte. Ez alatt pedig az 
értendő, hogy mindenki, aki arra kész-
tetést érzett, pártállásától, világnézeti és 
ideológiai meggyőződésétől függetlenül 
véleményt nyilváníthatott, kifejthette 
álláspontját az új alkotmányról vagy 
annak csupán egyik-másik szabályozá-
si eleméről. A mögöttünk álló csaknem 

Alaptörvényünk illeszkedik az európai jogrendhez

az alaptörvényről másképp
szöveg: Cserny Ákos, egyetemi oktató

A korábbi, a 90-es évek 

közepének alkotmányozá-

si próbálkozásához hason-

lóan a jelenlegi folyamatot 

is egy széles körű tudomá-

nyos és társadalmi  

„alkotmányozási megmoz-

dulás” övezte. 
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egy évben ennélfogva egymást követ-
ték az alkotmányozással kapcsolatos 
tudományos konferenciák, társadalmi 
fórumok, melyek parlamenti kezdemé-
nyezésre, egyetemi indíttatásra, máskor 
civil, esetleg médiaösztönzésre jöttek 
létre, formálódtak. E sorba illeszkedett 
később, a Kormány által kezdeményezett 
ún. nemzeti konzultáció is, melynek kö-
vetkeztében kikerült az alaptörvény vég-
leges szövegéből pl. a családi választójog, 
a tényleges életfogytiglani börtön kisza-
básának lehetősége pedig így lett része a 
dokumentumnak.
Az alkotmányozást övező társadalmi 
nyilvánosság folyamatában az érdeklődő 
többnyire ugyanazokkal a neuralgikus 
kérdésekkel találkozhatott valamennyi 
fórumon: e körbe tartozott pl. a keresz-
ténység nemzetmegtartó szerepének 
hangsúlyozása, a házasság esszenciá-
jának meghatározása, a magzati élet 
deklarált védelme vagy az Alkotmánybí-
róság jogkörének változása az új alaptör-
vényben. A Közszolgálat című lap soron 
következő számai közérthető megfogal-
mazásban várhatóan – a lehetőségekhez 
mérten – bemutatják e témák alkotmá-
nyos alapjait, feltárják a vélt vagy valós 
alkotmányos problémák okait. A soroza-
tot indító cikkben – a terjedelmi korlátok 
miatt – mindössze egy-két olyan kérdés-
sel kívánok röviden foglalkozni, amely 
az alkotmányjog világában rendre, szinte 
megkerülhetetlen a szakmai viták alkal-
mával, mindazonáltal egy kormánytiszt-
viselő érdeklődésére is méltán tarthat 
számot.

szükség van-e, szükség 
volt-e egyáltalán új 
alaptörvény megalkotására?
Az egyetemi oktatóanyagok rögzítik 
az alkotmány fogalmának meghatáro-
zásakor azt, hogy az egész jogrendszer 
élén áll, alsóbb szintű jogszabályok nem 
mondhatnak ellent neki, nem ütközhet-
nek a rendelkezéseivel. Az alkotmányok 
legfőbb funkciója az államhatalom kor-
látozása, az állami berendezkedés társa-
dalmi legitimálása és különösen pedig 
az, hogy a legfelső szinten meghatározza, 
stabilizálja és kiemelt publicitásánál fog-
va ismertté tegye a közhatalmi berendez-
kedésre, valamint az emberi jogokra és 
kötelességekre vonatkozó legfontosabb 
szabályokat.

Találunk aztán arra vonatkozó általános 
szentenciákat is, hogy mikor „szoktak” 
új alkotmányt elfogadni egy országban. 
Ilyen leggyakrabban az alkotmányos jog-
folytonosságot megszakító változások pl. 
forradalmak időszaka, vagy ha a terve-
zett alkotmányos módosítások szétfeszí-
tenék a korábbi alkotmányos kereteket 
pl. államforma, kormányforma vagy 
államszerkezet megváltoztatásakor. 
Mindemellett új alkotmány elfogadását 
magalapozhatja az is, hogy egy régóta 
hatályos „agyonmódosított” alkotmány-
ban tartalmi és technikai szempontból 
már nem, esetleg alig valósítható meg 
a szabályozás modernizálása, továbbá 
a hatalomgyakorlás módszereiben be-
következett változások is hangsúlyossá 
tehetők új alkotmány kiadásával. 
A 2010–2011-es időszakról – a hazai tár-
sadalmi, politikai és történelmi jelen-
ségeket is számba véve – általában véve 
elmondható, hogy egyik fent megfogal-
mazott általános „alkotmányozási felté-
telnek” sem felel meg. A helyzet azonban 
korántsem ennyire egyszerű. Aminthogy 
vélhetően az orvoslás művelői sem kizá-
rólag az egyetemi tankönyvekben meg-
határozott törvényszerűségek alapján 
végzik munkájukat, úgy az alkotmányo-
zón sem lehet számon kérni az alkotmá-
nyozást még akkor sem, ha az esetleg 
a hazai vagy nemzetközi gyakorlatban 
atipikus alkotmányozási helyzetként 
értékelhető.
A szükségesség kérdése ezért nem egy-
szerűsíthető le a „korábbi” alkotmány 
rendelkezései megfelelőségének vagy 
nem megfelelőségének vizsgálatára. 
Először is azért nem, mert a szükséges-
ségnek is többféle aspektusa lehet, mint 
pl. morális, politikai vagy jogi szükség. 
Másodszor pedig azért nem, mert egy 
korábban nem realizált „alkotmányozási 
kényszer” a továbbiakban elegendő ala-
pot jelenthet egy későbbi alkotmányo-
zási lehetőség kihasználására. Lássuk 
konkrétabban.
A jelenlegi, rendszerváltáskor megalko-
tott és azóta számos alkalommal módo-
sított alkotmány preambuluma úgy szól, 
hogy „A többpártrendszert, a parlamenti 
demokráciát és a szociális piacgazdasá-
got megvalósító jogállamba való békés 
politikai átmenet elősegítése érdekében 
az Országgyűlés – hazánk új Alkotmá-
nyának elfogadásáig – Magyarország 
Alkotmányának szövegét a következők 

szerint állapítja meg”. Mindez pedig – az 
akkori alkotmányozó szándéka szerint 
is – valamiféle ideiglenes, átmeneti jelle-
get kölcsönöz az alkotmánynak. (Persze 
az „átmenetiség” az alkotmányjogban 
sem meghatározott fogalom, a magyar 
történelem egyes időszakait tekintve 
pedig eltarthat akár 40 vagy 150 évig is.) 
Következésképpen – és teljesen érthető 
módon – 1990-től kezdődően, szinte va-
lamennyi parlamenti ciklus időszakában 
megfigyelhető volt a politikai pártok már 
a választási kampányok során folytatott 
törekvése egy új alkotmány megalko-
tására. (Közismert tény, hogy a rend-
szerváltás óta, a jelen alkotmányozási 
folyamatot megelőzően a parlamenti al-
kotmányozásra csupán egy alkalommal 

«
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nyílt reális esély, az 1994 és 1998 közötti 
időszakban, amikor is a megindult alkot-
mányozási folyamat megfeneklett, majd 
zátonyra futott az akkori kormánykoalí-
ción belüli egyet nem értés miatt.) Ezért 
azon hangok többsége, amelyek most az 
új Alaptörvény megalkotásának szük-
ségességét vitatják, korábban többnyire 

maguk is részesei voltak új alkotmány 
létrehozására irányuló történéseknek.
Megjegyzendő, az úgynevezett rendszer-
váltás alkotmányozási „követelményét” a 
kelet-közép-európai, volt szocialista or-
szágok közül csupán hazánk nem teljesí-
tette: kizárólag nekünk nincs az említett 
körben a régi állami berendezkedést le-
záró, a demokratikus jogállamiság alap-
jait rögzítő új alaptörvényünk. Való igaz, 
az 1949. évi alkotmány a rendszerváltást 
csak a számában élte túl, ám nem mellé-
kesen az alkotmány totális revízióját je-
lentő 1989. évi XXXI. törvényt mégiscsak 
az utolsó pártállami, tehát nem egy valós 
legitimitású Országgyűlés fogadta el, s 
mint ilyen nem feltétlenül felel meg egy 
demokratikus alkotmány követelményé-
nek. Mindezeken túl az Alkotmányunk-
ról alkotott kép teljességéhez hozzá 
tartozik még az is, hogy strukturálisan 
elavult alkotmányjogi szemléletet tük-
röz, és több helyen pontatlansággal, át-
fedéssel tarkított. A folyamatos változta-
tások miatt pedig 1949-től számítva több 
mint 50-szer, de ha 1989-től tekintjük, 
akkor is több mint 30-szor módosult az 

ország első törvénye, tehát alappal tehe-
tő az alkotmányunk elé az „agyonmó-
dosított” jelző. Márpedig az alkotmány 
egyik legfőbb értékének kétségtelenül 
stabilitásának, relatív állandóságának 
kell lennie, és ne legyen kiszolgáltatva 
a mindenkori hatalom kénye-kedve sze-
rinti módosításoknak. 

Mindazonáltal, ha a felsorolt okokat fi-
gyelmen kívül hagyjuk, az alaptörvény 
megalkotásának megítélése okán nem 
az alkotmányozás kényszerűségéből kell 
kiindulnunk, hanem inkább abból, hogy 
mintegy 15 év elteltével ismét lehetősége 
van az országnak egy átmeneti időszak 
lezárására, egy új alaptörvény megalko-
tása által.

alaptörvény vagy 
alkotmány?
A fenti megnevezéseket a jogtudomány-
ban és a jogi felsőoktatásban annak elle-
nére általában szinonimaként használ-
ják, hogy az „alkotmány” – elméletben 
– magasabb értéket jelöl, mint az „alap-
törvény”. A definiáláskor egyik fogalmat 
gyakorta a másikkal magyarázzuk, ami-
kor azt állítjuk, hogy „az alkotmány egy 
ország alaptörvénye”.
Kétségtelen tény, hogy nemzetközi vi-
szonylatban az alkotmány megnevezés 
az elterjedtebb, a chartális alkotmánnyal 
rendelkező európai országok döntő több-
sége az „alkotmány” elnevezést preferál-
ja. Ugyanakkor viszont pl. a Parlamenti 

Tanács 1949-ben Bonnban alaptörvény-
ként fogadta el Németország – ma is ha-
tályos – legfőbb törvényét. 
A magyar alaptörvény, 2012. január 
1-jétől hazánk jogrendjének alapja lesz, 
amely lezár egy átmeneti korszakot. Az 
„alap” megjelölés abból a szempontból 
helytálló lehet, hogy a jogi dokumentum 
keretjellegére utal, melyet várhatóan az 
elkövetkezendő időszakban megalko-
tandó sarkalatos törvények töltenek meg 
tartalommal.

Az alaptörvény kétségkívül illeszkedik az 
európai alkotmányok sorába, általában 
véve megfelel az európai jogrend írott és 
íratlan szabályainak, a mértékadó nem-
zetközi egyezményekben foglalt alapel-
veknek. Szerkezete kielégíti a modern, 
demokratikus alaptörvénnyel szemben 
támasztott követelményeket. Szabályo-
zási részletességét tekintve közepes ter-
jedelmű dokumentumnak mondható, az 
európai monarchiák kifejezetten rövid, 
valamint a dél-európai államok terjedel-
mes alkotmányai között valahol félúton 
helyezkedik el. Szembetűnő változás a 
korábbi alkotmányhoz képest az, hogy  
nem paragrafusokból, hanem cikkekből, 
alapvetően pedig hat részből áll:
•  a Nemzeti Hitvallást a preambulumot 

követően,
•  az alapvetést, mint hazánkra vonatkozó 

általános értékeket, elveket, célokat kije-
lölő rendelkezéseket találjuk meg, majd

•  az alapvető jogok és kötelességek kata-
lógusát Szabadság és felelősség címmel, 
ezt követően 

•  az államszervezetre, az állami szervek 
jogállására, illetőleg a közpénzek keze-
lésére vonatkozó rendelkezések követ-
keznek, majd az ötödik egység

•  a minősített időszaki helyzetekkel kap-
csolatos legfontosabb szabályokat tar-
talmazza, végül az utolsó rész

• a záró rendelkezéseket öleli fel.

Összességében elmondható, az új alap-
törvény a korábbi alkotmány megoldása-
ira épít, normaszövege a korábbi rendel-
kezéseket veszi alapul. Rendelkezéseiben 
tételes joggá teszi a korábbi alkotmány-
bírósági gyakorlat több megoldását azon 
túl, hogy maga is hangsúlyozza a törté-
neti alkotmány vívmányait, különös te-
kintettel az ún. láthatatlan alkotmányra, 
amely várhatóan az új alaptörvény alkal-
mazásának is alapja lesz.  ■
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«« Tíz«évvel«ezelőtt«is«szó«volt«a«rendészeti«
és«a«honvédelmi« felsőoktatási« intézmé-
nyek« összevonásáról,« de« akkor« ez« nem«
valósult«meg.«Mi«az«oka«annak,«hogy«a«
Corvinus«Egyetem«Közigazgatástudomá-
nyi«Karának«részvételével«most«ez«mégis«
megtörténik?«Milyen«igény«vagy«társadal-
mi«átalakulás«indította«el«a«folyamatot,«
ki«volt«az«ötletgazda?
Kis Norbert: A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem megalapításának indoka, hogy 
a közszolgálaton belül a polgári közigaz-
gatás, a rendvédelem, a honvédelem és a 
nemzetbiztonsági szolgálatok személyi 
állományában a korábbinál összehan-

goltabb és tervezett utánpótlásképzésre 
van szükség. A hangsúly a közszolgálati 
felsőfokú szakemberképzés összehan-
golásán van. Az igazgatási és védelmi 
területek együttműködése nélkülöz-
hetetlen a közrend fenntartásában, a 
katasztrófavédelemben, a közigazgatás, 
a rendészet és a védelmi szakterületek 
hatékony működtetésében. Az állam 
igazgatásának tágabb összefüggéseit is 
értő tisztviselők, tisztek képzésére, és a 
három közszolgálati hivatásrend életpá-
lyája közötti átlépést segítő átképzési és 
továbbképzési programokra van szükség. 
A kormányzat részéről is egy összehan-

goltabb közszolgálati humánpolitika 
érvényesül, a közszolgálati életpályák 
megújításának alapját fogja biztosítani 
az utánpótlásképzés és a továbbképzés 
egységes intézményi hátterének megte-
remtése.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. 
január 1-jével kezdi meg működését a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem, a Rendőrtiszti Főiskola, valamint a 
Budapesti Corvinus Egyetem karaként 
működő egykori Államigazgatási Főis-
kola, ma Közigazgatástudományi Kar 
egyesülésével. A három jogelőd általános 
jogutódja a Nemzeti Közszolgálati Egye-

közszolgálat 
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egyetem  
a haza szolgálatában
szöveg: Jordán Judit

összehangolt, tervezett utánpótlásképzésre vállalkozik a jövő januárban induló 

nemzeti Közszolgálati egyetem. a rendészeti, katonai és a közigazgatási  

terület önállósága megmarad, de az új egyetem karaiként működnek majd  

tovább. az alapképzésen túl szinte minden elérhető lesz, ami a felsőoktatásban 

lehetséges: szakképzés, szakirányú és doktori képzés, illetve továbbképzés. jól 

látható, hogy a kormányzat egy olyan felsőoktatási intézményt kíván alapítani, 

amely később a közszolgálat akadémiájává válhat. ennek részleteiről faggattuk  

Kis norbertet, aki miniszteri biztosként irányítja az egyetem létrehozását.
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tem lesz. Az egyesülés időpontja a koráb-
bi felsőoktatási integrációk mintájára a 
költségvetési évfordulóhoz igazodik. 

«« Lesz-e«a«három«különböző«területnek«
közös«pontja«az«oktatásban?«
K. N.: Az igazgatási, a rendészeti és a 
katonai képzések önállósága megma-
rad, a jogelőd intézmények egyetemi 
karként folytatják munkájukat. Az 
egyetemen a jogelődnél indult kép-
zések folytatásának feltételeit bizto-
sítani kell addig, amíg a 2011/2012-es 
tanévre, illetve korábban felvett hall-
gatók nem fejezik be tanulmányaikat 
azon a szakon, amelyen azt megkezd-
ték. Az alapképzésben ugyanakkor egy 
félévnyi közös modul, közszolgálati 
etika, á l lamszervezet, társadalom-
tudományi ismeretek és más tárgyak 
jelentik majd a közös ismereti mezőt 
a leendő tiszteknek és tisztviselőknek.  
A doktori képzésben a közigazgatási és 
a rendészeti tudományterületek erős-
ségeit kell doktori iskolává alakítani. 
Az egyetem átképzési programokkal 
fogja biztosítani, hogy a fegyveres szol-
gálat után a tisztek a közigazgatásban 
folytathassák közszolgálati pályájukat. 
Az új egyetem az állami külszolgálat 
tisztviselői utánpótlásának biztosítá-
sára diplomáciai képzéseket is működ-
tetni fog. Új államtudományi kutatá-
sokkal az állam újraszervezésének és 
a közigazgatás fejlesztésének magas 
szintű képzési és kutatási hátterét kell 
megteremteni.

«« Milyen« előnye« származik« az« új« egye-
tem«létesítéséből«a«hallgatóknak,«illetve«
a«fenntartónak?«Az«egyetem«létrehozása«

beleilleszthető-e«a«kormány«közszolgálati«
életpályamodell«terveibe?«
K. N.: A hallgatók számára szélesebb 
képzési paletta nyílik meg a karok kö-
zötti áthallgatás és átoktatás lehető-
ségeivel. Az integráció a tanszékek és 
intézetek közötti együttműködéssel a 
képzésfejlesztésben is új potenciált te-
remt. A nemzetközi tanulmányok lehe-
tőségét is bővíteni fogja az új intézmény. 
A közigazgatási és rendészeti képzésben 
ma nincs önálló doktori képzés, ennek 
lehetőségét az egyesülő intézmények 
megteremtik. Az állam mint fenntartó 
előnyeit illetően, a közigazgatási sze-
mélyzetpolitika igényeinek egyeztetett 
közvetítése érdekében a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem fenntartói jogait a 
közigazgatásért felelős miniszter, a bel-
ügyminiszter és a honvédelmi minisz-
ter fenntartói megállapodásán alapuló 
közös Fenntartói Testület gyakorolja. A 
közigazgatási életpályák kapcsolódási 
pontjain, például a pályák közötti átlépés 
képzési támogatásában, a továbbképzés-
ben, az előmeneteli vizsgákban az egye-
tem jelenti a közös fejlesztési és képzési 
központot, egyidejűleg a közszolgálati 
képzési és kutatási erőforrásokkal való 
hatékonyabb gazdálkodás lehetőségét.

«« Milyen« stádiumban« van« az« egyetem«
alapításának«előkészítése?«
K. N.: Az előkészítés jó ütemben, terve-
zetten halad, a 2011. évi XXXVI. törvény 
jelöli ki az előkészítés főbb lépéseit. Gaz-
dálkodási előkészítő bizottság dolgozik 
a vagyonátadáson. A három intézmény 
összefogásával elkészült egy intézmény-
fejlesztési stratégiai javaslat. A Fenn-
tartói Testület készíti elő a jogszabály-
módosítási javaslatokat, az intézmény 

költségvetését, és júliustól működik egy 
ideiglenes szenátusi testület. Változá-
sok 2012. januártól, az intézmény mű-
ködésének megkezdésétől várhatóak a 
gazdálkodásban, a képzésfejlesztés és a 
kutatások hatékonyságában.

«« Mi«a«biztosíték«arra,«hogy«az«összevont«
egyetem«jobb«és«sikeresebb«lesz«három«kü-
lönálló«elődjénél?
K. N.: Fontos, hogy a fenntartó szak-
tárcák mint képzési és kutatási megren-
delők szorosan együttműködjenek az 
egyetem vezetésével. A három egyesülő 
intézmény az előkészítés alatt kiválóan 
kooperált. Az integráció lehetőséget ad 
a közös erősségek kihasználására és a 

Kis Norbert
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gyengeségek közös megszüntetésére: 
ez az, aminek a szervezeti integráció 
utat nyit. Mindehhez professzionális 
egyetemi vezérkar fog működni szoros 
együttműködésben a közszolgálati szer-
vezetekkel. 

«« Mi«a«külföldi«tapasztalat«e«téren,«más-
hol«is«működik«hasonló«felsőoktatási«in-
tézmény?«

K. N.: Nem külföldi mintát követünk, a 
felsőoktatási intézményrendszer orszá-
gonként nagyon eltérő az általánosabb, 
nagyobb intézményi keretektől a szétap-
rózott, specializált rendszerekig. Nálunk 
szempont az intézményrendszer racio-
nalizálása, az új egyetemmel csökken az 
önálló költségvetési szervek száma. 

«« A«közszolgálati«egyetemnek«lesz«költ-
ségtérítéses«képzése?
K. N.: Csak olyan arányban, amelyet az 
államilag finanszírozott programokon 
kívül az egyetem oktatási kapacitásai 
még megengednek, azaz többletkapa-
citást nem generálhat. Magyarul ez az 
intézmény nem fejleszthet piaci profilt, 

mivel minden erejével a közszolgá-
latot kell támogatnia képzéssel és 
kutatásokkal. Bizonyosan tehát ki-
sebb arányban lesz, mint más állami 

egyetemeken, de egyes posztgra-
duális programokon a lehetőséget 

indokolt meghagyni.
«« Mi«lesz«az«egyetem«hitvallása?«

Mitől«lesz«Magyarországon«egye-
dülálló«ez«az«egyetem?
K. N.: A közigazgatás tisztvise-
lői, a rendészet és honvédelem 
tisztjei esküt tesznek. A hiva-
tásrendek lényege az esküben 
sűrűsödik. Az egyetem misszi-
ója, hogy olyan utánpótlást ké-
pezzen, akik ennek az eskünek 
a végrehajtására felkészültek. 
Ezen túl a közszolgálat emberi 

erőforrásának képzésében, ki-
választásában és a tudomá-

nyos háttér biztosításában 
kell erős intézményként 

támogatnia a magyar 
á l lamot. A z intéz-
mény eg yediségét 
és fontosságát ezek 

a karakterek fogják 
megadni.

«« Hol«lesz«az«egyetem,«mi-
lyen« funkciókat« telepítenek«

oda?«
K. N.: Az egyetem karai 2012. ja-
nuár 1-től jelenlegi campusukon 
folytatják működésüket. A kor-
mány rendelkezett arról, hogy az 
egyetem központi (rektori) admi-
nisztrációja (központi campus) 
számára egy központi épületet 
kell kijelölni az állami ingat-
lanokból. Ezért kezdte el a 
Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium (KIM) vizsgálni, hogy az 
egykori Ludovika Akadémia épület-
együttesében biztosítható-e olyan épü-
letrész, amely erre alkalmas. A Ludovika 
Akadémia felállítását az 1808. évi or-
szággyűlés mondta ki. A II. világháború 
után az épületet pusztulni hagyták. Az 
Akadémia főépületének jelentős része 
lepusztult, romos állapotban van. Ma-
gántársaságok tisztázatlan jogi úton tu-
lajdonjogot szereztek az elmúlt években, 
a jogellenes helyzet megszüntetésére az 
ügyészség eljárást indított. Az épületek 
és a terület rehabilitációja és a védelmi 
felsőoktatás hagyományainak ápolása 
egyaránt indokolja a választást.
Kormányzati döntés még nem született, 
a KIM feladata a Ludoviceum régi épü-
letei és környéke jogi és használati viszo-
nyainak tisztázása, ezek után kezdődhet 
az esetleges ingatlanfejlesztés feltételei-
nek a vizsgálata. 2012-ben az egyetemi 
oktatás a három egyesülő intézmény 
campusán fog folyni, a főépületben az 
egyetemi központ elhelyezése a Termé-
szettudományi Múzeum épülethasz-
nálati arányainak módosításával 2011 
végéig megtörténhet. A főépület átfogó 
felújítása csak akkor kezdődhet meg, ha 
a múzeum megnyugtató és hosszú távú 
elhelyezést nyert. 

«« Tíz«év«múlva«milyen«egyetemet«képzel«el,«
milyen«eszméket«fog«képviselni«és«milyen«
állami«funkciókat«kiszolgáló«egyetem«lesz«
a«Nemzeti«Közszolgálati«Egyetem?
K. N.: Bízom abban, hogy a minden-
kori kormányok a közszolgálati hiva-
tásrendi képzés bázisaként tekintenek 
majd a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temre. Fontos lenne, hogy a például a 
francia kormány által alapított École 
National d’Administration mintájára a 
közigazgatási vezérkar, a közszolgálati 
elit továbbképzésében kiemelt szerepet 
játsszon az egyetem. A diplomataképzés 
intézményesítése és a nemzetközi okta-
tási és kutatási kapcsolatok fejlesztése 
szükséges ahhoz, hogy az egyetem tíz 
év múlva nemzetközileg is jegyzett in-
tézménnyé váljon. 
A Parlament 2011. márciusi ülésének 
miniszteri expozéját idézném: „…az Or-
szággyűlés olyan egyetemet alapít, amely 
az eljövendő generációk számára a haza 
szolgálatának, védelmének, szeretetének 
és a közjó iránti elkötelezettségnek emb-
lematikus intézménye, a közigazgatás 
akadémiája lesz.”  ■

közszolgálat  Mérföldkő  || 
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A 
Ludovika-zászlóalj egy 
szép katonai hagyomány 
felélesztésére alakult meg. 
A mai honvédelmi vezetés 

nem titkolt célja, hogy visszahozza a múlt 
értékeiből mindazt, ami a magyar királyi 
Mária Ludovika Honvéd csapattisztképző 
intézet nevéhez, szelleméhez, varázsához 
tartozott. Érdemes tudni, hogy a háború 
előtti, így különösen a második világhá-
ború előtti Magyarországon a hivatásos 
katonai pálya, ezen belül a tiszti pálya 
jelentős társadalmi presztízzsel rendel-
kezett. Ha mai szokásainkat összevetjük 
az akkori kor szokásaival, ma már szo-

katlan és elképzelhetetlen az a fegyelem 
és szigor, ami az akkori katonáskodást 
jellemezte. De minden szigor ellenére 
nagyon sokan jelentkeztek a Ludoviká-
ra, örömmel és önként vállalták annak 
minden velejáróját. Igaz, az egykori tiszt-
hallgatók olyan emberként kerültek ki az 
életbe, akik később mind az első mind a 
második világháború nehéz körülményei 
között megállták a helyüket. A Ludovika 
jelképe a magyar tisztképzésnek. 1808-
ban döntött az akkori törvényhozás „egy 
katonai tanoda” létrehozásáról, amelyre 
azonban csak az 1830-as években került 
sor, ekkor adták át a Ludovikát. Az egy-

kor impozáns, ma félig romos épületet 
az 1800-as évek neves építésze, Pollack 
Mihály tervezte. Ha ma sétát teszünk az 
épületben, elkeseredve láthatjuk a pusz-
tulás és a pusztítás nyomait, így többek 
között az enyészeté lett a híres díszterem, 
amelyet vágó Pál festőművész pannói dí-
szítettek. A díszterem sarkában álló gyö-
nyörű cserépkályha már csak a fotókról 
rekonstruálható. Az intézmény kápolnája 
raktár. Természetesen pozitívumokat is 
láthatunk és tapasztalhatunk, mert az 
úgynevezett hősök csarnoka átvészel-
te az idők viharát, és ha nem is eredeti 
pompájában, de patinás szépségében ma 

a Ludovika múltja...
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is megvan. A hősök csarnoka a világhábo-
rúkban hősi halált halt tisztek emlékére 
készült. A Ludovika a kiegyezés után a 
Deák Ferenc által benyújtott véderőtör-
vény alapján (1868. évi 30. törvényczikk) 
a magyar királyi honvédség csapattiszteit 
képezte. 1868 más miatt is mérföldkő: ek-
kor lett az akadémia oktatási és vezénylési 
nyelve a magyar. Az intézményt a törté-
nelem viharai nem kímélték. Kiemelendő 
1919 nyara, a Tanácsköztársaság időszaka, 
amikor a Ludovika Akadémia hallgatói is 
csatlakoztak azokhoz a tisztekhez, akik 
fellázadtak a bolsevik rendszer ellen.  Az 
1920-as trianoni békediktátum erősen be-
folyásolta a Ludovika sorsát is, hiszen Ma-
gyarország nem rendelkezhetett csak egy 
korlátozott létszámú, úgynevezett tobor-
zott hadsereggel. Nem lehetett légiereje, 
nehéztüzérsége, páncélos haderőneme. 
Ettől függetlenül a Ludovikán minőségi 

színvonalú tisztképzés folyt. Sok-sok itt 
végzett tiszt időskorában élete legna-
gyobb élményeként emelte ki a Ludovika 
kertjében, a mai Orczy-kertben lezajlott 
tisztavatást, amelyen Horthy Miklós kor-
mányzó mindig jelen volt. Ilyenkor a nö-
vendékek kardjukat kirántva, fejük felett 
megsuhintva azt kiáltották: „A hazáért 
mindhalálig!” A katonai ceremóniák mel-
lett a Ludovika sok rangos társadalmi ese-
ménynek is otthont adott. Többek között 
minden évben itt tartották a helyőrségi 
bált, melynek fővédnöke a kormányzó fe-
lesége volt. A Ludovikán volt a különböző 
fegyvernemek bálja is. Valamennyit nem 
érdemes felsorolni, de például december 
negyedikén, Borbála napján volt a tüzér-
bál, ugyanis Szent Borbála volt a tüzérek 
védőszentje. 
A második világháború befejezése után az 
épület megtartotta eredeti funkcióját, de 

a nevét megváltoztatták Kossuth Akadé-
miára, majd az épületben az 1940-es évek 
végén megszűnt a hivatásos tisztképzés. 
Az akadémia, a hozzá tartozó kert az 
1950-es 1960-as években pusztulásnak 
indult, ennek a jelei ma is láthatók. A 
Ludovika épületét évtizedekig méltatla-
nul sorsára hagyták, illetve a főépületen 
kívül az intézményhez tartozó más épü-
letekbe különböző szervezetek költöztek. 
A Ludovika szomszédságában található 
az orvostudományi egyetem, illetve az 
ahhoz tartozó klinikák, ezt az adottságot 
kihasználva állami, illetve a társadalom 
széles rétegeinek összefogásával itt létre-
jöhet egy patinás egyetemi negyed és Bu-
dapestnek ez a városrésze visszakaphatja 
azt a régi fényét és tekintélyét, amellyel a 
19. század végén, illetve a 20. század első 
évtizedeiben rendelkezett. 

AZ AkAdéMIA díSZTerMe 

AZ I. eMeleTen

«
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A 
Magyar Királyi Honvéd 
Ludovika Akadémia (latin  
nevén: Ludoviceum) a ma-
gyar katonai felsőoktatás 

legmagasabb szintű képző intézménye 
volt az 1945 előtti Magyarországon. A 
patinás épületkomplexum azonban szé-
gyenteljes állapotban van, eredeti oktatási 
funkciójának nyoma sincs.  
A Ludovika nevezetes épülete immáron 
175 éve épült, ám eredeti oktatási funkció-
ját már réges-régen elveszítette. Az eredeti 
cél elérését, amely az intézmény oktatási 
célú hasznosítása volt, nemcsak az épü-
let múltja, hanem a jelenlegi hosszú távú  
városfejlesztési szempontok is indokolják. 
Józsefváros hagyományosan Budapest 
legnagyobb egyetemi kerülete, s arról sem 
szabad megfeledkeznünk, hogy az épület 
jelenlegi közgyűjteményi státusa arányta-
lanul nagy terhet ró az állami költségvetés-
re. Különösen úgy, hogy a Természettudo-
mányi Múzeum csupán két szintet használ 
a jelenlegi épületben, további három üres 
és kihasználatlan, illetve a katonai akadé-

mia hallgatói számára épült házi kápolna 
szintén építési terület. Nem lesz könnyű a 
felújítást végző társaság dolga, hogy az ere-
detihez közeli állapotba hozza az ingatlant.
Arról nem is beszélve, hogy drámai az 
épület állaga: romos falak, omló, vizes 
vakolat. Az első és a második szint a fő-
falakig visszabontva, üresen, kihaszná-
latlanul áll.
Egyedüliként a múzeumi funkcióra ki-
alakított terek felelnek meg műszakilag, 
de az első és a második szint helyreál-
lítása szintén elodázhatatlan, mivel az 
épület üzemeltetését ellehetetleníti a 
középső szintek fizikai hiánya. A törté-
neti épületekkel való felelős gazdálkodás 
terén való járatlanságról tanúskodik, 
hogy nem az eredeti képzési funkciót 
igyekeztek újraéleszteni, hanem múze-
umi funkcióra kezdték átszabni a tiszta 
térsorú és szerkezetű épületet.
A Ludovika eredetileg kétezer fő befoga-
dására alkalmas oktatási intézmény volt, 
ezért ehhez képest a Természettudomá-
nyi Múzeum 100 fős állománya részére 

nem racionális és gazdaságos az épület 
fenntartása és üzemeltetése.
Az épület jelenlegi állapotában ma már 
nem képes a rá ruházott szerepét sem 
betölteni, hiszen ahhoz még több pénz 
kellene. Közel öt milliárd forint hiányzik 
az épület teljes rekonstrukciójához, ám a 
közművek nélkül, csupasz homlokzattal 
álló épületrészeknek – jelen felállásban – 
beláthatatlan ideig kell várniuk a meg-
újulásra.  ■

...a Ludovika jelene
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«« Ha«valaki«meghallja,«hogy«e-közigaz-
gatás,«nem«biztos,«hogy«megérti«miről«is«
van«szó.«Mit«takar«ez«a«kifejezés?«Mi«a«je-
lenlegi«helyzet«Magyarországon?
Fekete Gábor: Az e-közigazgatás alfája 
tulajdonképpen az elektronikus azonosí-
tás témaköre. Az előző 4-5 évben nagyon 
egycsatornássá tették a közszolgáltatá-
sokat. Gyakorlatilag Ügyfélkapun ke-
resztül kellene megvalósítani mindent, 
azonban ez csak bizonyos jellegű dolgok-
ra alkalmas csupán, például elektroni-

kus adóbevallás offline kitöltésére. A jövő 
azonban az online kitöltésé és a digitális 
aláírásé. Ezt azonban a magyar jogsza-
bályi körülmények jelenleg nem teszik 
lehetővé. Európában teljesen egyedülál-
ló, hogy az állam ennyire bekorlátozza 
magát elektronikus szempontból. Ezeket 
a gátakat le kell bontanunk! 

«« Milyen«konkrét«lépéseket«terveznek?
F. G.: Az E-közigazgatásért Felelős He-
lyettes Államtitkárság feladata alap-
vetően a szabályozási környezet felül-

vizsgálata és a követendő stratégiák 
előkészítése. Konkrét projektekkel nem 
igazán foglalkozunk. Csupán az új jövő-
képet támogató néhány kezdeményezés 
tartozik hozzánk.

«« Ilyen«például«az«állam«által«kibocsátott«
kártyák«és«okmányok«egy«egységes«kár-
tyarendszerbe«foglalása?
F. G.: Igen. A Nemzeti Egységes Kártya 
Bizottság a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium felügyelete alatt áll. A tes-
tület nem konkrét kártyákról határoz, 
hanem az új kártyaelképzelésekhez tar-
tozó konkrét peremfeltételekről. 

«« Miért«van«erre«szükség?
F. G.: A gond az, hogy millió kártyael-
képzelés lát napvilágot. Ezeket jellemző 
módon a piac generálja. Drága a kártya, 
drága a hozzá tartozó leolvasó és mind-
ehhez nulla menedzsmentet kínálnak. 

Új utakon
szöveg: Vida Sándor 

az elektronikus megoldások számtalan előnyét élvezik napi szinten a kereskedelmi 

és a banki szféra ügyfelei. a közigazgatásba azonban csak most kezdenek  

begyűrűzni az e-azonosítás, az e-számla, a digitális aláírás és az online ügyintézési 

lehetőségek. az e-közigazgatás jelenlegi helyzetéről kérdeztük fekete gábor  

e-közigazgatásért felelős helyettes államtitkár.

Az ipadek   
a találkozók lebonyolítását is 

drasztikusan javítják. Két  

államtitkár még az ülés előtt 

cseten egyeztetheti a tárcáik 

álláspontjait. 

«
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Nem lehet hagyni, hogy minden lobbi 
beférkőzzön a közigazgatásba és saját 
érdekeinek megfelelően formálja azt. 
Szükség van az egységesítésre. 

«« A«kitűzött«célok«közé«tartozik«az«irat-
kezelés«egységesítése«is.«Az«ügyiratkezelés-
ről«szóló«jogszabályok«megfelelnek«ennek«
a«létrehozására?
F. G.: Nem. A közfeladatot ellátó szer-
veknél alkalmazható iratkezelési szoft-
verekkel szemben támasztott követelmé-
nyekről és a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelmé-
nyeiről szóló kormányrendelet mellett 
legalább huszonöt jogszabály igen el-
avult, mivel nem támogatják a közigaz-
gatáson belül ma elvárható elektronikus 

ügyiratkezelést vagy digitális aláírás 
használatát. Ezeknek pedig jelentős ha-
tékonyságjavító vonzata lenne. A korábbi 
években csak látszólag volt egységesítési 
törekvés, a valóságban mégsem átjárha-
tók az egyes adatbázisok. Ennek véget 
kell vetni.

«« Hogyan« kerülnek« a« képviselők« kezé-
ben«egyre«gyakrabban«látható«iPadek«a«
képbe?
F. G.: Az iPad egy korszerű technikai 
megoldás. Szájer József európai parla-
menti képviselőtől kezdve Gál András 
Levente közigazgatási államtitkárig so-
kan kipróbálták és nagyon bevált. Na-
gyon sok papírt lehet a segítségükkel 

megtakarítani. A hatékonyságelemzé-
sek általában 1,4 évben határozzák meg 
a megtérülést. Szerintem ennél jobb, mi-
vel a táblagépeknek sok nehezen mérhe-
tő tulajdonsága van, például a visszake-
reshetőség. 

«« Hol«és«mire«használják«ezeket«az«esz-
közöket?
F. G.: Leginkább a közigazgatási állam-
titkári értekezleteken. Egy-egy alkalmon 
35-40 napirendi pont van. Ezek az előter-
jesztések áltagosan 18-20 oldalasak, nem 
is beszélve a több ezer oldalas költség-
vetési tervezetekről, amelyeket fölösle-
ges kinyomtatni. Előfordulhat ugyanis, 
hogy csak a 123. oldalon a B bekezdést 
kellene elolvasni és arról vitázni. Az iPa-
dek a találkozók lebonyolítását is drasz-
tikusan javítják. Két államtitkár még az 
ülés előtt cseten egyeztetheti a tárcáik 
álláspontjait. Így a plenáris ülésen csak 
a mindenkire vonatkozó dolgokról kell 
tárgyalni. Ily módon az értekezletek idő-
tartama a felére is lecsökkenhet. Magas 
szintű állami vezetők révén, ez nagyon 
nagy megtakarítás.

«« Kik«kaphatnak«táblagépet?

F. G.: Jelenleg helyettes államtitkári 
szintig kérhető iPad, azonban már most 
nagyobb erre az igény. Sokan vesznek 
saját eszközt, azonban ezeket nem en-
gedhetjük be a napi szinten használt 
kormányzati hálózatokba.

«« Rohamosan« nő« Magyarországon« az«
okostelefonok«száma.«Számtalan«alkal-
mazás« születik«nap,«mint«nap.«Számít-
hatunk-e«a«közigazgatás«területén«ilye-
nekre?«
F. G.: Egyes önkormányzatok már in-
dítottak okostelefonos alkalmazáso-
kat. A legalapvetőbb használati dolog, 
amikor az állampolgárok a saját kör-
nyezetükben lévő anomáliát jelentenek 
be. Ez lehet parlagfű, illetéktelen hul-
ladéklerakás, roncsautó szétszerelése 
az utcán, amelyen még a rendszám is 
rajta van és így tovább. A mobilok elő-
nye, hogy fényképet tudnak csinálni és 
meg tudják határozni a helyet is, ahol 
mindez történik. Egy MMS üzenetben 
mindez dokumentálható. Több beje-
lentés beérkezése esetén szakhatósá-
gi folyamatok is elindíthatók. Fontos 
itt is az egységesítés, hogy a közigaz-
gatási intézmények ne külön-külön 
próbálják mindezt megoldani, illetve 
az állampolgároknak ne kelljen keres-
gélni, milyen számra kell elküldeni az 
információt, honnan lehet letölteni az 
alkalmazást.

«« Milyen«egyéb«tervek«vannak«még?
F. G.: Vannak más látványos kísérletek 
is, például a kormányhivatalok felállítá-
sa és a kormányablakok létrehozása, de 
vannak kevésbé érdekesnek tűnőek is, 
mint az alapnyilvántartások minőségé-
nek a javítása. Egy nyomtatvány kitöl-
tésénél a második lapon is ugyanazokat 
az adatokat kérik. Redundancia halma-
zok vannak. Ráadásul ugyanazon té-
makörbe tartozó hivatalok azonosítási 
rendszerei is nagyon eltérnek. Ezekhez 
is hozzá kell nyúlni. 

«« A«köztisztviselőket«mennyire«érintik«a«
változások?
F. G.: Azzal, hogy hozzányúltunk a sar-
kalatos törvényekhez, a Közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól (KET), a digitális má-
solásról és az elektronikus közszolgál-
tatásról szóló törvényhez, a különböző 
eljárási módok jelentősen változnak. Így 
az elkövetkező fél-egy évben nagyon 
sok új jogszabályt és megoldást kell 
megismerniük.  ■

Fekete Gábor
Könyv ||  sziénai szent Katalin: dialógus 

márai, mikszáth, Wass, féja könyvei 

Film ||  terry Gilliam: brazil 

Andrej tarkovszkij: Andrej rubljov 

Zene ||  mahler vii. szimfónia, jan Garbarektől 

a Kinopuskinig sokféle könnyű és ko-

moly kedvencek 

Hobbi ||  olvasás (történelmi könyvek, regények) 

természetjárás
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Dühös, dolgavégezetlen ügyfelek, unott 
arcú ügyintézők, délután négy órai zár-
óra.  Nagyjából ez jellemezte a hivatalo-
kat, amelyeket az emberek ügyes-bajos 
dolgaikkal, nap, mint nap felkerestek. Ha 
ez mégsem volt így, akkor abban lehetett 
az ügyfél biztos, hogy ha az összes ügyét 
el akarta intézni, nem volt elég egy nap. 
Hiszen a különféle hatósági ügyeket kü-
lönböző, egymástól távol eső hivatalban 
lehetett csak elintézni.  Ennek azonban 
most úgy tűnik, vége.  Ugyan számos 
olyan ügy van, amelyet még nem lehet a 
kormányablakoknál elintézni (pl. vezetői 

engedély, lakcímkártya kiállítása, anya-
könyvi nyilvántartás), az ügyfélszolgála-
tok már hónapok óta működnek. Jelenleg 
elektronikus tulajdonilap-másolat lekér-
dezését, ügyfélkapu létesítését, egyéni 
vállalkozói tevékenység bejelentését, vagy 
éppen családi pótlék igénylését kezdemé-
nyezhetjük. 
Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium területi közigazgatá-
sért és választásokért felelős államtitká-
ra a Közszolgálatnak elmondta, alapelv, 
hogy az ügyfelek a lehető legszélesebb 
körű tájékoztatást kapják. Már az elő-

térben találkozik az állampolgár egy se-
gítővel, aki eligazítja, sőt  az is előfordul-
hat, hogy az ügyfélnek még az ablakhoz 
sem kell odamennie. A munkatársak 
sok esetben a dokumentumok kitöltés-
ében is segédkeznek, illetve jó hír azok 
számára, akik napközben nem érnek rá: 
az ügyfélszolgálaton este nyolcig várják 
őket, vagyis az állampolgárok szolgálata 
nem szűnik meg négy órakor, ahogy az 
eddig megszokottá vált. A szolgáltatást 
segíti az éjjel-nappal hívható 1818-as 
kék szám, amely a kormányablakok-
hoz hasonlóan nyújt tájékoztatást. „Az 
ügyfélszolgálat az a helyszín, ahol az ál-
lampolgár és az állam érintkezik, ezért 
lényegi kérdés, vajon elégedetten vagy 
dolgavégezetlenül távozik az ügyfél” – 
magyarázta Szabó Erika. Ahhoz, hogy 
az állam összes hatósági ügyét egyetlen 
helyen el lehessen intézni, átfogó szer-
vezeti átalakításra van szükség, amely 
már tavaly szeptemberben elkezdődött.  
Az államtitkár szerint a szervezeti át-
alakítások alatt a legnagyobb kihívást 
a jogszabályi rendszer miatt széttagolt 
ügyintézés leegyszerűsítése, és az ügy-
félszolgálatokra jellemző feszült légkör 
megszűntetése jelentette. Szabó Erika 
szerint egy ekkora szervezet integrálá-
sa, valamint ennyi különböző területtel 
foglalkozó szakmai szervezet működé-
sének az egységesítése politikai jártassá-
got igényel, ezért a kormány szándéka-
inak megvalósítására a miniszterelnök 
a kormányhivatalok élére politikai 
vezetőt nevezett ki. Mindez újdonság, 
először fordul elő a területi közigazga-
tásban, hogy politikus vezet megyei hi-
vatalt. Megbízatása csupán a kormány 
mandátumának lejártáig tart. Ezzel a 
kormány kiküszöböli, hogy hivatalno-
kokat politikai döntés meghozatalára 
kényszerítsenek, így a szakmai és politi-
kai feladat eredményesen különülhet el.

nyitott ablakok
szöveg: Jordán Judit 

MegsZoKtuK Már, Ha ÜgYet KeLL IntéZnI, minimum sza-
badságot vesz ki az ember. az is napi gyakorlat, hogy ha vélet-
lenül valamit helyben el lehetne intézni, a hivatal bizonyosan 
elküld a város másik felébe, egy másik hivatalba. De az sem 
hoz már senkit zavarba, hogy a kisebb okmányirodákba már 
reggel elfogy aznapra a sorszám. az ügyintézésben immáron 
új fejezetet nyitnak a kormányablakok, mivel létrehozásukkal 
egy helyen lehet majd elintézni az összes hatósági ügyet. eh-
hez azonban számos jogszabályt kellett összhangba hozni.  
e munkáról kérdeztük szabó erikát, a területi közigazgatásért és 
választásokért felelős államtitkárt.

t e r e P e n t e r e 
P e n t e r e P e n t 
e r e P e n t e r e P 
e n t e r e P e n t e 
r e P e n t e r e P 
e n t e r e P e n t 
e r e P e n t e r e 
P e n t e r e P e n

«

Szabó erika államtitkár asszony kormányablakot látogat
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A jövő feladatai között említette Szabó 
Erika a járások újbóli létrehozását. El-
mondta, éppen harminc évvel megszün-
tetésük után 2013 januárjában vezetik 
majd be újra a járási hivatalokat. A ko-
rábbi történelmi hagyományok szerint, 
ahogy a névben is benne rejlik, a hivatal 
egy napi járásra esett minden településtől. 
A járások hivatalai ugyanazt a teljes körű 
szolgáltatást nyújtják majd, mint a me-
gyei kormányhivatalok. Nagy kérdés, hol 
lesznek majd ezek a központok. Jelenleg 
egy kutatócsoport vizsgálja az emberek 
ügyintézési szokásait, például azt, hogy 
milyen messzire hajlandók utazni ügyes-
bajos dolgaik elintézésére, és a távolsá-
got főként milyen közlekedési eszközzel 
teszik meg. Ugyanis az lenne az ideális, 
ha az állampolgárnak nem kellene sokat 
utaznia a járások központjaihoz.

Szabó Erika történelmi feladatnak tekin-
ti munkáját, hiszen olyan léptékű átala-
kításra, mint amilyen a kormányváltás 
óta a területi közigazgatásban zajlik, 
még nem volt példa Magyarországon. 
Az államtitkár elárulta, hogy szakvizs-
gázott jogászként és rendszerváltó poli-
tikusként az elmúlt húsz évben számos 
kihívással szembesült, de mindeddig ez a 
legnagyobb feladat, amelyet pályája alatt 
végzett. A rengeteg munka viszont meg-
hozza gyümölcsét: amikor munkatársa-
ival a közösen megálmodott és létreho-
zott kormányablakokhoz látogat, már 
érzékelhető a változás. A légkör minden 
egyes elintézett üggyel jobb lesz, és az 
állampolgárok bizalommal közelítenek 
az állam felé.

A korábbi regionális államigazgatási hi-
vatalok mára megyei szinten működnek, 
visszanyerve az önkormányzati hiva-
talok fölötti törvényességi ellenőrzést. 
Ezekbe a törzshivatalokba integráltak 
tizennégy további szakigazgatási szervet, 
amikor január 1-jén létrejöttek a megyei 
és fővárosi kormányhivatalok. Így lett 
része szervezeti szempontból például a 
földhivatal, a fogyasztóvédelmi felügye-
lőség vagy a munkaügyi központ. Ennek 
megfelelően alakult ki a kormányhivata-
lok kettős irányítása, mivel az integrált 
szervek szakmai felettesei továbbra is a 
minisztériumok. Amíg egy megyei köz-
igazgatási hivatalban száz fő dolgozott, 
most a kormányhivatalban ezer kor-
mánytisztviselő teljesít szolgálatot.  ■

a fővárosi és megyei Kormányhivatalok 
integrált Ügyfélszolgálati irodái, azaz 
a kormányablakok még csak január óta 
működnek, de az eddigi hónapok ter-
mészetesen tartogattak meglepetése-
ket. Budapest legjobb minősítésű, Teve 
utcai ügyfélszolgálatának munkatár-
sait kérdeztük tapasztalataikról.

A Teve utcai kormányablakot a Közép-
magyarországi Regionális Egészségbizto-
sítási Pénztár épületének első emeletén 
találjuk. Újításnak számít a kormányab-
lakokban, hogy a betérőt az „ügysegéd” 
munkatárs fogadja, aki közel sem a portás 
funkcióját tölti be, hanem amellett, hogy 
segít és tájékoztat, informálódik is az 
adott ügyről, és esetleg máshova irányítja 
az embert, ha problémája nem tartozik a 
kormányablak hatáskörébe.

Hosszabb nyitva tartás,  
új munkarend
A megszokott hivatali időt „megnyújtot-
ták”: minden hétköznap reggel 8-tól este 
8-ig fogadják az ügyfeleket. „A kormány-
ablakok nyitvatartási idejéhez még nem 
szoktak hozzá az emberek, ezért inkább 
napközben érkeznek hozzánk, de úgy vélem, 
idővel ez majd megváltozik ” – mondta 
Széles Ágnes műszakvezető. A meghosz-

szabbított nyitva tartás indokolta, hogy 
kétműszakos beosztásban dolgozzanak 
a kollegák, ami ritkaságszámba megy a 
közigazgatásban, de a Teve utcaiak elé-
gedettek ezzel a megoldással. 

fókuszban  
a képzés fontossága
Vajon hogyan teljesíthető az az elvárás, 
hogy ne százféle hivatalban kelljen intéz-
nünk az ügyeinket, viszont az ügyfélszol-

gálatos minden témában tudjon segíteni? 
Vincze Viktor műszakvezető-helyettes 
szerint munkájuk sikerének titka az alapos 
felkészülés, ezért dolgozóik komoly kép-
zésen vesznek részt munkábaállás előtt, 
és tudásuk bővítéséhez továbbképzési le-
hetőségek is biztosítottak számukra. Ha 
a tananyagokban nem szereplő esetekkel 

teve utcai kormányablak

 kiváló
szöveg: Petró Csilla, Zalka Szilvia || fotó: Máthé Brigitta

a 1818-as ÜgYféLvonaL sZorosan kapcsolódik a kormányabla-

kok munkájához. Itt egy külön szervezet, a Kormányzati Ügyfél-

vonal munkatársai fogadják a hívásokat a nap 24 órájában. Minden 

közigazgatási kérdésben tudnak felvilágosítást adni, legyen szó az 

ügyfélkapu használatáról, a nyomtatványkitöltő programról vagy 

a hatáskör kérdéséről. 



találkoznak, kreativitásra is szükségük 
van. Egy ügyfél például nemrég arra volt 
kíváncsi: hány alkalommal volt kórház-
ban. Bár erre nincs direkt adatbázisuk, az 
Ügyfélkapu társadalombiztosítási adatbá-
zisán keresztül elérhetőek ezek az adatok. 
Az ügyfél nem rendelkezett e-mail címmel, 
ezért létrehoztak neki egy fiókot, erre re-
gisztrálták az ügyfélkaput, s így már hoz-
záférhetett a saját, „Betegéletút” adataihoz. 

A találékonyság előny, a nyelvtudás pe-
dig követelmény a kormányablakok dol-
gozóinál. „Fogadtunk már angol nyelvű, 
illetve kisebbségi nyelvet beszélő, sőt, jel-
nyelvet használó állampolgárokat is. Cé-
lunk, hogy mindenki számára elérhetőek 
legyünk. Széles tudásbázissal és többféle 
tapasztalattal rendelkező, egységes csapat 
vagyunk.” – tette hozzá a műszakvezető.

sikeresen elintézett ügy, 
boldog ügyfél
A kormányablak statisztikai mutatói 
szerint a náluk megfordult közel 3000 
ügyfél közel fele általános tájékoztatást 
kért. A többi esetben főként az egyéni 
vállalkozói tevékenységet, a terhességi 
gyermekágyi segélyt, a gyermekgondo-
zási díjat, a családtámogatási ellátásokat 
és az elektronikus tulajdoni lap másola-
tának letöltését kérték. A legnépszerűbb 
ügytípus pedig vitathatatlanul az ügy-
félkapu létesítése. Ezt mi is kipróbáltuk a 
helyszínen – rajta keresztül elektronikus 

úton gyorsabban, egyszerűbben, és ami 
a lényeg: személyes utánajárás nélkül in-
tézhetők el az ügyek. 

Népszerű az egyszerűsített honosítási 
eljárás is – a Teve utcába eddig 26 ilyen 
kérelem érkezett. Kezdetben tartottak 
ettől az ügykörtől, hiszen a folyamat 
sokkal több időt vesz igénybe, mint bár-
mely más ügyintézés, de a dolgok zökke-
nőmentesen mennek. 

a fejlődés lehetősége
A kormányablakok csak néhány hónap-
ja működnek, ezért még nem mérték az 
ügyfelek elégedettségét. „Azt mondha-
tom, sokan dicsérték a gyors munka-
végzést, a hosszú nyitvatartási időt és a 
részletes, eredményes tájékoztatást” – 
mondta Vincze Viktor. A hatékonyabb 
ügyintézés érdekében fontos, hogy az 
elkövetkező néhány évben minél több 
ügykör kerüljön integrálásra. A Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium folya-
matosan figyelemmel kíséri a kormány-
ablakok munkáját, összesíti a beérkezett 
ügyeket, és ezek alapján a leginkább 
érdeklődésre számot tartó ügykörökkel 
bővíti működésüket.

Következő számunkban a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei, és a Zala megyei Kor-
mányablakok munkáját mutatjuk be.  ■
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kormányablak
integrált kormányzati ügyfélszolgálat

                                     teve utcai kormányablak forgalmi adatai  Ügyfélszám 
 január 3-tól
Ügytípus május 20-ig
üi-ügyfélkapu létesítése 403
üi-utazási költségtérítés  7
üi-Gyermekgondozási segély igénylése 447
üi-Anyasági támogatás igénylése 575
üi-családi pótlék igénylése 674
üi-Gyermeknevelési támogatás 19
üi-szabálysértési méltányossági eljárás 1
üi-Kisajátítás miatti kártalanítási eljárás 0
üi-Egyszerűsített honosítási eljárás indítása 26
üi-Egyéb állampolgársági ügyek 0
üs-Egészségbiztosítási nyilvántartásból adatszolgáltatás 2
üs-Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése 13
üs-Egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozás bejelentése 15
üs-Egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetésének bejelentése 15
it-Gyermekgondozási díj igénylése 23
it-terhességi-gyermekágyi segély igénylése 50
it-magyar igazolvány diákkedvezmény 2
it-magyar igazolvány pedagógus kedvezmény 0
it-magyar igazolvány kiadás 2
it-Külföldi okirat elismerés házasságkötéshez 2
it-tanúsítvány kiadás külföldi házasságkötéshez 0
it-új széchenyi terv 4
Egyéb, a kormányablak hatáskörébe  tartozó ügyekben  tájékoztatás 964
információ, tájékoztatás kérése a kormányablak hatáskörébe nem tartozó ügyekben 776
összesen 4020
Ügyfelek száma összesen 3342



a minőségi jogalkotás 
előzményei, háttere
A jogszabályok előkészítése során a 
szakértők sok esetben egyes problémák 
megoldására helyezték a hangsúlyt, nem 
fordítva elég figyelmet az adott problé-
ma környezetének vizsgálatára, azaz az 
intézkedések által érintett komplex ha-
tásrendszerre. A szabályozási megoldás 
így nem adhatott összetett választ a je-
lenségek teljes rendszerére, ezért a prob-
lémák „újratermelődhettek”, rövidesen 
újabb szabályozási beavatkozást igényel-
ve. Ennek eredményeként sokszor módo-
sulnak a jogszabályok, hiszen a túl gyors, 
hatáselemzéssel kevéssé alátámasztott 
jogszabályokról kiderül, hogy nem azt és 
nem ott szabályoznak, ahol arra szükség 
lenne, és nem azt a hatást váltották ki, 
mint amit a jogalkotó szeretett volna. És 
bármily meglepő, a valóság sokszor nem 
teljesen úgy alakul, ahogyan azt elmélet-
ben elgondoltuk.
 
Magyarországon a jogszabályalkotás 
során – annak ellenére, hogy az Euró-
pai Unióban széles körben elterjedt a 
hatáselemzési rendszer – a hatáselem-
zések inkább ad hoc módon készültek, és 
ezek kevés esetben tárták fel valamennyi 
érintett esetében a fő következményte-
rületeket. Meg kell említeni emellett az 

utólagos hatásvizsgálatok elégtelen vol-
tát, illetve a tapasztalatok visszaépítésé-

nek hiányát az elkövetkezendő időszak 
jogszabály-előkészítési folyamataiba.

  közszolgálat
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Innovatív jogalkotás
új hatáselemzési rendszer magyarországon
szöveg: Farkas krisztina, közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár

aZ új MiNőségi jogalKo-

Tási prograM Fő pillérei

♦     a jogaLKotásI foLYaMa-

toK feLÜLvIZsgáLata, 

optimalizálása (Deregu-

lációs Munkacsoport 

működtetése, folyamatala-

pú jogalkotás elterjesztése)

♦  sZéLes KörŰ KéPZéseK a 

központi közigazgatásban 

(700 fő képzése)

♦     KöZPontI HatásvIZs-

gáLatI MonItorIng 

rendszer kialakítása 

(Közigazgatási és Igazságü-

gyi Minisztériumban)

♦     eCostat KorMánYZatI 

HatásvIZsgáLatI  

KöZPont felállítása 

(módszertani támogatás, 

kiemelt hatásvizsgálatok, 

adatbázis-szolgáltatás)

♦     BeLső HatásvIZsgáLatI 

KaPaCItásnöveLés 

a minisztériumokban 

(hatásvizsgálati csoportok 

kialakítása)

♦     aDMInIsZtratÍv 

teHerCsöKKentés 

KIterjesZtése (nemcsak 

piaci szereplők, hanem 

lakossági, illetve közigaz-

gatási szereplők esetében 

is, folyamatba épített, 

dinamikus adminisztratív 

tehercsökkentés – vagyis 

nem kerülhet olyan jogsza-

bály elfogadásra, amely 

növeli az adminisztrációs 

terheket bármely célcso-

port esetében).

♦     Új HatásvIZsgáLatI 

renDeLet, hatásvizsgálati 

lap és módszertan kiadása

a HaTáseleMZés  

Fő TerüleTei 

♦     gaZDaságI HatásoK, 

kiemelten a versenyké-

pesség és a foglalkoztatás 

növelése területén

♦     PénZÜgYI HatásoK, KI-

eMeLten a költségvetésre 

illetve, az eu-források  

felhasználására vonatko-

zóan

♦     társaDaLMI HatásoK, 

KIeMeLten a társadalmi 

felzárkózás területén  

a hátrányos helyzetű  

csoportokra vonatkozóan

♦     KörnYeZetI HatásoK, 

a fenntartható fejlődésre 

fókuszálva

♦     egésZségÜgYI HatásoK, 

kiemelten a népegész-

ségügyi programmal való 

összhang biztosítására

♦      aDMInIsZtratÍv 

HatásoK, mind a 

vállalkozások, a lakosság  

és a közigazgatás területén

t ö r v é n Y e s 
s é g é s j o g a L 
K o t á s t ö r v 
é n Y e s s é g é s 
j o g a L K o t á s 
t ö r v é n Y e s s 
é g é s j o g a L K 
o t á s t ö r vé n 



 
Az Európai Unió jobb szabályozásra irá-
nyuló politikája a hatályos jogszabályok 
egyszerűsítésére, tökéletesítésére és a 
jogszabályalkotás fejlesztésére törekszik. 
A Bizottság, az európai uniós minőségi 
jogalkotásra vonatkozó „Intelligens sza-
bályozás” (Smart Regulation) közleménye 
főbb tartalmi elemeiben a minőségi jogal-
kotásra vonatkozó kívánalmakat jeleníti 
meg, nagy hangsúlyt fektetve a konzul-
tációs célú társadalmi párbeszédre, a tár-
sadalmi hatások mérésére és az utólagos 
hatásvizsgálatok végzésére.

az elérendő eredmények
Az elmúlt években több kísérlet volt a mi-
nőségi jogalkotás fejlesztésére, de ezek 
nem jártak átütő sikerrel. Ma a közigaz-
gatás inkább nyűgnek érzi a hatáselem-
zések elkészítését, semmint munkáját 
segítő tevékenységnek. A döntéshozók 
számára sem egyértelmű mindig, ho-
gyan segítheti döntéseiket a hatáselem-
zési rendszer. A kudarcnak több oka is 
van, egyrészt nem sikerült elérni azt a 
kritikus tömeget a közigazgatásban, aki 
értené és alkalmazná ezt a rendszert, 
másrészt maga a szerkezet és a módszer-

tan pedig egyszerre túlságosan bonyolult 
és elméleti, illetve a megvalósítás kipipá-
landó kötelesség, amelynek eredménye-
ként kevéssé hasznos.

a hatásvizsgálat 
eszközrendszere
A kialakítani kívánt hatásvizsgálati 
rendszer és az új hatásvizsgálati lap célja 
egyrészt, hogy elősegítse, és nyomon kö-
vethetővé tegye a Kormányprogramban 
és a Nemzeti Reform Programban meg-
határozott, kiemelt, horizontális szak-
politikai célok megvalósítását, ezáltal 
a döntéshozók és a döntés-előkészítők 
számára támogassa a jogszabályok ér-
tékelését. Másrészt, hogy megalapozott 
képet adjon az adott jogszabály tágabb 
hatásairól. 

a jogszabályok belső 
összefüggéseinek, a 
szabályok végrehajtási 
folyamatának ábrázolása
Teljesen új elem a minőségi jogalkotás 
területén a folyamatalapú jogalkotás 
bevezetése. Számos olyan jogszabály 
van, amely tulajdonképpen egész ágazati 
rendszereket, vagy ezek egy-egy részle-

tét írja le, szabályozza. Ezek a rendszerek 
ábrázolhatók, definiálhatók bennük a fo-
lyamatok, a résztvevők, az azok közötti 
kapcsolatok, vagyis elkészíthető a szabá-
lyozási terület rendszerterve.
Európai elnökségünk egyik első ren-
dezvénye volt a Jobb jogalkotásért kon-
ferencia megrendezése, ahol az ezzel 
foglalkozó tagállami szakemberekkel 
nagyon sikeres és igen népszerű kísér-
letet tettünk egy átültetett EU-s jog-
anyag folyamatalapú ábrázolására, más 
jogszabályokkal való összefüggéseinek 
grafikus alapú feltárására, és ennek 
alapján a jogszabály értékelésére. A ta-
pasztalatok igen kedvezőek voltak. Ezen 
az úton továbbhaladva, elsősorban az 
újonnan megalkotandó jogszabályok 
esetében szeretnénk kialakítani ennek 
a rendszerét. 
A már jelenleg is meglévő joganyag eset-
leges hiányosságainak, szabályozatlan 
területeinek, logikai hibáinak feltárá-
sában is jól használhatónak véljük ezt 
a módszert. Úgy gondoljuk, ennek to-
vábbfejlesztésével, egy magyar innova-
tív jogalkotási módszerrel hozzájárul-
hatunk az európai minőségi jogalkotás 
fejlődéséhez.  ■
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a minőségi jogalkotási eszközök integrációja a 
jogszabály-előkészítési folyamatban



„A leghatékonyabb büntetőjog a preventív, 
amely megakadályozza már a bűncselek-
mény elkövetését is, de sajnos ma Magyar-
országon nem vagyunk abban az anyagi 
és kulturális helyzetben, hogy a prevenció 
révén a bűncselekmények többségét meg 

tudnánk akadályozni. Marad a másik 
megoldás, a megtorlás.” – nyilatkozta 
nemrégiben a Tv2 Tények műsorában 
Navracsics Tibor közigazgatási és iga-
zságügyi miniszter, a 2013-ban életbe 
lépő új büntető törvénykönyv (Btk.) ál-

talános irányairól szólva. A tárcavezető 
még azt is közölte, hogy tapasztalata 
szerint az emberek elégedetlenek a bün-
tetőjog jelenlegi szigorával, márpedig 
annak szerinte tükröznie kell a társada-
lom felfogását. A szigorítás jelzés kíván 
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lenni a jövőben bűncselekményt elkövet-
ni kívánóknak, hogy egy, a feladatát és 
a büntetőjogi monopóliumát szigorúan 
vevő állam lesz a magyar állam, amely 
megvédi a polgárait – szögezte le Nav-
racsics Tibor. Bátor üzenet ez és nem 
utolsósorban a Fidesz választási ígéreté-
hez hű. De miért is van szükség a szigo-
rításra, amikor évek óta arról hallani, és 
minden statisztika arra utal: csökken a 
bűncselekmények száma? 

Az egykori Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium által tavaly 

elkészített, tíz év bűnügyi eredményeit 
feldolgozó elemzés szerint összességé-
ben folyamatosan csökken a bűnesetek 
száma, illetve új egyensúlyi szint alakult 
ki a bűnözésben. Azonban az elemző 
is megjegyzi: „A bűnözés terjedelmének 
vizsgálatakor arra is tekintettel kell lenni, 
hogy a bűnözés társadalmi jelensége és a 
regisztrált bűnözés nem egymást fedő hal-
mazok.” Azaz a látenciát is figyelembe 
kell venni, amely azonban eltérő lehet 
az egyes bűncselekményfajtáknál. Ez 
például a vagyon elleni bűncselekmé-
nyeknél igen magas. Sok lopást be sem 
jelentenek az áldozatok, hiszen a köz-
vélekedés szerint a rendőrség úgy sem 
találja meg az elkövetőt, de az ellopott 
értéket sem. Sajnos igazat kell adnunk 
a közvélekedésnek, ugyanis a fent hivat-
kozott elemzés szerint a vagyon elleni 
bűntettek közül például az állampolgá-
rokat a leginkább irritáló betöréses lo-
pásoknak csupán 20 százalékát deríti fel 
a rendőrség. A vagyon elleni bűntettel 
okozott kár pedig évi 100 milliárd fo-
rint. Azonban tavaly a kormány a koráb-
bi elzárással büntethető cselekmények 
körét kibővítette a húszezer forintnál 
kisebb kárt okozó lopás és sikkasztás, 
orgazdaság vagy bankkártyacsalás ese-
teire is, s a korhatárt leszállították 18 
évről 14-re. Ennek meg is lett az ered-
ménye. „Negyven százalékkal csökkent 
a bolti lopások száma a nagyvárosokban 
dolgozó kereskedők visszajelzései alapján” 

– mondta Pintér Sándor belügyminiszter 
az Országos Polgárőr Szövetség tavaly 
decemberi évértékelő elnökségi ülé-
sén. De más hatása is lett a szigornak: 

„Nincs az a tehetetlenségérzés, hogy ezek-
ben az esetekben nem tudunk mit tenni” 

– mondta el egy tavaly őszi cikkben Gas-
kó Bertalan rendőr alezredes, a borsodi 
rendőrség szóvivője.

Hasonló szigort követett a kormány, 
amikor tavaly az Országgyűlésben 

elfogadta a „három csapás” törvénymó-
dosítást. A jogszabály visszaállította a 
középmértékes büntetést, a kommu-
nizmus bűneit nyilvánosan tagadókat 
is büntetni rendeli, a pedagógusok ellen 
elkövetett erőszakos cselekményeket is 
szigorúbban szankcionálja. Gáva Krisz-
tián, a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium helyettes államtitkára tavaly, 
a Magyar Kriminológiai Társaság egyik 
rendezvényének kerekasztal-beszélgeté-
sén a „három csapásról” szólva elmondta, 
a középmérték nem hoz létre büntetéski-
szabási kényszerrendszert, és nem zárja 
ki azt, hogy az egyes körülményeket a bí-
róság továbbra is belátása szerint értékel-
je. Megjelenik ugyanakkor a törvényben 
az a jogalkotói elvárás, miszerint a bíró 
adjon indoklást a tételkeret lehetősége-

inek kihasználásáról. Szerinte egy igen 
jelentős társadalmi elvárás fogalmazó-
dott meg, mely azt az igényt támasztotta 
a jogalkotóval szemben, hogy súlyosabb 
szankciót vonjanak maguk után a ki-
rívóan erőszakos bűncselekmények. A 
jogszabály a bűnhalmazatban lévő leg-
súlyosabb bűncselekmény büntetési té-
telének felső határát a kétszeresére emeli, 
ha azok közül legalább három személy 
elleni erőszakos cselekmény.

Mindez persze jogászkodásnak tűn-
het, a lényeg azonban az, hogy 

megszűnjön végre a következménynél-
küliség. Az emberek türelme elfogyott, 
végre rendet akarnak, és lehet, hogy 
durván hangzik a megtorlás, de a tisz-
tességes embereknek már elegük van az 

igazságszolgáltatás tehetetlenségéből. 
És ha már itt tartunk, Répássy Róbert, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium parlamenti államtitkára a Népsza-
badságnak azt mondta, az új Btk.-ban a 
tettarányos büntetés elvét erősítenék, a 
bírói egyediesítésnek kevesebb szerepet 
hagy majd a jogalkotó, már ami az enyhí-
tő-súlyosbító körülmények tekintetbevé-
telét illeti. A személyes körülmények má-
sodlagosak lesznek, maga a tett lesz az 
elsődleges. „Ez nyilvánvalóan találkozik 
a társadalom igazságérzetével is” – tette 
hozzá Répássy Róbert. Az államtitkár a 
lapnak többek között a kábítószer-bűnö-
zéssel összefüggő szabályozást emelte ki: 

„Az új Btk. ezt úgy szabályozza majd, hogy 
kábítószer-bűnözésnél csak az első esetben 
kell megengedni az »elterelést«, a második 
vagy harmadik alkalommal már ki kell 
szabni a büntetést.” Másrészt – tette hoz-
zá Répássy – mindenképpen szeretnének 
változtatni azon a szabályozáson, amely 

szerint a drogdílerek, 
a kábítószer-kereske-
dők enyhébb büntetést 
kapnak, ha rendszeres 
drogfogyasztók. „Volt, 
aki erre azt mondta, hogy 
»ez jogi perverzió«, hiszen 
a drogfogyasztás nem le-
het enyhítő körülmény. 
Igaza volt. Büntetőpoli-
tikailag is elhibázott ez a 
szabályozás, hiszen köny-
nyen beszerezhető olyan 
orvosi igazolás, hogy 
valaki kábítószerfüggő” 

– mondta Répássy. De vajon ez csak az 
államtitkár, azaz a kormány véleménye? 
Nem. „Meglehetősen szkeptikus vagyok 
az elterelés eredményeivel kapcsolatban. 
A drogfogyasztók hat hónapon keresztül 
gyűjtögetik a pecséteket, mintha kék tú-
rán vennének részt, majd ha lejárt a fél év, 
folytatódhat minden a régi kerékvágásban.” 

– mondta a Népszavának Zacher Gábor 
ismert toxikológus. 

K önnyen belátható: minden a szigo-
rítás felé mutat. Biztos, hogy lesz 

olyan időszak Magyarországon, amikor a 
súlyos szankciókat újra enyhébbek vált-
ják fel, Navracsics Tibor is előrevetítette, 
hogy a szigorítás ideiglenes lesz, addig 
azonban a bűnt a megtorlás kövesse, ne 
a megrovás. Ez minden magyar állam-
polgár érdeke.  ■
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1849 óta várt a nemzeti hovatar-
tozásának visszaszerzésére a Ma-
caroglu (törökül: magyarnak fia) 
család, amelynek ősei még Kossuth 
Lajossal érkeztek Törökországba és 
mai napig őrzik a magyar hagyo-
mányokat. Csíkszeredán egy idős 
néni a honosítási kérelme benyúj-
tásakor mutatott (az egyik csíksze-
redai magyar konzulnak, Böhm 
Dávidnak) egy 1940-ben, a magyar 
katonák Erdélybe való bevonu-
lásakor készült képet. A fotón az 
akkor még ifjú hölgyet egy katona 
tartotta a kezében, akiről kiderült, 
hogy a konzul nagyapja. Ehhez ha-
sonló hihetetlen élettörténetekkel 
találkozik nap, mint nap külföldi 
látogatásai alatt Wetzel Tamás, az 
egyszerűsített honosításért felelős 
miniszteri biztos.

„A kérelmezők között akadnak egy-
két hetes kisbabák, de a 90 év felettiek 
száma is jelentős. Döntően szimboli-
kus jelentősége van a legtöbb kérelme-
ző számára a magyar állampolgárság 
megszerzésének vagy épp visszaszer-
zésének. Sokan a hátralévő éveiket 
magyar állampolgárként szeretnék 
leélni” – mutat rá a kérelmezések 
indokaira a miniszteri biztos. 

egyszerűsített 
honosítás
Alapesetben nyolc éves várakozási 
időszak előzi meg a magyar állam-
polgárság megszerzését. Igazolni 
kell a magyar lakcímet, a megélhe-
tés, a lakhatás biztosítottságát, nem 
beszélve az állampolgársági vizsga 
letételéről, a temérdek iratról és a 
magas költségekről.
Január 1. óta az eljárás jóval gyor-
sabb, egyszerűbb és olcsóbb. Csu-
pán a személyes adatokat tartalma-
zó ötoldalas nyomtatvány kitöltése 
szükséges, igazolni kell a magyar 
felmenőket, valamint középszintű 
nyelvtudással kell rendelkezni. A 
30-45 percet igénybe vevő benyúj-
tási idő alkalmával az ügyintéző 
számára kiderül a nyelvismeret 
foka, amit a papíron az erre kijelölt 
rubrikában jelez is.

„Az ügyintézés időtartama 12 hó-
napról 3 hónapra csökkent, azonban 
a valóságban 4-5 hónapra is eltelhet 
a honosítási okirat kézhez vételéig” 

– hívja fel a figyelmet Wetzel Tamás. 
A negyedéves intervallum ugyanis 
csupán a döntés előkészítésre fordí-
tott időt jelenti. Nem tartozik bele 
a nemzetbiztonsági, közbiztonsági 
és terror-elhárítási vizsgálat, to-

vábbá az sem, amikor a kérelem a 
külképviseletekről a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatalig (BÁH) 
utazik, végül a köztársasági elnök 
asztalán vár aláírásra. Ugyanis a ké-
relmekről, a közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter előterjesztése 
alapján, Schmitt Pál dönt. Ezután 
kerülhet sor az állampolgársági 
eskü letételére, majd a magyar ál-
lampolgárságot igazoló honosítási 
okirat átnyújtására.
Az eljárás nemcsak egyszerűbbé, de 
olcsóbbá is vált. Az okiratok fordítá-
sa a korábbi 10–12 000 forint helyett 
Magyarországon csupán 3500, Szer-
biában 1800–2700, Romániában 
ennél is olcsóbb, 1000–1500 forint 
között van. További újdonság, hogy 
nagyon sokféle iratot elfogadnak a 
hatóságok. Sőt, egyetlen felmenő 
lefordított okirata is elegendő a 
kérvény benyújtásához. A paletta 
széles körű: van, aki a nagyszülők 
születési vagy házassági anyaköny-
vi kivonatával, de akad, aki a nagy-
papa katonakönyvével folyamodik 
állampolgárságért.
A kérelmeket az összes magyar kül-
képviseleten, a magyarországi pol-
gármesteri hivatalokban, a BÁH 
huszonhárom ügyfélszolgálatán, 
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évtizedes adósságát törlesztette a magyar állam a határon túl rekedt egykori 

magyar állampolgárok felé. Hetente annyi honosítási kérelmet adnak be, mint 

az előző évben összesen. a hivatalok alig győzik a munkát, az ügyintézés mégis 

fennakadásmentes. 
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és március 15. óta a kormányablakok-
nál is be lehet adni. A miniszteri biztos 
elmondta, az iratok hatvan százalé-
ka az országon belülről érkezik. Ezek 
zöme a határokhoz közeli települések 
anyakönyvvezetőinek az asztalán lan-
dol, a testvérvárosi kapcsolatok ugyanis 
nagyban hozzájárulnak a heti több mint 
négyezer kérvény beérkezéséhez. Janu-
ár 3-tól hetente annyi állampolgársági 
kérelmet nyújtanak be, mint korábban 
egy teljes esztendő alatt. Nem ritkák a 
csoportos beadványok sem. Így év vé-
gére több mint 250 ezer kérelem érkez-
het be a BÁH-hoz. Nyújtottak már be 
kérvényt Buenos Airestól, Abu Dhabin, 
Londonon keresztül egészen Katarig, 
összesen hatvankét külképviseleten. A 
legnagyobb érdeklődés Budapesten, Ko-
lozsvárott, Csíkszeredán és Szabadkán 
van. Ennek megfelelően az első honosí-
tási okiratokat is ezekben a városokban 
adták át. A Budavári Önkormányzat Vá-
rosházán kilencvenegy csángó tehette 
le ünnepélyes keretek közt az állampol-
gársági esküt.

a kezdetek
Régi adósságot törlesztett a magyar kor-
mány a határon túl rekedt magyarok felé 
az egyszerűsített honosítás törvény meg-
hozásával.  A történet ugyanis koránt-
sem előzmény nélküli.  Már az 1886. évi 
IV. törvénycikk rendelkezett a bukovinai 
székelyek és a csángó magyarok közjogi 
értelemben vett magyar nemzethez való 
csatolásáról. Trianon azonban új helyze-
tet teremtett. Az egykori magyar állam-
polgárok egyharmada felett úgy suhant 
át az országhatár, hogy el sem hagyták 
szülőföldjüket. Ezt csak tetézte a 2004. 
december 5-i népszavazás, melyet lelki 
Trianonként élt meg a határon túli ma-
gyarság nagy része.

Az egyszerűsített honosítás létrehozásá-
ért folyó munka tavaly április 27-én kez-
dődött. Szerbiában, Horvátországban, 

Szlovéniában, Olaszországban, Francia-
országban, Németországban és Portugá-
liában is hasonló jogszabály van életben. 
A magyar mégis inkább a Romániában 
alkalmazottra hasonlít. Azonban míg ott 
csupán dédszülőkig visszamenően lehet 
igazolni a leszármazást, nálunk ezt nem 
korlátozzák. A román szabályok szerint 
csak akkor szerezhető vissza az állam-
polgárság, ha annak elvesztése az egyén 
önhibáján kívül történt. Nálunk, lemon-
dás esetén is vissza lehet szerezni azt. „Ez 
azért fontos, mivel aki 1956-ban disszi-
dált, lemondott a magyar állampolgársá-
gáról, nem kaphatná a román feltételek 
szerint vissza az állampolgárságát” – utal 
az egyetemesség fontosságára Wetzel 
Tamás. Fontos megemlíteni, hogy nincs 
időbeli korlát, akár évek múlva is be lehet 
nyújtani a kérelmet.

Megszerezhető jogok
A magyar állampolgárság megszerzé-  
sével automatikusan csak korlátozottan 
járnak plusz jogok. Nem lehet szavaz-
ni, és szociális ellátás vagy nyugdíj sem 
szerezhető. Ezekhez belföldi lakóhely 
szükséges. Az egyszerűsített honosí-
tási eljárási kérelmet benyújtók azon-
ban az állampolgársági eskü letételével 
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szert tesznek a Magyarországra való 
beutazás, vagy ahogy az alaptörvény is 
fogalmaz, a hazatérés jogára, magyar 
útlevélért folyamodhatnak és egyéb 
megkülönböztetett előnyökre is jogo-
sultak lesznek. 

névmódosítás
A honosítási okirat hátoldalán szere-
pel a névmódosításról szóló határozat, 
amit több mint 35 ezren töltöttek már 
ki. Ugyanis az újdonsült magyar ál-
lampolgárok visszamagyarosíthatják a 
korábban akaratlanul módosított csa-
lád- és keresztnevüket. Tiberiuból Tibor, 
Johannból János, Saboból Szabó. A be-
nyújtók arról is rendelkezhetnek, hogy a 

születési helyüket is magyarul tüntessék 
fel az okiraton és a magyarországi ható-
ság által kiadott papírokon. 

Ügyeskedők
Ahogy már megszokhattuk más ügyek-
ben, az egyszerűsített honosítás eset-
ében is előkerültek a nyerészkedők, 
azok a vállalkozások, akik busás össze-
gek fejében ígérnek segítséget a rászo-
rulóknak. Még a kérvények leadását és 
az ügymenet felgyorsítását is vállalják 
extra összeg fejében. Ez persze kivite-
lezhetetlen, mivel a kérelmeket csakis 
személyesen lehet beadni. Lehetőség 
van azonban az idősek és a betegek 
számára a házhoz hívásra, melynek a 

külképviseletek igyekszenek is eleget 
tenni. Az ügyintézők az emberek ott-
honaiba látogatva átveszik a kitöltött 
adatlapokat. 
Népszerűek a konzuli információs napok 
is, ahol az okiratok személyes átadására 
vagy az eskütételre is sor kerülhet. Eze-
ket főleg azokban az országokban rende-

zik meg, ahol kevés vagy nagyon messze 
van a magyar külképviselet, mint pél-
dául az amerikai kontinensen. Az aka-
dálytalan lebonyolítás és a fennakadások 

elkerülése érdekében a kormány számos 
civil szervezettel kötött együttműködési 
megállapodást. Ők tanácsot adnak, se-
gítenek a kitöltésben, a fordításokban 

és a szükséges iratok beszerzésében is a 
hozzájuk fordulóknak.

Honosítási eljárás nyugaton
A magyar külképviseletek száma néhány 
országban igen kevés. Dél-Amerikában 
például összesen kettő, az Egyesült Ál-
lamokban pedig csupán három áll a 

magyarok rendelkezésére. Nem kell 
azonban ennyire messzire menni, mert 
például Szlovéniában, a ljubjanai magyar 
nagykövetség is igen messze van a mu-
ravidéki magyarlakta területektől. Ezek-
ben az országokban kiemelt jelentősége 
van a kihelyezett információs napoknak, 
a Demokrácia Központoknak és a civil 
szervezetek tevékenységének.

„Az USA-ban nem segítik a munkát De-
mokrácia Központok, Magyarország és 
a helyi magyar szervezetek között nincs 
megfelelő kooperáció” – hívja fel a figyel-
met Józsa Péter, a Magyar Emberi Jogok 
Alapítvány (HHRF) budapesti irodájának 
a vezetője. A tájékoztatás pedig kiemel-
kedően fontos lenne, hiszen Amerikában 
csaknem 1,4 millió magyar származású 
ember él, akik nagy részéhez el sem jut-
nak a megfelelő információk. A nyugati 
diaszpóra sajátossága, hogy bár sokan 
vallják magukat magyarnak, csupán hét 
százalékuk beszéli a magyar nyelvet. Így, 
megfelelő nyelvtudás híján többen nem 
folyamodhatnak magyar állampolgársá-
gért. Még George Pataki, New York ál-
lam egykori kormányzója sem, aki szám-

Döntően«szimbolikus««
jelentősége«van«a«legtöbb«
kérelmező«számára«a««
magyar«állampolgárság«
megszerzésének«vagy«épp«
visszaszerzésének.
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talanszor felszólalt a magyar érdekek 
mellett és büszkén hangoztatja a szár-
mazását. A tengerentúlon sokkal jobban 
asszimilálódnak a magyarok. „Itt a nem-
zettudat és a nyelvtudás sokkal jobban 
elválasztható” – indokolja a néhányunk 
számára furcsának ható kettősséget Jó-
zsa Péter.  A HHRF budapesti irodájának 
a vezetője szerint a magyar kormánynak 
jobban kellene támaszkodnia a nyugati 
magyarság kapcsolati, pénzügyi poten-
ciáljára. A helyi szervezetekkel közösen, 
célzott programokkal kellene segítenie 
a nyugati magyarság nemzettudatának 
megőrzését, nyelvtudásuk elmélyítését. 
Erre nyújtana kiváló lehetőséget egy szé-
les körű, alapos honosítási kampány.

a szomszédos 
országok 
Demokrácia 
Központjai

Concordia Minoritas 
Hungaricae (CMH), szerbia 
Bús Ottó, a szabadkai CMH iroda koor-
dinátora lapunknak elmondta, hogy 

a Vajdaságban óriási az érdeklődés az 
egyszerűsített honosítás iránt. Ezt mu-
tatja, hogy a helyi főkonzulátuson már 
csak év végére kérhető időpont a kére-
lem benyújtására, annak ellenére, hogy 
negyven percenként hat kérelmezőt fo-
gadnak. Már az első három napon közel 
háromezren folyamodtak magyar állam-
polgárságért. A belgrádi nagykövetségen 
is majdnem őszig, tehát jópár hónapot 
kell várni egy-egy időpontra. 
A hat irodával rendelkező szervezet cél-
ja, hogy minden potenciális kérelmező 
felkereshesse az irodát. Ezért továb-

bi tizenhét vajdasági településen tart 
kihelyezett ügyfélfogadásokat és már 
több mint hetven lakossági fórumot 
rendezett. Március 15-én át is adták az 
első honosítási okiratokat. Harminchét 
közszereplő – pártelnökök, egyházi mél-
tóságok, népművészek, színészek – tette 
le az állampolgársági esküt.

Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közössége 
(HMDK), eszék
Jakab Sándor, a HMDK elnöke lapunknak 
elmondta, minden pénteken rendeznek 
konzuli fogadónapokat az Eszéki Infor-
mációs Irodában. Az időpontok egészen 

nyárig foglaltak. Főleg az idősebb korosz-
tály, a határtól távol lakók keresik fel az 
irodát. A szlavóniai magyarok számára a 
legnagyobb problémát az iratok beszerzé-
se okozza, ugyanis a dél-szláv háború alatt 
megsemmisültek az anyakönyvi kivona-
tok és a „házi” archívumok nagy része is. 
A leggyakoribb kérdések között szerepel 
például, hogy a különböző nemzetiségű 
házastársak mindkét tagja igényelheti-e 
a honosítást, de előfordult olyan is, mely 
szerint a honosítás folyamatába tartozik-
e az útlevél igénylése, vagy hogy milyen 
jogok gyakorolhatóak a magyar állampol-
gárság megszerzésével és meddig fogadják 
a kérvényeket.

erdélyi Magyar nemzeti 
tanács (eMnt), Kolozsvár 
Szász Pétertől, a kolozsvári Demokrácia 
Központ igazgatójától megtudtuk, hogy 
május közepéig több mint nyolcvanezer 
érdeklődőnek adtak tanácsot és csaknem 
húszezer dossziét készítettek elő a huszon-
kilenc Erdélyi Demokrácia Központban. A 
honosítás az erdélyi közélet legfelkapot-
tabb kérdése. Erről vitázik a politikum, ír 
a sajtó, és beszél minden magyar identitá-
sú ember. A magyar állampolgárság által 

nyújtott előnyökön túl, sokkal nagyobb 
a honosítás lelki vonzata. A kérelmezők 
többsége egyszerűen csak nemzeti hova-
tartozásának a hitelességét szeretné kife-
jezni az állampolgárság megszerzésével. 
Főleg az idősebb korosztály igényli, hogy a 
Demokrácia Központok segítsenek az ok-
iratcsomóik összeállításában és jegyezzék 
őket előre konzulátusi fogadásra. A csík-
szeredai és a kolozsvári főkonzulátusokon 
külön ablaknál fogadják a központok által 
előkészített kérelmeket.

Muravidéki Magyar 
önkormányzati nemzeti 
Közösség (MMönK), 
Lendva
Gönc Katja, az MMÖNK szakmunkatársa 
elmondta, az emberek nagy része bonyo-
lultnak tartja az eljárást, a sok irat mellé-
kelésének a szükségessége miatt. Az idős 
embereknél probléma, hogy nem tudják 

szüleik pontos házasságkötésének idejét 
és a válási papírok benyújtása is gondo-
kat okoz, akárcsak a családi név magyar 
viselésének a bizonyítása. A szervezethez 
fordulók arra kíváncsiak, hogy milyen ira-
tokat kell mellékelni, hol lehet beszerezni 
azokat és a kérvény, valamint az anya-
könyvezési adatlapok kitöltésében kérnek 
segítséget. Kihelyezett konzuli napokat is 
tart az MMÖNK. A konzul legalább 5-6 
kérelmező esetén leutazik Lendvára.  ■



«« Az«új«EU-tagállamok«közül«a«szlovének«
és«a«csehek«után«mi«magyarok«is«átestünk«
a« tűzkeresztségen« az« első« soros« elnök-
ség«megtartásával.«Minden«úgy«alakult,«
ahogy«várták?«
ódor Bálint: Nagyon nehéz hónapok 
vannak mögöttünk. Az elnökségi prog-
ram végrehajtása menetrend szerint ha-
lad előre. Annak ellenére, hogy számos 
váratlan kérdésben kellett döntést előké-
szítenünk és kompromisszumokat kiala-
kítanunk, említhetném az észak-afrikai 
helyzetet vagy a japán katasztrófa esetét.  

«« Milyen«konkrét«eredményeket«tett«ed-
dig«le«az«asztalra«az«elnökség?«
ó. B.: Nagy sikernek számít például, 
hogy a márciusi Európai Tanács előtt 
a Tanács elfogadta a gazdasági kor-
mányzással kapcsolatos hat jogszabály-
ra vonatkozó általános megközelítést, 
illetve a következő tíz évre vonatkozó 
energiastratégia főbb pontjait. Nagy 
eredmény a régóta húzódó európai sza-
badalom kérdéskörében hozott döntés. 
A kohéziós politika esetében tanácsi, a 
közös agrárpolitika körében pedig el-
nökségi következtetéseket fogadtunk el. 

«« A«Lisszaboni«Szerződés«életbe«lépésével«
milyen«változásokkal«kellett«szembesül-
nie«a«magyar«elnökségnek?
ó. B.: Az elnökséget már száz százalé-
kosan a Lisszaboni Szerződés alapján 
bonyolítjuk le. Új intézmények jöttek 
létre (Európai Külügyi Szolgálat, Euró-
pai Tanács választott elnöke). Fontos az 
új uniós intézményekkel való jó együtt-
működés kialakítása. Nem szabad túlsá-
gosan rámenősnek lennünk, de azt sem 
engedhetjük, hogy csak asszisztáljunk. 
Szerencsére megtaláltuk azt az egészsé-
ges középutat, ami precedenst teremt-
het. Az utánunk következő lengyel so-
ros elnökséget például nagyon érdekli 
az Európai Tanács elnökével, Herman 
Van Rompuy-el való kooperáció. Az Eu-
rópai Parlament is új szereplő lett, sokkal 
több hatáskörrel, ezért fontos, hogyan 
tudunk velük együttműködni, milyen 
gesztusokat teszünk felé.  

«« Mekkora«plusz«teherrel«jár«az«elnökségi«
feladatok«ellátása«a«magyar«közigazgatás«
számára?
ó. B.: 1500 és 2000 közé tehető a rend-
szeres és folyamatos munkát igénylő 

események száma, amelyből mintegy 250 
Magyarországon kerül megrendezésre. 
Nem csak az üléseket kell elnökölni, de 
közöttük is folyamatosan egyeztetni kell 
a tagállamokkal és az intézményekkel. 
A miniszterek szerepe is felértékelődik 
egy-egy nehéz politikai helyzet esetén, 
ők szintén egyeztetnek a kollégáikkal. A 
miniszterelnök nagyon fontos szerepet 
játszik az elnökség alatt, annak ellené-
re, hogy az Európai Tanácsot már nem ő 
vezeti. Szükség esetén az összes európai 
intézmény, továbbá a tagállamok vezető-
ivel is leül tárgyalni.  

«« Miként«készültek«fel«erre«a«feladatra?
ó. B.: Az elnökséget hosszas előkészí-
tési, tervezési idő előzte meg. Az előre 
látható, tervezhető dolgokban pontosan 
tudnunk kellett, hogy mikor, milyen fó-
rumon, milyen eredményt szeretnénk 
elérni. Ezt tartalmazza az 56 oldalas 
elnökségi program. Olyan struktúrát 
kellett kialakítani, amely kezelni tudja 
a váratlan eseményeket is. A belga soros 
elnökség alatt nem történt semmi, amire 
nem lehetett számítani. A tapasztalta-
tok alapján, ezért nagy volt a valószínű-
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nagyobbak lettünk
Nagyobb lehet magyarország súlya  
az Európai unióban az elnökségünk után 
szöveg: Vida Sándor

az észak-afrikai események vagy éppen a japán földrengés és cunami miatti atom-

pánik fűszerezte az első magyar uniós elnökség munkáját. a nehézségeket azon-

ban simán vette az uniós stáb. Még az ódor Bálinttal, az eu-ügyekért felelős helyet-

tes államtitkárral készült interjúnk közben is történt egy váratlan esemény, amit a 

politikusnak azonnal meg kellett oldania. a beszélgetésből többek között kiderült, 

hogy a féléves munkát új uniós intézmények és szereplők segítették, és egyben 

bonyolították. a megszerzett tapasztalatok a jövőben nagyban hozzájárulhatnak 

a magyar érdekek érvényre juttatásához. 
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Ódor Bálint
Könyv || paul Auster: holdpalota  

Film || tarr béla: Werckmeister harmóniák 

Zene ||  bartók ii. zongoraverseny 

bruckner vii. szimfónia és sibelius 

hegedűverseny (Kavakosszal) 

Hobbi ||  komolyzene minden formában

kortárs irodalom
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sége, hogy a mi hat hónapunk alatt fog. 
Erre fel is készültünk, létrehoztunk a 
Külügyminisztériumban egy Váratlan 
Eseményeket Előrejelző Mechanizmust 
(VEEM). Minden hétfőn kora hajnalban 
az érintett tárcák, a Belügyminisztérium, 
Honvédelmi Minisztérium és a külön-
böző szolgálatok részvételével próbáljuk 
áttekinteni, milyen előre nem látható 
fejlemények várhatóak, amelyekre rea-
gálni kell.  

«« Történtek«váratlan«események...
ó. B.: Igen. Például február közepén uni-
ós polgárokat kellett a líbiai fővárosból, 
Tripoliból hazavinni.  Migránsok jelen-
tek meg az Olaszországhoz tartozó kis 
szigeten, Lampedusán, akik bár nem me-

nekültek, mégis rendezni kellett a hely-
zetüket. A japán katasztrófa kapcsán 
összehívtuk a Tanács atomenergiával 
foglalkozó munkacsoportjának (Ato-
mic Questions Working Group) ülését. 
Megvitattuk, hogy a szerencsétlenség 
nyomán milyen következményekkel 
számolhatunk az energiapiacon. A meg-
beszélésen előkerült az atomerőművek 
helyzete is. A kompromisszumos javaslat 
a minél magasabb biztonsági előírások-
nak való megfelelés előírása és az atom-
erőművek stressztesztjeinek az elvégzé-
se volt. (Váratlan események állandóan 
érkezhetnek, így történt ez az interjú 
készítése alatt is. Csörgött a helyettes 
államtitkár mobilja, egy korábbi felve-
tésre érkezett a Külügyminisztérium és 
a Belügyminisztérium részéről támogató 
válasz: az akció eredményeként végül az 
Európai Bizottság és Magyarország kö-
zösen bérelt egy polgári charterjáratot 
174 csádi menekült Tunéziából való ha-
zaszállítása érdekében – a szerző.)  

«« Hogyan« zajlik« a« kommunikáció,« a«
munkamegosztás«a«külföldi«tagállamok,«
intézmények«és«az«elnökség«munkatársai«
között?
ó. B.: A munka nagy része Brüsszel-
ben zajlik. A 250 tanácsi munkacsoport 
munkáját kiutazó diplomaták segítik. 
Az állandó képviseletünkön az elnök-
ség ideje alatt dupla annyian dolgoznak, 
mint korábban. Ez a kétszáz ember tartja 
a kapcsolatot az európai intézmények-
kel, mi pedig itthonról a tagállamokkal. 
A huszonhat országgal való napi szintű 
interakció rengeteg utazást, telefonhí-
vást jelent. Szerencsére én itt az irodában 

is nagyon sok mindent el tudok intézni 
telefonon keresztül.   

«« Hol«születnek«az«operatív«döntések?
ó. B.: Ezeket heti legalább egyszer, álta-
lunk csak szituációs szobának nevezett 
videokonferencián a külügyminiszter, az 
EU-ügyekért felelős államtitkár, a brüsz-
szeli nagykövetek és még néhány vezető 
hozza.   

«« A«tárcákkal«való«egyeztetés«színtere«az«
Európai«Koordinációs«Tárcaközi«Bizott-
ság«(EKTB).«Milyen«szerepet«tölt«be«ma«ez«
a«bizottság?«
ó. B.: Jelenleg az információcsere fó-
rumaként szolgál. Július 1-től azonban 
visszaveszi a fő feladatkörét és a magyar 
álláspont kialakításáért lesz felelős. 

«« Az«elnökség«az«utolsó«heteihez«érke-
zett.« Milyen« feladatok« maradtak« még«
napirenden?«
ó. B.: A roma keretstratégia kapcsán 
szeretnénk egy tanácsi következtetést 
kialakítani, a horvát csatlakozási tárgya-
lások maradék hét fejezetét pedig lezárni. 
Ehhez azonban Horvátországnak is sok 
fontos lépést kell megtennie. Románia 
és Bulgária schengeni övezethez való 
csatlakozásához a Bel- és Igazságügyek 
Tanácsában ki szeretnénk mondani, 
hogy a két ország megfelel a szükséges 
feltételeknek. Ez korántsem tűnik egy-
szerűnek, mivel többek között Német-
ország és Franciaország is aggályainak 
adott hangot. A kétkedőkkel egyeztetve 
egy kreatív javaslatot kell letenni az asz-
talra. A pozitív döntés érdekében szemé-
lyesen egyeztethettem Finnországban, 
Németországban, Hollandiában, Fran-
ciaországban, Romániában és Bulgári-
ában. Az érintett országok delegációi is 
jártak már hazánkban, folyamatosak a 
tárgyalások. Előtérbe került továbbá a 
schengeni rendszer működésének pon-
tosítása és megerősítése. Ennek az ered-
ményes és hatékony kezelése jelenti az 
elnökség végéig hátralévő időszakban az 
egyik legfontosabb és legnehezebb fel-
adatot. Az Európai Bizottság közzétett 
egy 14 oldalas közleményt, amely átfo-
gó javaslatokat tartalmaz a bevándorlás, 
külső határőrizet, a menekültügy terü-
letén. Ezek nemcsak az Észak-Afrikából 
érkező nagyszámú gazdasági migráns 
miatt felvetett azonnali problémákra 
keresik a választ, hanem közép- és hosz-
szú távú célokat is megfogalmaznak. Ez 
a kérdéskör lesz a júniusi Európai Tanács 
fő témája is. 



«« Meddig«tart«az«elnökségi«munka?«
ó. B.: A munka tulajdonképpen az Euró-
pai Tanács június 24-i ülésével fejeződik 
be, azonban utána is lesz még egy csat-
lakozási forduló Izlanddal. Ezt követi a 
július 1-jei varsói átadás-átvétel.  

«« Az«elnökség«lezárultával«miként«folyta-
tódik«a«magyar«képviselők«munkája?
ó. B.: Az elnökség után a magyar érde-
kek érvényesítése kerül előtérbe. Azon 
dolgozunk, hogy legyen Magyarország-
nak egy pragmatikus, hatékony Európa-
politikája. Erre minden lehetőség adott, 
hiszen most rengeteg tapasztalatot sze-
reztünk, jó kapcsolatokat építettünk 
ki az európai vezetőkkel, a különböző 
szakértőkkel, miniszterekkel, amelyek 
az elnökség befejeztével is tovább élnek. 
Jelen pillanatban érdekesek vagyunk 
minden ország számára, a fontosabb 
nemzetközi szereplők különös figyelmet 
szentelnek a magyar fellépésnek. Ha 
jól látjuk el a feladatunkat, mindenkit 
meghallgatunk, kompromisszumokat 
építünk, az erőfeszítéseinknek nagyon 
sok pozitív hozadéka lehet. Már most 
rendkívül jó a kapcsolat többek között 
a németekkel, franciákkal, britekkel, 
olaszokkal, románokkal, dánokkal, 
finnekkel, svédekkel és a szlovákokkal 
is.  Szeretném, ha ezeket a tapasztala-
tokat összegeznénk és lebontanánk. Ne 
úgy tekintsünk az európai érdekérvé-
nyesítésre, hogy az az Állandó Képvise-
lők Bizottságának a szintjén kezdődik. 
Ha már a tanácsülés előtt van egy ügy, 
nem lehet sok mindenen módosítani. 
A magyar érdekek minél jobb érvényre 
juttatása szempontjából már a jogsza-
bály-alkotási folyamat legelején be kell 
csatlakoznunk, kezdeményezőként fel-
lépnünk. Egy ilyen modell alapjainak 
a kialakítását már jó ideje tervezzük a 
Külügyminisztérium EU államtitkársá-
gán, az elképzelés első munkaváltozata 
már meg is született.  

«« A«jobb«érdekérvényesítés«lehet«tehát«az«
elnökség«legfontosabb«hozadéka?«
ó. B.: Igen, ez az egyik legnagyobb ho-
zadéka. Ha a többi tagállam megítélé-
se szerint jól dolgozunk, sokkal jobb 
Magyarország megítélése is. Az uniós 
elnökség révén most már tudjuk, hogy 
konkrét ügyekben meddig lehet elmen-
ni a tagországoknál, kit kell megkeresni, 
milyen szövetségeket kell kötni, hogyan 
kezdeményezzünk, ha valamit el aka-
runk érni.  ■

 angela Merkel né-
met kancellár máju-
si, Orbán Viktorral 
va ló ta lá lkozója 
alkalmával köszö-
netét fejezte ki a 

magyar uniós elnök-
ség eddigi munkájáért. 

A kancellár elmondta, hogy 
az Európai Unió előtt álló legfontosabb 
feladatok megvalósítása terén jelentős 
haladást sikerült elérni. Meggyőződését 
fejezte ki továbbá, hogy az elnökség a hát-
ralévő időszakban is hasonlóan sikeres lesz, 
amelyhez német támogatást is ígért.

jerzy Buzek, az európai Parlament el-
nöke az eu2011.hu oldalon megjelent írá-
sában úgy fogalmazott: „Magyarország 
teljesítette ígéretét, mely 
szerint »parlament-
barát« elnökség lesz, 
és példamutatóan 
működik együtt az 
Európai Parlament-
tel. Dicséret illeti az 
országot a konszen-
zus megteremtésében 
játszott szerepéért, valamint 
azért, hogy segített az EU-nak túljutni 
az államadósság-válságon. Először a ma-
gyar elnökség alatt aktiválták sikeresen 
az EU polgári védelmi mechanizmusát, 
európai polgárokat evakuáltak Líbiából.”

eleni tsakopoulos Kounalakis, az egye-
sült államok magyarországi nagykö-
vete az MR1 Kossuth Rádiónak elmond-

ta, a magyar elnökségnek 
számos nagyon fontos 

területen sikerült elő-
rehaladást elérnie. A 
legfontosabbak az 
európai gazdaságot 
érintő kérdések, az 

energiabiztonság, a 
romastratégia és a 

horvát csatlakozás. Ma-

gyarország hatékony vezetőként fontos 
szerepet játszott a párbeszéd előmozdítá-
sában, példaként a közös gazdasági kor-
mányzást nevezte meg a nagykövet. 

josé Manuel Barroso, az európai Bi-
zottság elnöke a eu2011.hu-nak adott 
interjújában kifejtette, hogy „Európa fon-
tos előrelépést tett a 
mostani elnökség 
alatt, levonta a 
gazdasági vál-
ság tanulságait 
és erősebb eu-
rópai gazda-
ságot épít a jövő 
számára.” A nemzeti 
romaintegrációs stratégiák 2020-ig tartó 
időszakra szóló uniós keretének létreho-
zása egy igen fontos lépés. A magyar el-
nökség ideje alatt látótávolságba került a 
horvát EU-csatlakozás is, valamint keleti 
szomszédainkkal is sikerült mélyíteni a 
kapcsolatot a bizottság elnöke szerint.

Herman van rompuy, az európai ta-
nács elnöke a eu2011.hu-nak adott nyi-
latkozatában elmondta, hogy a magyar 
elnökség nagyon jól felkészült. Számos 
fontos döntésnek lehettünk szemtanúi 
a magyar elnökség alatt, ilyen például a 
szegénység és a szociális kirekesztés el-

leni platform létrehozásáról 
szóló tanácsi következ-

tetések elfogadása, 
valamint  az EU 
2011 és 2020 közöt-
ti, új energiapoliti-
kai prioritásainak 

meghatározása. A 
Lisszaboni Szerződés 

életbe lépésével az iga-
zi kihívás a többi elnöklő országgal való 
együttműködés. „Örömmel látom, hogy 
Magyarország a trió-együttműködésen is 
túlmegy, és szorosan együtt dolgozik a len-
gyel elnökséggel is, amely júliusban kezdi 
meg munkáját.” – fogalmazott az elnök.
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Külhoni vélemények  
az első magyar soros 
elnökség munkájáról
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Amerikai Egyesült államok 
Külügyminisztériuma



♦ brazília

♦ Oroszország

♦ india

♦ Kína

2001. szeptember 11. mérföldkő volt ab-
ban a ma globalizációként ismert, sok-
oldalú folyamatban, amely a barát és 
ellenség, elmaradottság és fejlettség, 
barbárság és civilizáció kérdésében új 
távlatokat nyit. 2001-ben a Goldman 
Sachs egyik vezető közgazdásza – ta-
lán éppen a terrorcselekmények egyik 
globális pénzügyeket is érintő hatása-
ként – megalkotta a BRIC-országok 
(Brazília, Oroszország, India, 
Kína) virtuális közössé-
gét. 2003-ban az ed-
dig indokolatlannak 
tűnő csoportosítás 

– elsősorban a köz-
gazdaságtan nö-
vekedéselméletei 
alapján – logikus 
alapot nyert: 
2050-re az akkori 
G7-ek között – gaz-
dasági teljesítménye 
alapján – Kína globális 
vezető lesz, Brazília Japánt 
hagyja le (a növekedési vo-
lumene még nem, 
de az üteme már 
most is nagyobb), 
India pedig az USA 
mögött szorosan a 
3. helyen végez. A 
közgazdasági elő-
rejelzések ugyanak-
kor sem a globális vezetés új (politikai) 
dimenzióinak, sem a kulturális, vallási 
és társadalmi faktorok szerepének elem-
zésével nem foglakoznak.

„a BrIC fejlődése”
A BRIC országok eltérően reagáltak a 
gazdasági fejlődésüket és piaci környe-
zetüket érintő elemzésekre, de a 2008-
as – elsősorban az USA-t és az EU-t 
sújtó – pénzügyi válság kialakulására és 
következményeire adott válasszal már 
közös álláspontot alakítottak ki: 2008 
májusában külügyminiszteri, majd 2009 

júliusában államfői szintű tanácskozá-
sokat tartottak az oroszországi Jekatye-
rinburgban. A többoldalú találkozók 
gyakorlatilag még nem jelentettek töb-
bet, mint bármelyik – Bretton Woods-i 
globális pénzügyi rendszert bíráló – vál-
ságmenedzselő szakvélemény.  
 
A tavaly áprilisában, Brazíliavárosban 

megtartott csúcstalál-

kozó azonban már közös nyilatkozatté-
tellel zárult és egy sor többoldalú együtt-
működési megállapodás aláírásán felül 
egy BRIC Policy Centert is létrehozott.
2010 végén Kína, a BRIC csoport kétség 
kívül legerősebb tagjaként meghívta 
Dél-Afrikát, hogy csatlakozzon a „szö-
vetséghez”. Noha egyszer sem hangzott 
el olyan kijelentés, miszerint a BRIC az 
EU-hoz vagy az ASEAN-hoz hasonló jogi 
személyiség lesz, de Dél-Afrika csatlako-
zásával a csoport egyfajta „politikai klub-
bá” alakul.
Ezt az alternatív global leadership-vona-
lat erősíti a Brazília által még 2003-ban 

kezdeményezett IBSA (India, Brazília, 
Dél-Afrika) trilaterális „párbeszéd-fó-
rum”, melynek eszmeisége a szintén 
Brazíliához köthető WSF (World Social 
Forum), más néven Anti-Davos-konfe-
renciákban gyökerezik.
Brazília és Oroszország egyértelműen üd-
vözli Kína politikai szándékait a BRIC Dél-
Afrikával való erősítésére, míg India óvato-
sabb, mert nyíltan nem akarja az Egyesült 
Államok globális vezető szerepét megkér-
dőjelezni. Ugyanakkor Kína geopolitikai 
lépése az Egyesült Államokat mindenkép-
pen arra kényszeríti majd, hogy átdolgoz-
za Afrika-stratégiáját, hiszen Dél-Afrika a 
kontinens kapuja.

A magyar kormányzat felismerve a 
világban zajló – és a fentebb említett – 
folyamatok fontosságát és irányát, va-
lamint a BRIC országok fejlődésének 
bizonyos példaértékű vonásait, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
umban – többek között ezen kiemelt 
nemzetközi relációk stratégiai elemzé-
sére – február 1-jén Nemzetközi Straté-
giai Osztályt hozott létre.
Ez az új szervezeti egység a Kormány-
zati Szakpolitikai és Nemzetközi Fő-
osztályhoz tartozik a Közigazgatási 
Stratégiáért Felelős Helyettes Állam-
titkárságon belül.  ■
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Új politikai klub a láthatáron
szöveg: Bárczi Miklós



eipa Az EU tagállamok és uniós 
közintézmények számára szakmai tré-
ningeket és mesterképzéseket kínáló 
EIPA (European Institute of Public 
Administration) oktatási és kutatási 
tevékenységének központjában az EU 
folyamatainak és politikáinak megér-
tése áll, célja pedig az egyes országok 
közigazgatásának hatékonyabbá tétele 
az európai integrációban.  Az intézet 
éves vezetőségi ülését június 6–7-én, 

az NKI szervezésében, a Károlyi-Cse-
konics műemlék-rezidencián tartották.
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eUpaN Az Európai Unió Tanácsá-
nak mindenkori soros elnökeként idén 
január és július között Magyarország 

feladata az EUPAN (European Public 
Administration Network – Európai 
Közigazgatási Hálózat) munkájának 
elősegítése és ösztönzése, a tagok közötti 
együttműködés elmélyítése, valamint a 
fejlődés irányait meghatározó javaslatok 
meghatározása. A magyar elnökségre az 
elnökségi trió utolsó tagjaként a fontos 
szerep hárul a projektek lezárásában, 
továbbvitelében, a másfél éves EUPAN 
program értékelésében és új „magyar 
specialitások” tematizálásában. Az EU-
PAN az EU tagállamai, valamint más 
európai országok (pl. Ukrajna, Svájc) 
közigazgatásért felelős intézetek főigaz-
gatóinak informális hálózata, melynek 
küldetése, hogy a központi közigazgatás 
terén új eszközök és módszerek, illetve 
a jó gyakorlatok cseréje révén javítsa a 
tagállami közigazgatások teljesítmé-
nyét és versenyképességét. Háromszin-
tű szervezet, melynek politikai szintjét 
a miniszterek, management szintjét a 
főigazgatók, technikai szintjét pedig a 
különböző munkacsoportok jelentik.  ■

eUrópai KöZsZolgálaTi Díj – epsa 2011 Az Európai Köz-
igazgatási Intézet (EIPA) idén is meghirdette az Európai Közszolgálati Díjat, 
amelynek alapján három témában versenyezhettek az újító, környezethaté-
konysági közigazgatási projektek: Ésszerűen működő közigazgatás mostoha 
gazdasági klímában; Nyitott közigazgatás – együttműködő kormányzás; 
Going Green: konkrét környezetvédelmi megoldások a közigazgatásban. A 
pályázatra összesen 274 érvényes pályaművet nyújtottak be, ezek közül nyol-
cat Magyarországról, amely teljesítménnyel – a beadott pályázatok számát 
tekintve – a középmezőnyben vagyunk. A legaktívabb pályázók idén Spa-

nyolország, Románia, Ausztria, Lengyelország és Né-
metország voltak. Jelenleg is zajlik a pályázatok online 
szakértői értékelése, melynek lezárulta után kerül sor 
a szakértők egyeztető ülésére, ahol összeállítják a díjra 
esélyes projektek „shortlist”-jét és kiválasztják a „Best 
Practice” oklevélre jogosult pályázatokat. Ebben a hó-
napban helyszíni szemlén vizsgálják az esélyes pályáza-
tok érvényességét és eredményeit, az egyes kategóriák 
nyerteseit szeptemberben választja meg a nemzetközi 

szakemberekből álló zsűri, a díjakat pedig november 15–17. adják át 
Maastrichtban. Bővebb információ és a részvételi arányokra vonatkozó angol 
nyelvű statisztika a www.epsa2011.eu/ honlapon.

az idén ünnepli 50. születésnapját az oecD (Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet). Az 1948-ban a Marshall-terv koordinálására létrehozott OEEC (Organisation 
for European Economic Co-operation – Európai Gazdasági Együttműködési Szerve-
zet) jogutódjaként, 20 tagállam által 
1961-ben alapított, jelenleg 34 tagot 
számláló szervezet célja, hogy össze-
hasonlító tanulmá- nyokkal, felméré-
sekkel, monitoring tevékenységgel és 
nemzetközi szinten elfogadott szten-
derdek kialakításá- val segítse a kor-
mányok munkáját a gazdasági és szo-
ciális politika minél több területén. 
Angel Gurría, a szervezet főtitkárának szavait idézve: „Ötven év elteltével a célunk 
továbbra is a tag- és a partnerországok kormányainak támogatása a jobb életet ígérő 
jobb politikák meghatározása és végrehajtása.”

Hírek 
    a nagyvilágból
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A címben feltett kérdés nem egy új mű-
veltségi vetélkedőre utal, sokkal inkább 
arra kíván rávilágítani, hogy bár sokan 
vagyunk részesei – tisztviselőként, állam-
polgárként, kutatóként, oktatóként – a 
magyar közigazgatás történetének, min-
dennapi életének, mégsem mondhatjuk 
el magunkról, hogy mindent tudnánk, 
amit a közigazgatásról ma tudni kell. Jól 
láthatóan együtt birtokában vagyunk az 
összes tudásnak, de a közigazgatási min-
dentudás mégsem létezik ténylegesen 
összegyűjtve, rendszerezve, közzétéve 
mindannyiunk számára hozzáférhető, 
tanulható, hasznosítható módon.

Hogy szükség van-e egy közigazgatási 
tudásbázisra az talán nem is kérdéses. 
Inkább az a kérdés, miként lehet ezt 
megvalósítani? Ki lenne képes össze-
gyűjteni, rendszerezni, kezelni, kar-
bantartani a tudásbázis mérhetetlen 
sok ismeretanyagát? Milyen célokra 
lenne használható? A kérdésekre ter-
mészetesen sok-sok jó válasz adható, 
sok jó megoldás kínálkozik a különböző 
szempontok figyelembevételével. A leg-
erősebb szempont azonban kétségkívül 
a köztisztviselői kar felkészültségének 
fejlesztése. 

A  tudás átadása, az oktatás, a képzés és 
továbbképzés területén egy ilyen tudás-
bázis jelentős minőségi változást hoz-
hat, ráadásul a képzések fejlesztése alatt 
valójában az történik, ami szükséges 
egy tudásbázis létrehozásához. Jelentős 
tudással és szakmai tapasztalattal ren-
delkező szakértők összegyűjtik, rend-
szerezik és dokumentálják (tananyaggá 
alakítják) egy-egy szakterület ismereteit, 
majd az oktatások keretében átadják azt 
a tanulóknak. Ez egy klasszikus tudás-
menedzsment folyamat, melynek egyik 
köztes állomása, hogy az összegyűjtött 
ismeretek, dokumentálás és rendsze-
rezés után tudásbázissá állnak össze. 

Ez lesz majd az oktatásban a tananyag. 
Ha követjük a fenti gondolatmenetet, 
akkor most az következik, hogy ha ösz-
szeraknánk a közigazgatási képzések, 
továbbképzések összes tananyagát egy 
közigazgatási „szupertankönyvvé”, ak-
kor kész is lenne a közigazgatási minden-
tudást tartalmazó tudásbázisunk. Nos, 
valami ilyesmire vállalkozik néhány év 
alatt a Nemzeti Közigazgatási Intézet, 
amely a köztisztviselők továbbképzésé-
nek módszertani központjaként jelenleg 
a közigazgatási továbbképzési rendszer 
teljes átalakításán dolgozik.

A  továbbképzési rendszer átalakításá-
nak középpontjában az az új filozófia áll, 
miszerint a közigazgatásban használatos 
szaktudás elég pontosan meghatározha-
tó, a szükséges ismeretek összegyűjthe-
tők a szakértő tisztviselők, a közigazga-
tással foglalkozó kutatók, a felsőoktatási 
és a felnőttoktatási intézmények okta-
tóinak együttműködésével. Az össze-
gyűjtött ismeret rendszerezhető a köz-
igazgatás ontológiája mentén, melynek 
segítségével kialakítható a közigazgatás 
továbbképzési „kerettanterve”, azaz a 
részletes továbbképzési programjegyzék.

A  közigazgatási továbbképzési progra-
mok jegyzéke a közigazgatási tudásbá-
zison alapuló tematikus csoportokban 
tartalmazza a képzési programokat. 
Ilyen tematikus csoport például az álta-
lános közigazgatási ismeretek, szakigaz-
gatási ismeretek, közigazgatási feladato-
kat támogató szakmai ismeretek, illetve 
a vezetői ismeretek. A tudásbázisban 
rendszerezett ismeretek csoportosítha-
tók szaktudás (egy teljes képzési prog-
ram), rész-szakismeret (egy-egy kurzus), 
szakmai témakör (egy-egy tankönyvi 
fejezet) vagy konkrét szakmai ismeret 
(egy-egy tankönyvi alfejezet) szerint, 
attól függően, hogy milyen mélységű, 
szintű tudást írnak le.

A tudásbázisban rendszerezett isme-
reteket szövegek, képek, illusztrációk, 
hanganyagok, videoanyagok, adattáblák, 
grafikonok, diagramok segítségével írják 
le, úgynevezett tudásbázis cikkekben.

A közigazgatási tudásbázis azonban 
nemcsak a továbbképzési kurzusok egy-
szerű halmaza, hanem olyan szakértői 
tanulmányok, kutatások, elemzések 
tárháza, amelyeket a közigazgatásban 
dolgozók készítettek a szakterületükről, 
azok egyes aktuális problémáiról, ezzel is 
ösztönözve a köztisztviselőket szakmai 
ismereteik megosztására. 

A  tudásbázis elterjedésének, használ-
hatóságának és hasznosíthatóságának 
zálogát a változáskövetés, folyamatos 
hatályosítás biztosítja, így az egyszer 
összegyűjtött tudás mindig naprakész, 
aktuális ismereteket közvetít.

Az évek alatt összegyűjtött és rendsze-
rezett tudásbázis segítséget nyújt a köz-
igazgatásban történő változások követé-
séhez, a továbbképzési kötelezettségek 
teljesítéséhez, valamint az egyes köz-
igazgatási szakterületen történő tájéko-
zódáshoz is.

t u D á s B á Z I s t 
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Ki tud többet a magyar  

közigazgatásról?
szöveg: koltányi Gergely, a közigazgatási Akadémia főosztályvezetője

„Az egyetlen 
igazi tanulás: 
a lényünkben szunnyadó 

tudásunk tevékennyé éb-

resztése.” Weöres Sándor
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A tudásbázis elsősorban a közigazgatá-
si igényeket szolgálja ki, de reményeink 
szerint a közigazgatás iránt érdeklődő 
állampolgárok, szakdolgozatukat készítő 
felsőoktatási hallgatók is ismereteik el-
mélyítésének kiindulópontjaként tekin-
tenek majd a gyűjteményre, biztosítva 
a közigazgatási ismeretek közvetítését, 
hatékonyabb továbbképzést és közigaz-
gatási problémamegoldást. 

A tudásbázisban szereplő ismeretekhez 
való hozzáférés elsősorban elektroni-
kusan lesz megvalósítható, de ezt indo-
kolja egyrészt a mennyiség, másrészt az 
internet elterjedtsége is. A tervek szerint 
a tudásbázisban szereplő ismeretek nem-
csak olvashatók lesznek, hanem lehetsé-
ges lesz értékelni a hasznosságukat, de 
értelmező kérdés, problémafelvetés is 
hozzátehető. 

A Nemzeti Közigazgatási Intézetben a 
közigazgatási tudásbázis kialakítását 
célzó munka idén kezdődik meg és a 
2012. január 1-jével induló új továbbkép-
zési rendszer képzései már hasznosítják 
az első eredményeket. A közigazgatási 
továbbképzésekhez kapcsolódó tudás-
menedzsment folyamatait támogató in-
formatikai rendszer 2012 közepére készül 
majd el, ezután pedig a nagyközönség is 
birtokban veheti a folyamatosan fejlődő, 
bővülő közigazgatási mindentudást.  ■

európai tudásfórum
Közigazgatási intézetek és képzőközpontok 
igazgatóinak európai találkozója
szöveg: Csaba réka || fotó: Varga Gergely

Egyensapkába és -pólóba bújtatott kisis-
kolások lepték el a Kossuth teret május 
20-án, ahová azért várták őket, hogy élő-
láncot alkotva körbevegyék a Parlament 
épületét, és ezzel egyrészt európai rekor-
dot állítsanak fel ebben a kategóriában, 
másrészt kifejezzék az összefogás, az 
együttműködés erejét és szépségét. Két-
ségtelen, látva a csaknem 13 ezer diákot, 
amint a visszaszámolás végén egyszer-
re fogják meg egymás kezét, és érezni a 
levegőben a lelkes elszántságot, könnyű 
elképzelni, mennyi mindent tehet az em-
ber, ha közös célokat közös elhatározás-
sal igyekszik megvalósítani.
A tér másik oldalán, a Néprajzi Múze-
umban is hasonló történt május 19–20-
án, a DISPA (Directors of Institutes and 
Schools of Public Administration) fél-
évente esedékes ülésén, amelyet az Eu-
rópai Unió Tanácsának soros elnökeként 
ez alkalommal Magyarország rendezett. 
Az EU országok közigazgatási intézetei-
nek és felsőoktatási intézményeinek 24 
jelenlévő vezetője, az Európai Bizottság 
és az ülésre első alkalommal, megfi-
gyelőként meghívott, nyugat-balkáni 
országok közigazgatás-fejlesztésére lét-

rejött ReSPA (Regional School of Public 
Administration), valamint más, európai 
közigazgatási szervezetek képviselői arra 
keresték közösen a választ, miként bir-
kózhatnak meg azokkal a kihívásokkal, 
amelyekkel minden állam közigazgatá-
sának szembesülnie kell a 21. században. 
A konferencia első napjának előadásain 
a legfőbb témák a köztisztviselők elkö-
telezettségének és csapatmunkájának 
fontossága, a közigazgatáson belüli kom-
munikációs nehézségek, az aktuális és 
jövőbeli képzési trendek és a különböző 
szakterületek együttműködési lehetősé-
gei voltak. A konferencia három választ-
ható témájú munkacsoportban folytató-
dott, ahol a résztvevők az európai szintű 
tréning-programokról, a képzési mód-
szerek változásairól, és a megszerzett 
tudás hatékony átadásáról mondhatták 
el véleményüket és tapasztalataikat. 
A találkozó zárónapján megtartott 
plenáris ülés végén a résztvevőknek si-
került megállapodniuk egy közös alap-
elveket és célokat megfogalmazó nyilat-
kozat főbb pontjaiban, melyet további 
egyeztetés után várhatóan júniusban 
fogadnak el. ■
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Az állampolgárok bizalmának visszaszer-
zéséért és az utóbbi évtizedekben a tiszt-
viselőkről kialakult negatív közvélekedés 
gyökeres megváltoztatásáért a legtöbbet 
a közigazgatás személyi állománya teheti. 
Számukra a tisztviselői életpályamodell 
megvalósításával új lehetőségek nyílnak 
meg: a Kormányzat célja olyan életpálya 
kialakítása, amely lehetővé teszi az egyéni 
fejlődést, és elismeri a kiemelkedő telje-
sítményt, természetesen a feladatellátás 
rendszeres ellenőrzése mellett. Fontos, 
hogy a teljes tisztviselői kar közös értékek 
mentén lással el feladatát, ezért elsődle-
ges az etikai alapelvek kinyilvánítása, 
amelyben meghatározásra kerülnek a 
követendő értékek. 
az életpályamodell komplex rendszert 
alkot, amelyben az egyes elemek szerve-
sen illeszkednek egymáshoz: a hivatáse-
tikai normák, a munkaköri specifikáció, 
a kiválasztás, a vizsgarendszer, az elő-
menetel és javadalmazás, az értékelés, a 
képzés és továbbképzés, az állami gon-
doskodás/munkáltatói gondoskodás. 
Az egész modell közjogi szabályozáson 
nyugszik, és fontos a teljes rendszer irá-
nyításának kérdése is.

Megújuló kiválasztás az 
életpályamodellben
Cikksorozatunk első része a kiválasz-
tással, az új életpályamodell központi 
elemével foglalkozik, amely alapvetően 
meghatározza a személyi állomány 
minőségét, és minden további életpálya-
elemre döntő befolyással bír. Általános 
emberi erőforrás menedzsmentelv, és a 
közszférában is érvényesülnie kell: meg-
felelő embert a megfelelő helyre. 
Hatékony kiválasztás azonban nem lé-
tezhet korszerű toborzási technikák 
nélkül. Ehhez a jövőben is támogatást 
nyújthat mind a munkáltatóknak, mind 
az álláskeresőknek – az érdeklődők szá-
mára könnyen hozzáférhető – napon-

ta frissülő közszolgálati állásportál, a 
KÖZIGÁLLÁS (www.kozigallas.gov.hu), 
amelyen 2010-ben több mint 3000 kor-
mány- és köztisztviselői, továbbá 15 000 
közalkalmazotti pályázati felhívás került 
publikálásra. 2011-ben eddig naponta át-
lagban 1600 közszolgálati pályázati felhí-
vás volt elérhető a honlapon. 
A megújuló toborzási és kiválasztási folya-
matot a jövőben egyszerre kell megfeleltet-
ni a minőségi szelekció, a versenyelvűség 
és a nyitottság szempontjainak, valamint 
a gyors és rugalmas munkaerő-utánpótlás 
igényének. A munkáltató egyedi igényei-
hez igazodóan erősíteni kell a kiválasztási 
eljárásban az értékelvűséget és a szolgál-
tatói szemlélet érvényesülését. Az új ki-
választási rendszernek rugalmasnak, az 

európai trendekhez igazodónak, ugyan-
akkor a magyar közszféra sajátosságait 
jól tükrözőnek kell lennie. 

Kitekintés nemzetközi 
közszolgálati kiválasztási 
trendekre
Az Európai Unió gyakorlatában igen 
elterjedt, hogy a leendő köztisztviselők 
kiválasztását központi intézmény végzi 
egységes alapelvek szerint, többnyire 
kompetenciaalapon. Számos országban 
a kiválasztási folyamat szerves részét 
képezi egy köztisztviselői vizsga letétele 
is. A teljesség igénye nélkül, ilyen intéz-
mény bonyolítja le a jelöltek vizsgálatát 
például Belgium, Finnország, Francia-
ország, Írország, Olaszország, Spanyol-
ország és Szlovákia közszolgálatában is. 
Belgiumban az mérik fel, hogy rendelke-
zik-e a jelentkező a munkakör betöltéséhez 
szükséges készségekkel, melyre háromféle 
vizsgálati módszert alkalmaznak: kompe-
tencia tesztet, alkalmasságvizsgálatot és 
személyiségtesztet.
Franciaországban eltérő a kiválasztási 
folyamat attól függően, hogy a leendő 
köztisztviselő csak az előírt végzett-
séggel rendelkezik, van-e közigazgatási 
tapasztalata is, vagy felelős pozícióban 
dolgozik-e. A kiválasztási folyamat áll-
hat írásbeli és/vagy szóbeli vizsgákból, 
vagy egy kijelölt bizottság dönthet a 

Gondolatok a tisztviselői életpályáról i. 

Megfelelő embert
megfelelő helyre
szöveg: Barta Zsuzsanna 

A Nézőpont intézet 2011. februári 

reprezentatív felmérése szerint az 

egészségügy (77 %), a munkanél-

küli segélyek (58 %), az oktatási 

rendszer (53 %) és a nyugdíjrend-

szer (50 %) átalakítása után, a 

megkérdezettek 48 %-a szüksé-

gesnek tartja a gyors és színvona-

las hivatali ügyintézést.

Az életpályamodell stabil érté-
kei mellett a hatékonyságnak és 
a teljesítménynek mint rugalmas 
értékeknek is meg kell jelenni a 
közigazgatáson belül. 
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jelöltek képzettsége és munkatapaszta-
lata alapján.
Olaszországban a jelentkezők egy olyan 
szűrővizsgán esnek át, mely tesztből, 
három írásbeli feladatból (egyikük egy 
idegen nyelvi szintfelmérő) és egy szóbe-
li vizsgából áll. Ezt egy másfél évig tartó 
képzés követi, melyet egy félév végi és 
egy év végi vizsga zár. Ennek eredményes 
letétele után kerülhetnek alkalmazásra. 
A spanyol közigazgatásban minden egyes 
pályázati kiírás részletesen (akár 20-30 ol-
dal terjedelemben) tartalmazza az adott 
eljárásra vonatkozó szabályokat, elvárá-
sokat, a lebonyolítás menetét, az értékelés 
szempontjait. A felvételi eljárás tartalmaz-
hat feleletválasztós tesztet, esszéírást, egy 
konkrét eset elemzését vagy probléma 
megoldását, nyelvi szintfelmérőt, melyek 
során a pályázó elméleti tudása és a meg-
oldás minősége is hangsúlyt kap.
szlovákiában a szakmai tudás felméré-
sére, öttagú kiválasztási bizottság előtti 
felvételi interjú keretében történik. A bi-
zottság csak bizonyos standard kérdése-
ket tehet fel a jelölteknek, akiket az elért 
pontszám szerint rangsorolnak. A kiíró 
szerv nem térhet el a kiválasztási bizott-
ság véleményétől, azaz a rangsor köti őt.
Németországban a tartományi rendszer-
ből adódóan nincs központi kiválasztás. 
Nagy-Britanniában központi intéz-
mény kizárólag az előszűrést végzi, a be-
nyújtott pályázatok alapján alkalmasnak 
tartott jelölteket interjún már a kiíró in-
tézmény hallgatja meg, s a végső döntés 
is itt születik. 

A nemzetközi módszertani áttekintés 
után azokat a koncepcionális elemeket 
mutatom be, amelyek mentén a törvényi 
és a későbbiekben a kormányrendeleti 
szintű jogalkotás a tisztviselői kiválasz-
tási módszertant, és benne a Személy-
ügyi Központ (NKI) szerepét meghatá-
rozza. Jelenleg még kormányzati szintű 
szakmai egyeztetések zajlanak a közszol-
gálati életpályák átjárhatóságáról, vala-
mint azokról az új feladatokról, amelyek 
ebből adódóan a toborzás, a kiválasztás, 
és a tartalékállomány kérdéskörét be-
folyásolhatják. Erre való tekintettel ez 
majd önálló témakörként a későbbiek 
során lesz bemutatható.  
Határozott kormányzati szándék, hogy 
a kiválasztási tevékenységet hatékonnyá, 
gyorssá kell tenni, és meg kell teremteni 
az egységes módszertani alapelvek szerin-
ti eljárás lehetőségét. Ennek megfelelően 
az üres munkakör betöltésének módjá-
ról a munkáltatónak kell döntenie. En-
nek a modellnek felel meg, ha a munkál-
tató a kiválasztási eljárást lefolytathatja:
1.  Önálló hatáskörben (meghívásos eljá-

rás), ahol a munkáltatónak lehetősége 
van, hogy az adott feladatra általa leg-
alkalmasabbnak tartott személyt kérje 
fel a pozíció betöltésére. 

2. a)  A munkáltató megbízhatja a sze-
mélyügyi központot a munkáltatói 
igények alapján a pályázati eljárás 
egyes részeinek (pl. formai előszű-
rés, vagy szakmai tesztek kialakítá-
sában módszertani feladatok elvég-
zése) lefolytatásával.

b)  Megbízhatja a személyügyi közpon-
tot a munkáltató a teljes kiválasztá-
si eljárás lefolytatásával (pályázati 
eljárás) is, amely során a megbízói 
igények gyorsan és rugalmasan ke-
rülnek teljesítésre.

A megújított pályázati eljárás módszer-
tani elemeinek kialakítása napjainkban 
szakmai műhelymunka keretében zajlik. 
Ami már most is megállapítható, hogy 
a kiválasztás eszközei a munkakörök 
betöltéséhez szükséges kompetenciákat 
fogják mérni, a kidolgozás alatt álló ki-
választási tesztek ezen szempont szerint 
segítik majd a szakszerű, objektív kivá-
lasztást. A betölteni kívánt pozícióhoz 
igazodóan a meglévő munka-alkalmas-
sági tesztek felhasználási módját  is meg 
kell találni: a numerikus (számadatokra 
épülő következtetések) teszt, a verbális 
(logikus szövegelemzés ) teszt és/vagy a 
kompetencia-kérdőív alkalmazására is 
sor kerülhet.
Az elképzelések szerint a munkáltató 
döntése alapján a kiválasztási teszten 
megfelelt pályázók strukturált mélyin-
terjún vagy rövid szakmai interjún és 
értékelő központon (AC) vesznek részt. 

A kiválasztási eljárás befejeztével igény 
szerint eredménylistát vagy ajánlati lis-
tát adhat át a Személyügyi Központ a 
munkáltató részére. 

Strukturált mélyinterjú: előre 
meghatározott kérdéseket tartal-
mazó, körülbelül egy-másfél órás 
interjú, megbízhatósága magas. 
Összeköthető a megbízó igénye 
szerint a szakmai interjúkörrel, 
ekkor időigénye megnövekszik. 
Rövid szakmai interjú: a struk-
turált mélyinterjúnál rövidebb 
időigényű, főként a szociális intel-
ligenciát vizsgáló, eddigi szakmai 
életutat és motivációkat feltérké-
pező interjú. Ez is összeköthető a 
megbízó igénye szerint a szakmai 
interjúkörrel. 
Értékelő központ (AC): a jelöltek 
tulajdonságait, kompetenciáit 
vizsgáló, csoportos, egyéni és pre-
zentációs feladatok alkalmazásával 
történő módszer. A jelenleg ismert 
kiválasztási eszközök közül a leg-
megbízhatóbb beválást mutatja.

«
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Fontos, a kiválasztási folyamat jogszerű-
ségét biztosító feltétel marad a jövőben 
is, hogy amennyiben pályáztatás mellett 
dönt a munkáltató, a pályázati eljárás 
esetén kinevezést, megbízást adni csak 
olyan személynek lehet, aki a pályáza-
ton részt vett és a pályázati feltételeknek 
megfelelt.
A kiválasztáson belül a jövőben is ki-
emelt figyelmet kell fordítani a közszol-
gálati vezetőkre. A vezetői kiválasztás-
ban különösen fontos, hogy a vezetővé 
válás feltételeként a vezetői kompeten-
ciák mérése megtörténjen. Ez a pályáz-
tatási rendszeren belül, de azon kívül is 
megvalósulhat. 

A bevezetőben már említésre került, 
de zárógondolatként is hangsúlyozni 
kívánom, hogy a kiválasztásnak is az 
új életpályamodell szerves részeként 
kell működnie. A tisztviselői kiválasz-
tási feladat koordinálását, a konkrét 
pályázati eljárások lefolytatását pedig 
professzionális szervezetnek kell ellát-
nia. Ezen szervezetnek tevékenységével 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a köz-
igazgatás előtt álló feladatokat olyan 
felkészült vezetők és szakemberek lás-
sák el, akik azonosulnak a közigazgatás 
értékeivel, és munkájukat elkötelezet-
ten, a köz érdekében végzik.  ■

A Millenáris Park játszóterére tartó csa-
ládok jelentős forgalommal találkoztak 
a kapuban és a Fogadó épülete előtt ta-
valy szeptember egyik napos délelőtt-
jén. Plakátok, útjelzők és szórólapos 
hostessek tájékoztatták őket, miért van 
nagy tömeg: a nap folyamán érkező több 
ezer fiatal az első Kormányzati Karrier 
Expóra kíváncsi, ahol szeretnék minél 
részletesebben megismerni a közigaz-
gatást, az államot mint munkaadót és 
a közigazgatási karrierlehetőségeket. A 
rendezvényen egy különleges, vonzó és 
nyitott lehetőséggel is találkozhattak 
az érdeklődők: a kormány az expón hir-
dette meg a nyelveket beszélő, diplomás 
fiatalok számára a Magyar Közigazgatá-
si Ösztöndíj programot (MKÖ), amely 
hazai és nemzetközi igazgatási tapasz-
talatszerzést biztosít, és jó teljesítmény 
esetén belépést jelent a közigazgatási 
foglalkoztatásba. Utat nyit a fiataloknak, 
az új generációnak – ahogy az expón is 
megjelent: jöhet a ReGeneráció.
A programot a meghirdetés pillanatától 
nagy érdeklődés övezte. A feltölthető, 
maximum háromszáz helyre ezerötszáz 
fiatal jelentkezett, közülük választot-
ta ki a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(NKI) azokat, akik a programban részt 
vehetnek.
Az év végére minden feltétel adott volt 
a program elindításához. Megszületett 
a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj prog-
ramról szóló kormányrendelet, amely 
megteremtette a működés jogi feltételeit 
(meghatározta a megvalósítás intézmé-
nyi kereteit, és rögzítette az ösztöndíjas 
időszak utáni foglalkoztatási kötelezett-
séget, amennyiben az ösztöndíjas teljesí-
ti a program követelményeit). A kiemelt 
projektként nevesített MKÖ finanszíro-
zását a megvalósítás első évében európai 
uniós forrás biztosítja.
Idén januárban a Parlament Felsőházi 
termében különleges ülésen az ösztön-

díjas programba felvételt nyert 260 fiatal 
töltötte meg a padsorokat és hallgatta 
Navracsics Tibor szavait: 

A programban résztvevő fiatalok ekkor 
írták alá a szerződésüket az őket fogadó 
közigazgatási szervekkel és az NKI-val 
mint a program gazdájával, majd febru-
ár 1-től megkezdték szakmai gyakorlatu-
kat. A program sikeresen elindult.
Az ösztöndíjprogram elindításának 
szükségességét komoly érvek támasztják 
alá. A magyar közigazgatás személyze-
ti fejlesztéseikor az egyik beavatkozást 
igénylő terület a közigazgatás állomá-
nyának korösszetétele: fontos a fiatalok 
bevonása, a generációváltás elősegítése. 
Statisztikai adatok szerint a köztisztvise-
lői állomány korstruktúrájában a pályá-
juk elején, illetve végén álló köztisztvise-
lők létszámához képest nagyon alacsony 
a pályájuk derekán állók aránya, ami mi-
att a következő években jelentős mértékű 
nyugdíjba vonulás várható. Ez nagyará-
nyú munkaerő-felvételt tesz szükségessé 
a közeljövőben.
A program megfelelően képzett, szak-
mailag elhivatott, külföldi tapasztalattal 

Eredménylista: az összes jelölt 

anyaga és eredményei átadásra 

kerülnek a megbízó munkáltató-

nak, aki az általa igényelt mély-

ségű kiválasztási folyamaton 

megfelelt. 

Ajánlati lista: a megbízó által előre 

meghatározott számú, a legjobb-

nak ítélt jelöltek eredményei ke-

rülnek átadásra. 

fiatal ösztöndíjasok:
a nagy regeneráció
szöveg: Baranyai Mária 

„
A közigazgatásban dol-

gozóknak magyarországért, 

minden magyar polgárért, a 

nemzeti érdekekért és a közjóért 

kell végeznie a munkáját, ezért 

olyan szakemberek kellenek, 

akik rendelkeznek idegennyelv-

tudással, szakmai tapasztalattal, 

valamint nagyon erős erkölcsi és 

értékelkötelezettséggel.

”



közszolgálat életpálya || 

43

rendelkező utánpótlást biztosít a magyar 
közigazgatás számára. A program három 
fő célcsoportot von be: a közigazgatás, a 
köztisztviselői és kormánytisztviselői 
pálya iránt elkötelezetten érdeklődő 
diplomás pályakezdőket; a közigazgatási 
karrier iránt érdeklődő, már munkata-
pasztalattal rendelkező fiatal diplomás 
szakembereket; valamint a fiatal, néhány 
éves munkatapasztalattal rendelkező 
köztisztviselőket és kormánytisztvi-
selőket, akik a program keretei között, 
külföldi gyakorlattal kívánják magukat 
tovább képezni.
A program két szakaszból áll: az első 
szakaszban az ösztöndíjasok egy ma-

gyarországi minisztériumban, háttérin-
tézményben vagy megyei kormány-
hivatalban teljesítenek maximum 6 
hónapos gyakornoki szolgálatot. Ezt a 
programszakaszt egészíti ki egy képzé-
si rész, amely elsősorban közigazgatási 
ismereteket ad át az ösztöndíjasoknak 
és kompetenciafejlesztést biztosít.  Az 
ösztöndíjasokat ebben a szakaszban 
mentor segíti és rendszeresen értékeli is. 
A program második, maximum 4 hóna-
pos szakaszában a résztvevők egy euró-
pai uniós tagország valamely közigazga-

tási intézményénél teljesítenek szakmai 
gyakorlatot. 
A tíz hónap tanulás és tapasztalatszerzés 
után a program feltételeit sikeresen telje-
sítő fiatalok közigazgatási pályára lépnek.
A programot elvégző, jól képzett, nyel-
veket beszélő, külföldi tapasztalatokat 
szerző ösztöndíjasok – szakmai karri-
erjüket közszolgálati foglalkoztatás ke-
retében itthon folytatva – a külföldön 
szerzett tudás és tapasztalat birtokában 
meghonosítják más országok gyakor-
latát, új impulzusokat adnak a magyar 
közigazgatásnak, elősegítik a generáció- 
és kultúraváltást, egyben a vezető-után-
pótlás fontos bázisát is jelentik. 

A program első évének különlegessége, 
hogy a fiatalok mellett tavaly a romák 
közigazgatási foglalkoztatását szolgáló 
pályázati program, igaz a tervezettnél 
kevesebb roma származású munkatárs-
nak jutott munka. Az MKÖ program 
lehetőséget adott a részvételre a korábbi 
pályázat bemeneti feltételeinek megfele-
lő, de elhelyezkedni nem tudó romáknak 
is. Az MKÖ így két, a közigazgatás sze-
mélyi állományában jelenleg alulrepre-
zentált csoport, a fiatalok és romák szá-
mára is kiemelt esélyeket biztosít.

A program összességében segíti a többge-
nerációs együttműködést, a tapasztalat-
átadást megvalósító munkahelyek létre-
jöttét, és a befogadó, integráló igazgatási 
munkahelyek, környezet kialakítását. A 
közös munka elősegíti a generációs pár-
beszédet, csökkenti az előítéleteket; az 
esélyegyenlőségi célcsoportok közvetlen 
részvétele a döntés-előkészítésben és 
a döntéshozatalban hozzájárul a hát-
rányok, az intézményi diszkrimináció 
csökkentéséhez, ami javítja az közigaz-
gatási munka színvonalát. 
Az MKÖ program végeredménye tehát 
több mint 260 fő felvétele a közigazga-
tásba egy olyan utánpótlás-tervezési és 

biztosítási program keretében, amely 
elősegíti a szükséges ReGenerációt.
Az ÁROP-2.2.10. számú Közigazgatási 
Utánpótlási és Európai Mobilitási Prog-
ram – Magyar Közigazgatási Ösztöndíj 
program az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.

További részletek a program  
honlapján olvashatók:  
www.kozigosztondij.gov.hu

■



  közszolgálat

44

P á L Y a K é P P á L 
Y a K é P P á L Y a K 
é P P á L Y a K é P P 
á L Y a K é P P á L Y 
a K é P P á L Y a K é 
P P á L Y a K é P P á 
L Y a K é P P á L Y a 
K é P P á L Y a K é P 

Nem kell ahhoz közigazgatással fog-
lalkozni, hogy Magyary Zoltán nevével 
találkozzunk mostanában. Az új köz-
igazgatás-fejlesztési stratégiát ugyanis 
róla nevezték el. A tudósról azonban 
eddig csupán többnyire szakmai körök-
ben lehetett hallani. Vajon ki volt ez az 
ember, és a sok közigazgatási szakem-
ber közül miért éppen az ő munkássága 
fémjelzi leginkább a manapság tárgyalt 
régi-új elméleteket? A kérdésekre egyko-
ri tanítványa adott választ, aki az utolsó 
élő képviselője a Magyary-iskolának. A 
kilencvenegyedik életévében járó Tóth 
József jó egészségnek örvend, szívesen 
anekdotázott és osztotta meg velünk 
emlékeit.

Magyary Zoltán Tatán született 1880. 
június 10-én. A szülőváros jelentősé-
ge akkor növekedett meg, amikor egy 
Magyary által vezetett kutatás alapján 
a tatai mintajárásban a közigazgatás 
racionalizálásának nagy ívű, az egész 
országra kiterjedő kérdéseit modellezte, 
kicsiben. Magyary a piarista gimnázi-
umban Eötvös Loránd iskolatársa volt, 
majd elvégezte a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemet. Tanulóévei után a Val-
lás- és Közoktatásügyi Minisztériumban 
kezdett el dolgozni. Itt kapott először a 
közigazgatás racionalizálásával kapcso-
latos feladatokat. Ebben olyan sikerekre 
tett szert, hogy végül kormánybiztos-

ként folytatta a közigazgatás egyszerű-
sítéséért és korszerűsítéséért felelős 

munkáját. A részletes előkészítés-
hez kutatómunkatársak, 

eszközök, térképek, 

dokumentumok és könyvtárak kellettek, 
így 1931-ben megalakult a mai Nemzeti 
Közigazgatási Intézet elődje, a Magyar 
Közigazgatás-tudományi Intézet (MKI), 
melynek élén Magyary irányította a 
szakmai munkát.

A magyar viszonyok felmérése kíván-
csivá tette a tudós államférfit, va-

jon más országokban miként 
működik az államigazgatás, 

így az Egyesült Államokba 
utazott, ahol megerősítést 
nyertek saját elképzelései. 
A magánszférában sikere-
sen működő üzemek, gyá-
rak, vállalati munkaszerve-
zését az állami működésben 
is alkalmazni kívánta, azaz a 
közigazgatás sikerének kulcsát 
az állam óriásgyárként való 
újraszervezésében látta. Ez a 
mára meghaladottá vált elmé-
let akkoriban korántsem tűnt 
ördögtől valónak. Az 1929–33-
as világválság gazdasági kör-
nyezetében a megerősített köz-
ponti hatalom nyújtott esélyt a 
talpra állásra, amely párhuza-
mot a mai magyar közéletben is 
gyakran hallhatjuk. Az egybeesé-

sek sora – ahogy látjuk majd – később 
is folytatódott.

az utolsó  
élő Magyary-tanítvány
szöveg: Jordán Judit

„
Uraim!«Önök«egyetemi«

végzettséggel«a«közigazgatás«legalsó«fo-

kain«fognak«elhelyezkedni.«Megválasz-

tott«képviselők«döntéseinek«végrehajtá-

sában«vesznek«majd«részt.«A«képviselők«

többsége«laikus.«Önöknek«e«laikus«réteg«

alá«kell«besorolódni!«

”
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Magyary beutazta Európát, mindenhol 
összehasonlította az államok közigaz-
gatásának működését. A többi ország 
példáján keresztül arra a következtetés-
re jutott, hogy a végrehajtó hatalomnak 
erősebbnek kell lennie, pontosítania 
kell, és magára kell vállalnia a tech-
nológiai fejlődés és a népességnöveke-
dés okozta új feladatokat. Elavultnak 
tartotta az akkori jogi környezetet, új 
alkotmány létrehozását szorgalmaz-
ta, amely magába foglalja ugyan az 
ezeréves Magyarország hagyományait, 
mindemellett a már kinőtt és elavult ke-
reteket lerázva magáról, rugalmasabb, 
korszerűbb és hatékonyabb államszer-
vezetet alapoz meg.
A kutatások eredményét az MKI egy 
nagyszabású kiállításon mutatta be 

1938-ban. A kiállítás kizárólag szakmai 
tényeken alapult, ezért nem vehette fi-
gyelembe az akkori politikai elvárásokat, 
így a tárlatot hamarosan bezárták.

Mindeközben közigazgatási és pénzügyi 
jogot tanított a Pázmányon, ahol Tóth Jó-
zsef akkoriban jogásznak készült. Itt ta-
lálkozott első alkalommal Magyary Zol-
tánnal, akinek 1941-ben hallgatója lett. 
Emlékezetes volt az első közigazgatási 
jogi előadás néhány gondolata, melyet 
Tóth József ma is kitűnően tudott idéz-
ni a professzortól: Uraim! Önök egyetemi 
végzettséggel a közigazgatás legalsó fokain 
fognak elhelyezkedni. Megválasztott képvi-
selők döntéseinek végrehajtásában vesznek 
majd részt. A képviselők többsége laikus. 
Önöknek e laikus réteg alá kell besorolódni!  

Az előadásokon tömött sorokban ültek a 
hallgatók, mert Magyary – bár kemény 
és hajthatatlan ember volt – érdekfeszí-
tő előadásokat tartott. Tóth József pénz-
ügyi jog előadásokra és szemináriumok-
ra járt hozzá. A szemináriumok igen szűk 
körben zajlottak. Ilyenkor a jogszabályok 
bizonyos szakaszait újra elemezték, mi-
közben a falakon ott lógtak a Magyary 
és tanítványai által készített térképek, 
grafikonok, amelyek alátámasztották a 
szakmai viták érveit.
Mint a legtöbb diák, Tóth József is a vizs-
gaélményeire emlékezett a legrészleteseb-
ben. Elmondta, az akkoriban még nyilvá-
nos szóbeli vizsgákra gyakran eljárhattak 

tanárok, demonstrátorok, 
más hallgatók, akár a 

vizsgázó barátai is. 
Azt azonban min-
denki tudta, hogy 
Magyary milyen 
kényes volt arra, ne-
hogy valaki is bele-
szóljon a vizsgába a 
hallgatóság soraiból, 
hiszen ezek a vizs-
gák komoly szakmai 
meg méret tetések 
voltak.  Megesett az 
is – magyarázta Tóth 
József – , hogy Magya-

rynak egy tanár kollégája írt levelet vizsga 
előtt, melyben figyelmébe ajánlotta egyik 
hallgatóját a következőképpen: „…Ma 
vizsgázik nálad adjunktusom…” Ám az 
említett diák nem a legfelkészültebbek 
közül való volt, így Magyary kénytelen 
volt a következő választ küldeni kollé-
gájának: „…Ma próbált nálam vizsgázni 
az adjunktusod…” – mesélte az egykori 
tanítvány.
Magyary Zoltán a háború kitörésekor 
is folytatta tudósi munkáját, noha a fő-
városból Tatára, majd a közeli Héregre 
kellett menekülnie az országba érkező 
megszálló szovjet csapatok elől. Itt fe-
leségével, Techert Margittal 1945. már-
cius 24-én saját kezűleg vetettek véget 
életüknek. 
Tóth József ekkor már hadifogságban 
volt, s miután hazatért, jogi diplomáját 
soha nem tudta használni a szovjet kor-
szakban, így Magyary egykori tanítványa 
a szakmai életen kívül rekedt. Ennek el-
lenére mind a mai napig megőrizte ked-
ves tanára emlékét és rendszeresen gon-
dozza a tudós és felesége sírját.  ■
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életrajz
  1888. június 10-én született Tatán, 

katonatiszti családban. A piaristáknál 
folytatott középiskolai tanulmányait 
követően államtudományi oklevelet, 
majd jogtudományi doktorátust szer-
zett. 

   1910–1930. Pályájának első fele a 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
riumhoz és a Klebelsberg Kúnó által 
irányított tudománypolitikához kap-
csolódik. 

    Az 1918/1919-es tanévben meghívott 
előadó volt a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Jog- és Államtudomá-
nyi Karán. 

    1927-ben magántanári habilitációt 
szerzett.  

    1930-ban a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Közjogi és Közigazgatásjog 
Tanszékének vezetője, majd nyilvános 
rendes tanárrá nevezték ki. 

    1931-ben közigazgatási kormánybizto-
si megbízatást kapott, ebben az évben 
az ő vezetésével alakult meg a Magyar 
Közigazgatási Intézet.

    1933-ban a bécsi V., 1936-ban a VI. var-
sói Nemzetközi Közigazgatás-tudo-
mányi Kongresszus fő előadói között 
szerepelt.

    Az 1937/1938-as tanévben a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Jog- és Ál-
lamtudományi Kar dékánja.

    1936–1938 között munkatársaival és 
tanítványaival a tatai járás tudomá-
nyos vizsgálatát végezte.

     Angol, francia és német nyelven igen 
magas szinten beszélt, több külföldi 
tanulmányúton vett részt, képessége-
it folyamatosan fejlesztette. Angolul, 
franciául, németül és oroszul jelentek 
meg publikációi, az első három nyel-
ven monográfiái is. 

    Feleségével, dr. Techert Margit filozó-
fussal a szovjet front elől menekülve 
1944-ben Tatára, majd a héregi erdész-
házba költöznek. 

    1945. március 24-én – az átvonuló szov-
jet csapatoktól elszenvedett atrocitások 
hatására – az önkéntes halált válasz-
tották. Tatán, a Környei úti temetőben 
helyezték őket örök nyugalomra.

In memoriam Magyary Zoltán

„A«közigazgatás«
jósága«a«tisztviselőkön«

fordul«meg.«Minden««
szervezeti«és«eljárási«

reform«értéke«attól«függ,«
mennyit«érnek««

a«tisztviselők,«akik««
végrehajtják.

”

Magyary Zoltán egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, 

köztisztviselő, a közigazgatás tudományának nem-

zetközi hírű művelője. június 10-én születésének 123. 

évfordulóját ünnepeljük. emlékének és életművének 

adózva tallóztunk életpályáján, csokorba szedtük né-

hány ma is intő és igaz megállapítását. az általa képvi-

selt értékrendbe és szellemiségbe enged bepillantást 

búcsúlevele, a humanitás credója.

főbb művei 

• A magyar tudománypolitika alap-
vetése. (Szerkesztő és társszerző) 
(Németül is) Budapest, Egyetemi 
Nyomda, 1927.
• A magyar tudományos nagyüzem 
megszervezése. Pécs, Danubia, 1931.
• A magyar közigazgatás tükre. (Már-
tonffy Károly és Némethy Imre társ-
szerzőkkel) Budapest, Állami Nyom-
da, 1932.
• Amerikai államélet. (Angolul is) 
Budapest, Egyetemi Nyomda, 1934.
• A közigazgatás legfőbb vezetése 
szervezési szempontból. (Franciául 
is) Budapest, Budapest Székesfőváros 
Házinyomdája, 1936.
• A közigazgatás és az emberek. 
Ténymegállapító tanulmány a Tatai 
Járás közigazgatásáról. (Kiss István-
nal közösen) Budapest, Dunántúli 
Nyomda, 1939.
• Magyar közigazgatás. Budapest, 
Egyetemi Nyomda, 1942.
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Kedves, jó Barátom!
A régi világ összeomlott. Mulasztásaiért, hála Istennek, nem érzem magam felelősnek. Nagyon mély 
változás lép helyébe, amelyet megértettünk. Feleségemmel együtt készülünk a nagy feladatra, hogy 
szerencsétlen országunk az új világba annak helyes felismerésével illeszkedjék bele. Az átmenetet a 
tatai „mintajárásban” akartuk átélni, amelynek fejlesztéséért teljes odaadással éltem. Fájdalom, a há-
ború ezt a járást várakozásom ellenére kegyetlenül megtaposta, és itt a tegnapi napon a lelki meg-
próbáltatásnak olyan mélypontjára jutottunk, amely kizárja az átjutás útját és elveszi a jövőbeli ered-
ményes közreműködés reményét.
Tegnap reggel két vörös katona elrabolta pénzünk jelentékeny részét, és órákat és aranyat követelt. 
Mivel két óránkat előző nap rabolták el, nem adhattam. Erre kihajtottak az udvarra, felrobbantottak 
mellettem egy kézigránátot, és követelték, menjek odébb, mert rám akar egyet dobni. Mivel szilár-
dan állítottam, hogy nem adhatok, lassan belenyugodtak. Az egyik katona azonban estig a házunk-
ban maradt. Délután egy tiszt és két másik katona jött hozzánk, és az itt lévő Gróf Pirit akarta ma-
gával vinni. Mivel az nem ment, a szobánkban, jelenlétünkben rálőtt, úgy, hogy a golyó a feje fölött 
a falba fúródott. Erre a tiszt, aki nem volt ugyan józan, kituszkolta a katonát. A reggel óta itt ma-
radt katona közben Csabánéra vetett szemet, és azzal ment el, hogy éjjelre szeretne három más ka-
tonával visszajönni. Mondtuk, hogy nincs helyünk. Este kilenckor újból kopogtak, s bejött az a tiszt, 
aki délután volt itt, az a katona, aki rálőtt a Gróf Pirire, és még egy idősebb tiszt, aki mérnöknek 
mondta magát. Követelték, hogy G. P. és Cs-né menjen velük. Nem mentek.
Közben kituszkoltak mindünket a konyhába, miközben a katona ököllel engem megvert. Mialatt a 
szobánkban a délutáni tiszt egy zsákra valót rabolt, kinn az idősebb tiszt szóval tartott minket, előzé-
kenynek mutatkozott, mondván, hogy a másik kettő egy kicsit ivott. Közben erősen nézte Felesége-
met, és elővette egy kiskunfélegyházi zenetanár feleségének fényképét és mutatta, hogy a Feleségem 
mennyire hasonlít rá. Mire a másik tiszt elkészült, az idősebb kijelentette, hogy két nőnek azonnal 
velük kell mennie, „dolgozni a konyhán”, amint a Szovjetben is mindenkinek dolgoznia kell, és pe-
dig G. P.-nek és Ty. E.-nek, aki Diánék rokona. Újból pisztolyt vettek elő, azoknak menniük kellett, 
ők pedig „Viszontlátásra” köszönéssel távoztak.
Ez az a helyzet, melyet Feleségemmel együtt nem idegösszeroppanásból, hanem a körülmények tel-
jes áttekintésével olyannak érzünk, amelyet mély megaláztatás nélkül átélni nem lehet, s csak a kö-
zött van választásunk, hogy azonnal önként vessünk annak véget, vagy egy-két napon belül, esetleg 
egymástól elszakítva és megkínozva jussunk a végére.
Tudod, hogy mennyire vallásosak és istenfélők vagyunk, és mély lelki elmélyüléssel, Isten kegyelmét 
kérve és összes bűneink újabb megbánásával határoztuk el a halálban való együttmaradást, abban a 
reményben, hogyha a katona a háborúban nem gyilkos, akkor a Jóisten előtt ebben a helyzetben mi 
sem leszünk öngyilkosok, és a Boldogságos Szűz Mária és arkangyal és szent imádságra „Partem 
aliquam et societatem donare dignebitur cum suis Sanctis Apostolis, Martiribus et omnibus Sanctis 
intra quorum non consortium non aestimater meriti, sed veniae largite admittebit.”
Jóságos megítélésedre kell bíznunk, hogy egyházi temetés tisztességében részesülhetünk–e és min-
denesetre kérünk, hogy értünk Gyula barátunkkal együtt buzgón imádkozni és szentmisét monda-
ni méltóztassatok.
Dxxx Dxxx-nál hagytam a megmaradt pénzünket, 3000 P-t azzal a kívánsággal, hogy azt Hozzád jut-
tassa el. Arra kérlek, hogy abból egyszerű eltemetésünk költségeit fedezni és alkalmas időpontban ar-
ról is gondoskodni méltóztassál, hogy egy szekér a koporsóinkat Tatára, a környei úti temetőben lévő 
családi sírboltunkba átszállítsa. A megmaradó pénzt pedig légy szíves a héregi egyházközség céljai-
ra fordítani legjobb belátásod szerint.
Nem tudom, hogy Édesanyám, akit végtelenül szeretek, és 76 éves, valamit Öcsém, akinél most la-
kik, Budapesten élnek–e? Az a kérésem, hogy a mellékelt levelet, az első alkalommal hozzá eljuttat-
ni méltóztassál. Lennél szíves ugyanakkor a Magyar Közigazgatástudományi Intézet (Kiss István és 
Elek Péter) is értesíteni, megmondván nekik, hogy állandóan a legnagyobb szeretettel gondoltam Rá-
juk és Többi kedves Tanítványaimra és imádkoztam mindig értük. Azt kérem, méltányolják, hogy 
méltatlan és megalázott életet élhetőnek nem tartok, és azt szeretném hinni, hogy életemet így sem 
fogják befejezetlennek tartani.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus mindörökkön örökké. Amen!

Magyary Zoltán

Kedves Plébános Úr! Ezt a levelet, amely az én érzéseimet 100%-ban tartalmazza, kérem, hogy egy-
szer kivonatosan írja meg Hadzsy Olga szoc. test.társ. (Schalchta) rendtagnak (XI. Ábel Jenő u. 23. 
vagy Magyar Francia Pamutgyár), aki a legjobb barátom. Utolsó percemig nagy szeretettel gondol-
tam rá, s kérem, hogy imádkozzon ő is értünk.
Tisztelettel, szeretettel (Annuskának)

Magyary Zoltánné

Búcsúlevél Molnár kálmánhoz (1945. március 24.) MTA könyvtár kézirattára. Ms 10.640/3

Búcsúlevél
         Héreg, 1945. III. 24.

«
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„…a nemzetek történelmében idő-

ről időre el kell végezni az állami 

berendezkedés továbbfejlesztésé-

nek munkáját…”

„Minden szervezet eredményes-

ségében a legfontosabb tényező 

a főnök. Ezért azok a kritikák is, 

amelyek a közigazgatás ellen el-

hangzanak, jelentékeny részben a 

főnökökre vonatkoznak. A szerve-

zésben tehát a főnökök kiválasztá-

sára, a főnöki állások betöltésére a 

legnagyobb gondot kell fordítani, 

mert azokat a hibákat, amiket a 

főnök rossz kiválasztása okoz, nem 

lehet ellensúlyozni az alárendeltek 

még oly jó kiválasztásával sem.” 

„A közigazgatás az emberekért 
van és nem megfordítva. A köz-
igazgatásnak szüksége van arra, 
hogy az emberek nagy tömegével 
közvetlen, személyes kapcsolat-
ban legyen, életüket és érdekeiket 
jól ismerje, hogy azokba bekap-
csolódhassék és akcióját azokéval 
összefűzze.”

„A közszolgálatban érdekelt té-

nyezők szempontjai különbözők. 

A közönség azt hiszi, hogy túl sok 

az alkalmazott, a közigazgatás 

drága és nem jó. Az alkalma-

zottak azt tartják, hogy kevéssé 

vannak fizetve, nincs irántuk sem 

a szolgálatadó, sem a közönség 

részéről elég megértés és hogy a 

közszolgálat tekintélye, presztízse 

nem elegendő.” 

Magyary Zoltán a közigazgatás fejlesztéséről

„A nemzetnek joga van elvárni azt, hogy közigazgatása a kor igényeihez és 

saját anyagi erejéhez mérten a legjobb legyen.”

„Változtatni nehéz, a közigazgatást egészében látni nem szoktuk meg, és 
mert minden reform ítélet a múlttal és így önmagunkkal szemben is, tehát 
ellenezzük.”

„Mivel pedig a közigazgatás a közvélemény kételyeire a válasszal adós ma-

radt, el kellett veszítenie a bizalmát önmaga és a nemzetek bizalmát a köz-

igazgatás iránt. Ezen a téren is tehát bizalmi válság van, amelyet megszün-

tetni, a nemzet bizalmát a közigazgatás iránt visszaadni, csak a közigazgatás 

olyan átszervezése útján lehet, amelynek eredménye az adófizető közönséggel 

és a külföldi szakszerű kritikájával szemben egyaránt védhető.” 

„…azt mondani, hogy a közönség, és az emberek véleménye a köz-

igazgatásról közömbös, azt jelentené, hogy a közigazgatás mégsem 

az emberekért van, hanem önmagáért.” 

Magyary Zoltán (középen)  
a tatai járásban
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profilban a Nemzeti Közigazgatási intézet

Új irányok a továbbképzésben 
szöveg: koltányi Gergely

a nemzeti Közigazgatási Intézet (nKI) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

központi hivatalaként a közigazgatás továbbképzési, vezetőképzési rendszerének 

minőségirányítási és módszertani központja. Közigazgatási tudásbázis, amely ál-

landó szakértői hátteret biztosít a magyar közigazgatás-fejlesztési programokhoz. 

az intézetnek helyet adó, 113 éve épült Csillag-palotát a II. világháború után alakí-

tották közintézménnyé.

«

A köztisztviselők képzése és felkészült-
sége a közigazgatást érintő fejlesztési 
folyamatok eredményességének kulcs-
kérdése. A közpolitikai stratégiák az 
elmúlt években amortizálódott tovább-
képzési rendszert újabb kihívások elé 
állították. A tartalmi és módszertani 
irányítás területén (MeH) az elmúlt 
években a piacról történő koncepciótlan 
„training-shopping” dominált. Jelenleg a 
továbbképzés nem rendszerszerű intéz-
ménye a humánpolitikának. Cél, hogy a 
tisztviselői jogviszony és előmenetel nor-
matív tartalmaként, kreditalapú, egyéni 
képzési tervre épülő, informatikailag 
nyilvántartott és ellenőrzött rendszerré 
váljon. Létre kell hozni a KIM képzési 
centrumában a továbbképzések fenn-
tartható közigazgatási tudásbázisát, a 
közigazgatási szemléletváltásnak meg-
felelő szakmai-tartalmi kereteket és az 
önálló tanulást támogató módszertant. 
Az NKI a rendszer átfogó fejlesztésébe 
kezdett, ennek keretet a közigazgatás-
fejlesztés kormányzati programja és a 
tisztviselői életpálya stratégiája ad. 
Alapkérdés az életpálya összekapcsolható-
ságának megteremtése a továbbképzéssel 
oly módon, hogy a képzettség beszámít-
hatóvá váljon az előmenetelbe. Meg kell 
teremteni a köztisztviselők továbbképzési 
kötelezettségének egyértelmű jogi kereteit. 
Új közigazgatási továbbképzési curriculum 
kialakítása szükséges, amely széleskörűen, 
gyorsan, naprakészen és megújult képzési 

módszerekkel képes kielégíteni a közigaz-
gatás továbbképzési igényeit.
Ennek érdekében a felsőoktatási, felnőtt-
képzési intézmények és a közigazgatási 
szervek együttműködésén alapuló stabil 
intézményrendszer kialakítását kell meg-
kezdeni. A továbbképzési rendszer finan-
szírozását jelentő források felhasználá-
sának összehangolásával és a források 
rendelkezésre állásának tervezhetővé és 
kiszámíthatóvá tételével, stabilizálni kell 
a továbbképzések finanszírozását.
A továbbképzés tervezési rendszerének 
átalakításával biztosítani kell a tovább-
képzési igények teljes körű megismer-
hetőségét és az igények kielégítéséhez 
szükséges képzési kapacitások biztosítá-
sát. Teljes körű minőségügyi rendszert 
kell kialakítani és fenntartani.
A jövőben a szaknyelvi képzések rend-
szere is megújul, az Európai Unióban 
leggyakrabban használt angol, német és 
francia nyelvű szaknyelvi továbbképzé-
sek közül lehet majd választani.
Az elmúlt kormányzati ciklusokban 
nem épült ki színvonalas saját tudásbá-
zis a vezetőképzés számára sem. Jelenleg 
tervezhető rendszere sincs a vezetőkép-
zésnek, így azt az alapoktól kell újraépí-
teni. A kormánytisztviselői előmeneteli 
rendszerbe illeszthető kreditrendszerű, 
kompetenciaalapú, moduláris szerkeze-
tű közigazgatási vezetőképzési rendszerre 
van szükség, amelyre ráépülhet egy tiszt-
viselői vezetői elit (senior civil service) 

szervezésének koncepciója. Egyik eleme a 
vezetői utánpótlásképzés, amelyben első-
sorban a vezetési készségek fejlesztésére, 
a vezetési stílusokra és attitűdformálásra 
kell összpontosítani. A másik eleme egy 
vezetői kiválósági képzés. Mindkét kép-
zést különböző vezetői továbbképzések 
egészítik ki. A vezető-továbbképzések 

katalógusa igen széles: az általános és 
vezetői kompetenciák fejlesztésétől a 
szakmai ismeretek bővítésén és nyelvi 
fejlesztésen át egészen az IKT kompeten-
ciák fejlesztéséig minden területet lefed. 
A továbbképzésben a kompetenciafejlesz-
tés stratégiai szinten történik (pl. straté-
giai menedzsment, projektmenedzsment, 
stratégiai gondolkodás, tárgyalástechni-
ka), emellett a szakmai jellegű képzések 
(jogszabályi környezet változásából eredő 
továbbképzések, változó tartalmú, adott 
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forrás: Fővárosi Szabó ervin  
könyvtár Budapest Gyűjtemény

alkotmány utca 25.
A mára számos kormányzati és közintéz-
ménynek, köztük a Nemzeti Közigazgatási 
Intézetnek is otthont adó Alkotmány utca 
a 19. század közepén alakult ki. Eredeti-
leg a Váci körutat (mai Bajcsy-Zsilinszky 
út) kötötte össze a Duna-parttal, egyúttal 
lezárta észak felé a Lipótváros egységes 
beépítését. Ebben az időben a Hold utca 

és a mai Bajcsy-Zsilinszky út közötti sza-
kaszt Nap utcának nevezték. Tőle északra, 
a mai Parlament helyén működött a parti 
vízmű, innen ered a köznyelvben hasz-
nált Vízvezeték utca elnevezés. Az utca  
1872-től viseli az Alkotmány nevet. A szá-
zadfordulón, 1885 és 1904 között épült 
meg az Országház, vonzóvá téve a környe-
ző utcákat, így az Alkotmány utcát is, ahol 
gyorsan elkezdődött az elegáns bérházak, 
városi paloták építése.
Az Alkotmány utca 25. szám alatti mai 
épület (régen Vadász u. 39.) 1898-ban 
épült Csillag Béláné (született Geiger 

Flóra) megbízásából, ezért sokan Csil-
lag-palotaként ismerték. A tervezéssel a 
fiatal építészt, Goldmann Ernőt bízták 
meg, aki eklektikus stílusban álmodta 
meg a saját korában igencsak modern-
nek számító épületet.  A főkapu, vala-
mint a főlépcső korlátja is öntöttvasból 
készült, amelyek Pick Ede, a kor egyik 
legismertebb lakatosának gyárából 

kerültek ki. Eredeti, eklektikus sarok-
kupolája a második világháború alatt 
semmisült meg. Az épület felújításakor 
az első emeleten három helyiség is visz-
szakapta eredeti formáját, amelyek közül 
kettő ma tárgyalóteremként, egy főigaz-
gatói dolgozószobaként funkcionál. Az 
Alkotmány utcai szárnyban könyvtárat 
találunk gazdagon faragott fa karzattal, 
az egykori Vadász utcára néző „Pátria” 

teremben pedig faragott vadászjelentek 
borítják a falat. A harmadik eredeti dí-
szeiben pompázó helyiség a fehéraranyos 
barokk sarokszoba, bronz előkével ellá-
tott márványkandallóval, a mennyeze-
ten Lotz Károly műhelyéből származó 
aranyozott stukkókeretekkel körbevett 
freskókkal. Az épület fénykorában va-
lószínűleg  bérpalotaként funkcionált, 

emeletenként egy-egy lakással. Korabeli 
források szerint az 1920–30-as években 
a főváros társadalmi életének egyik köz-
pontja volt. 1945-öt követően az ingatlan 
a Belügyminisztérium tulajdonába ke-
rült, 1986-ban a Szövetkezeti Kutatóin-
tézet, majd 1988-tól az Országos Üzem-
gazdasági Felügyelőség székhelye volt. 
Legutóbb 1992-ben újították fel, majd 
kiváló adottságai miatt az akkori Ma-
gyar Közigazgatási Intézet telephelyévé 
választották, és azóta jogutódainak, így 
jelenleg a Nemzeti Közigazgatási Inté-
zetnek is otthonául szolgál. ■

szakterület aktualitását tárgyaló témák) 
dominálnak. A képzés alapjaként kialakí-
tott kompetenciahálóval a későbbiekben 
lehetőség nyílik arra, hogy a továbbkép-
zési rendszer egésze kompetenciaalapú-
vá váljon, így a vezetőképzés is szervesen 
illeszkedhet a közigazgatási továbbkép-
zés rendszerébe. A vezetőképzési kredit-
rendszer adott esetben egy, a munkakör 
meghatározott követelményeihez iga-
zított kormánytisztviselői előmeneteli 
rendszer részévé válhat. A közigazgatási 
vezetőképzés fejlesztésének lépései: Ve-
zetői kompetenciaháló kialakítása, kom-
petenciamérések kifejlesztése – A vezetői 
továbbképzési rendszer blended learning 

képzési palettájának szélesítése – A ve-
zetőképzési kreditrendszer kialakítása 
– Vezetői kiválósági képzés rendszerének 
kidolgozása. A vezetőképzés a tisztviselők 
teljesítményértékelésének alappillére.  
A közigazgatási vizsgarendszer átalakí-
tása szintén kulcskérdés a fiatal tisztvi-
selők és a fiatalodó vezetői réteg szem-
pontjából. A 2009-től a rendszerből 
fokozatosan kivezetett közigazgatási 
alapvizsga 2011 szeptemberétől újra el-
indul. Az alapvizsga a pályakezdés első 
1-2 évében lehetővé teszi a fejlődés mé-
rését, a munkáltató számára pedig a mi-
nőségi szelekciót. Az alapvizsga átfogó 
tartalmi és módszertani megújításával 

párhuzamosan a közigazgatási szakvizs-
ga rendszerbeli helyét is szorosabban kell 
illeszteni az előmeneteli és a vezetői kar-
rierkoncepcióhoz.
Az NKI – a Magyar Közigazgatási Ösztön-
díj program szervezőjeként – a megfele-
lően képzett és tapasztalt közigazgatási 
utánpótlás biztosításában is segítséget 
nyújt, és egyéb pályakezdőket segítő prog-
ramokkal kapcsolatos feladatokat is ellát.
A képzésszervezésben különleges misz-
szióként az NKI a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem megszervezésében lát el koor-
dinációs feladatokat, a jövőben pedig az 
Egyetem továbbképzési centrumával szo-
ros együttműködésben végzi feladatát.

Nemzeti
Közigazgatási
Intézet
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Az Országgyűlés sürgősséggel fogadta 
el a világörökségről szóló törvényjavas-
latot, amely nemzetközi kötelezettsé-
geinkkel összhangban, meghatározza a 
Magyarországon található világöröksé-
gi helyszínek megőrzésének kereteit. A 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kul-
túrpolitikai Államtitkársága által ki-
dolgozott törvény újszerűségét jól jelzi, 
hogy hasonlóan komplex szabályozás 
a világon jelenleg csak négy országban  
– Romániában, Ausztráliában, Olaszor-
szágban és Dél-Afrikában – létezik. 
Kiemelkedő egyetemes értéknek nevezi 
a törvény azt a világörökségi helyszín 

által megtestesített értéket, amely 
páratlansága miatt nemzetkö-
zi szempontból is kiemelkedő és 
egyedi kulturális örökségi, illetve 
természeti jelentőséggel bír. Ezen 
helyszínek megóvása a jelen és a 
jövő generációi, illetve az egész 
emberiség számára nemzetközi je-
lentőségű feladat.
A széles körű szakmai és politikai egyet-
értésben megalkotott törvény kezelési 
tervek megalkotását teszi kötelezővé 
minden hazai világörökségi helyszín 
esetében, amelyekben ki kell jelölni az 
adott helyszínre vonatkozó feladatokat 
és pontosítani kell a szükséges kultu-
rális örökségvédelmi szabályokat. A 
minimum hétévente felülvizsgálandó 
kezelési tervvel az érintett települések-

nek összhangba kell hozniuk saját terü-
letrendezési tervüket. Ennek jelentősége 
különösen nagy, hiszen a világörökségi 
helyszínek védelmét sok esetben bonyo-
lult utólag harmonizálni egyes fejlesztési 

elképzelésekkel, ám a kívánatos kezelés 
előzetes meghatározása hosszú távon 
kiszámítható és eredményes tervezést 
tesz lehetővé minden szereplő számára. 
Ezenkívül a törvény arról is rendelkezik, 
hogy a kezelési tervek végrehajtására vi-
lágörökségi gondnokságokat kell létre-
hozni, amelyek számára a költségvetés 

évente 400 millió forint állami forrást 
fog biztosítani.
Hammerstein Judit, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium kultúráért felelős helyet-
tes államtitkára az Országgyűlés Kultu-

rális és sajtóbizottságának 2011. 
május 16-i ülésén hangsúlyozta: a 
törvénytervezetnek alapvető célja, 
hogy a magyarországi világörök-
ségi helyszínek kapcsán minden 
érintett szereplőt együttműkö-
désre szorítson, legyen szó akár 
magánszemélyről, vállalkozóról, 
beruházóról, önkormányzatról, 
vagy a kormányzati szereplőkről. 

Utóbbi kapcsán a helyettes államtitkár 
jelezte: a világörökségi helyszínekkel 
kapcsolatos feladatokat a törvény a kul-
túráért felelős miniszter hatáskörébe 
utalja, azonban a legtöbb döntés esetén 
más miniszterek egyetértését is el kell 
nyernie, hiszen a törvény érinti a fejlesz-
téspolitikát, a turizmust, az építésügyet 
és az agrárpolitikát is.
Az új törvény hatálya nemcsak a világ-
örökségi helyszínekre terjed ki, hanem 
a várományos helyszínekre is, amelyek 
hivatalos listáján többek között nemzet-
közi kezdeményezés részeként a római 
limes magyarországi szakasza, a budai 
termálkarsztrendszer barlangjai és szlo-
vák–magyar közös kezdeményezésre a 
komáromi erődrendszer is szerepel. 
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a magyar világörökség
szöveg: Zsolnai György 
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A törvény sürgősséggel való elfogadását 
a Világörökség Bizottság 2011. június 
19–29. között megrendezendő, rendes 
éves közgyűlése indokolta, amely so-
rán Magyarország be kívánja mutatni a 
többi résztvevő ország előtt az újonnan 
elfogadott törvény elemeit.

öröKségüNK  
a világNaK 
A javasolt helyszínek Vi lág-
örökségi Listára való felvéte-
léről az UNESCO Világörök-
ség Bizottsága (World Heritage 
Committee) – a Világ kulturális és 
természeti örökségének megóvását 
célzó egyezmény szellemében – 
dönt 1977 óta. A felvétel szigorú 
feltételeinek a 2010-es Brazíliavá-
rosban megtartott közgyűlésig ösz-
szesen 911 helyszín felelt meg, több 
mint 145 állam területén. A hely-
színek típusukat tekintve lehetnek 
kulturális, természeti, illetve vegyes 
besorolásúak. Magyarország 1985-
ben csatlakozott a Világörökség 
Egyezményhez és 2002 júniusa óta 
már nyolc világörökségi helyszínnel 
képviselteti magát a Világörökségi 
Listán: Budapesten a Duna-part 
látképe és a Budai Várnegyed, az 
Andrássy út és történelmi környe-
zete, Hollókő ófalu és táji környe-
zete, az Aggteleki-karszt és a Szlo-
vák-karszt barlangjai, a Hortobágyi 
Nemzeti Park, a pécsi ókeresztény 
temető, a Pannonhalmi Bencés 
Főapátság és közvetlen természeti 
környezete, a pécsi ókeresztény sír-
kamrák, a Fertő/Neusiedlersee kul-
túrtáj és a Tokaj-hegyaljai borvidék.

2005 őszén a londoni Tate Modernben 
járva pillantottam meg Piet Mondrian 
Red, Yellow and Blue (1935) című képét, 
aminek hatására megfogalmazódott 
bennem a kérdés: mi ebben az egészben 
a művészet? Hiszen ilyet én is tudok 
csinálni!
Hazafelé megvásároltam életem első 
festőállványát. Vettem vásznat, festé-
ket és ecsetet is. Otthon megálltam az 
üres vászon előtt kezemben az ecsettel, 
hogy reprodukáljam az említett fest-
ményt, de eleinte nem sokra jutottam. 
Azon gondolkodtam ugyanis, mi abban 
a művészet, hogy lemásolok egy már 
korábban megfestett képet? Rájöttem, 
hogy Mondrian alkotása azért nagy-
szerű, mert képeivel volt bátorsága újat 
mondani. Igen nagy hatással vannak 
rám René Magritte és Salvador Dalí 
munkái is; amelyből könnyen kitalál-
ható, hogy nagyon kedvelem a szürrea-
lizmust. 2006 februárjában készült első 
festményem, a Ré szíve, mind kivitelezé-
sét, mind mondanivalóját tekintve máig 
közel áll hozzám. 
Annak idején autodidaktaként kezdtem 
el a festészetben alkalmazott technikák-
kal kísérletezni, de hamar rájöttem, hogy 
az akril és az egyéb természetes anyagok 
használatában lelem igazi örömöm. 
Szeretem a szenet, a téglát, a kőport és 
a homokot a vászonra dolgozni. De fon-
tos számomra az is, hogy képeim mindig 
„mozgásban legyenek”: olyan módon ki-
vitelezem a műveimet, hogy különböző 
látószögekből más és más arcukat mu-
tassák meg a szemlélődő számára. 
Szeretem a természetet, de nem festek 
klasszikus értelemben vett tájképeket, 
talán éppen azért, mert a festés mellett 
a másik hobbim a fotózás, így a nekem 
tetsző tájakat inkább fényképezőgéppel 
örökítem meg. A fotóimat nem szoktam 
megfesteni, nem sok értelmét látom 
a fotórealizmusnak. Mégis, az utóbbi 
időkben ezek a fényképek inspiráltak az 
alkotó munkám során. Alkotás közben 
szabadon engedem a gondolataimat és 
érzéseimet, amiket aztán igyekszek ké-
peim segítségével mások számára is hoz-
záférhetővé tenni. Akkor vagyok igazán 
elégedett a festményeimmel, ha valami-

lyen érzelmi reakciót válta-
nak ki, vagy gondolkodásra 
késztetik az embereket. 
A Helikon-Art Művészeti 
Alapítvány gondozásában 

az idén megrendezhettem első önálló 
kiállításomat a belvárosi Puskin Kávé-
házban. 

A helikon-Art művészeti Alapítványt 

(www.helikonart.hu) 2004-ben alapították azzal 

a céllal, hogy támogassa az amatőr művészek 

első lépéseit. Az alapítvány kiállításokat,  

rendezvényeket szervez, valamint az Amatőr  

művészek honlapja nevű művészeti portállal 

segíti az alkotók érvényesülését.

■
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A 
közjogtörténeti értékek kö-
zött megkülönböztető jelen-
tősége van a magyar állami-

ság folytonosságát szimbolizáló Szent 
Koronának. A Szent Korona-eszmét a 
magyar alkotmányfejlődés történeti ka-
tegóriájának tekintjük, amely máig nagy 
jelentőséggel bír. 
A Szent Korona-tan lényege szerint 
egy kettős szerződésre alapul. Az egyik 
kontraktus a szuverenitáshoz kötődik, 
a szuverenitás pedig a nemzetet illeti. 
A nemzet fogalmába 1848-ig csak a ne-
messég tartozott, majd a polgárosodás 
időszakában az állampolgári egyenjo-
gúság alapján az egész népet magába 
foglalta. A szuverenitásból eredő jogo-
kat a nemzet átruházta a Szent Koroná-
ra (a Szent Korona ebben az értelemben 
a nemzet tagjai által kötött szerződés 
első szimbóluma), és egyben a nemzet 
fenntartotta magának a jogot, hogy 
trónra lépése alkalmával minden egyes 
királyt maga ruházzon fel az uralkodói 
jogok teljességével. Azaz a koronázás 
mellett olyan alkotmányos garanciák 
törvénybe iktatásával, mint a koroná-
zási eskü és a koronázási hitlevél, ame-
lyekben a király kötelezettséget vállal az 
ország függetlenségének megvédésére 
és az ország alaptörvényeinek tisztelet-
ben tartására. Így a koronázás ténye, a 
koronázási hitlevél és eskü a második, 
a nemzet és a király közötti hatalom 
átruházási szerződés közjogi formája. 
Ebből következett, hogy amennyiben a 
szuverenitás gyakorlására hivatott álla-
mi fő szervek munkája ellehetetlenült, 
úgy a nemzet volt jogosult intézkedni 
a szuverenitás gyakorlására alkalmas 
szervek létrehozásáról.
A korona-diadéma a hellenisztikus kul-
túrkörből származik. A korona nem csak 
ékszer, hanem a főhatalom jelvénye, vagy-
is insigne imperii. A korona szorosan ösz-
szefonódik a hatalmat megtestesítő király 

személyével, s amíg ez a kapcsolat töret-
len, addig a koronaeszme nem önállósul. 
A király személyétől való elválás akkor 
következik be, amikor a király közjogi és 
magánjogi méltósága kettéválik. A külön-
válás, a korona dologiasodása egy nagy je-
lentőségű nemzetközi eseménnyel veszi 
kezdetét, amit a magyar okleveles kancel-
láriai gyakorlat egyértelműen bizonyít: a 
kilenc évig tartó velencei–magyar hábo-

rút lezáró 1381-es torinói békeszerződést 
a Velencei Köztársaság már nem a magyar 
királlyal, hanem a Szent Koronával köti 
meg. Ezzel a momentummal egyszers-
mind nemzetközi szerződések jogalanyá-
vá válik a korona.
A koronatan szerződéses motívumának 
megjelenése egy 1386. évi dekrétumhoz 
kötődik. Ebben a kettéváló királyi hata-
lom és korona szembekerül az országgal, 

a szent Korona  
az alaptörvényben
szöveg: Máthé Gábor, egyetemi tanár
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a regnummal. A corona regia, a király ko-
ronája mellett megjelenik a corona regni, 
az ország koronája, amely jelzi, hogy a 
rendek képviselői is részt kérnek a hata-
lomból. A 15. századra a regnum fogalma 
több szempontból is gazdagodik. Az ok-
levelek tanúsága szerint területi jelentése 
is van a regnumnak, a korona joghatósága 
ugyanis területi integritást is hordoz. Eh-
hez adódik az a jelentéstartalom, amely 
szerint az adott területen élők a korona 
alattvalói, akik hűséggel és védelmi köte-
lezettséggel tartoznak a koronának.
A 16–17. században központi problémá-
vá válik a király személye és kialakul a 
perszonális kapcsolatokat mindvégig 
jellemző, uralkodóval szembeni bizal-
matlanság, és ezzel párhuzamosan felér-
tékelődik a rendek és az uralkodó közös 
hatalmi színterének, az országgyűlésnek 
a szerepe. Ebben rejlik az országgyűlés 
kiemelt jelentősége, a rendek elhatározá-
sainak érvényesítési lehetősége és végső 
soron annak eldöntése is, hogy kit illet 
meg a korona, valamint hogy viselője 
milyen garanciákat tud adni a rendek, 
az ország, a corona regni védelmében.
A közjogi alapokat erősítő 18. századi 
törvényeink ugyancsak jelentős alkot-
mánytörténeti értékkel bírnak. A Prag-
matica Sanctio (1723) mellett az 1791. évi 
törvényhozási eredmények kiemelkedő-
ek, amelyek az alkotmányos monarchiát, 
a parlamentnek felelős kormányzati mo-
dellt (1848) alapozták meg. Ezeken nyug-
szik az 1867. évi kiegyezési törvényünk a 
hozzá kapcsolódó 1869. évi bírói hatalom 
gyakorlásáról szóló törvénnyel, amelyek 
egyértelműen reprezentálják a hatal-
mi ágak elválasztásán alapuló jogállam 
megszületését.
A kiegyezéssel létrejött dualista állam hí-
ven példázza ezt az állapotot. A kétköz-
pontú monarchiában, ahol egy harmadik 
jogalany kapcsolja egybe a perszonalizált 
reáluniót a magyar korona kötöttségével, 
a közjogi jogi személyiségének attribú-
tumaival. A dualizmus évtizedeiben így 
lassú, de szívós kompromisszumok árán 
– a fejedelmi és a nemzeti szuverenitás 
között ingadozva – épül ki a jogállam 
tulajdonképpeni intézményrendszere a 
hatalommegosztással és a Rechtsstaat 
non plus ultrájával, a Közigazgatási Bí-
róság felállításával.
A jog eszméjéhez kötött állam meg-
hirdetésével létrejött polgári állapot 
(bürgerliche Zustand) egy új minőséget 

képvisel; megbízható, kiszámítható jog-
rendet követel, amelynek garanciája a 
törvényhozó hatalom mint a nép közös 
akaratának kifejezője, vagyis a szuvere-
nitás letéteményese. A morális állam (res 
publica) közüggyé vált az egyén jólétének 
előmozdítása értelmében.
A nemzetállamok reneszánsza és egyben 
a monarchia felbomlása a 20. században 
új hatást gyakorolt az államelméletre. 
Magyarországon a nemzeti identitás 
válságával kapcsolatban felértékelődött 
a koronaeszme mint államfogalom. 
Az 1918. évi eckartsaui nyilatkozatban  

IV. Károly, az uralkodó – finom elegan-
ciával – nem mondott le a trónról, csak 
visszavonult az államügyek intézésé-
től. Ez a közjogi ellehetetlenülés egy 
sajátos jogértelmezési problémát, jogi 
életünkben a szabad királyválasztók és 
a legitimisták politikai küzdelmét és a 
harmincas évek nagy szellemtörténeti 
összecsapását, az Eckhart-vitát eredmé-
nyezte.
Fantasztikusnak tűnik, mégis igaz, hogy 
az egyrészt feudális, másrészt természet-
jogi elméleti konstrukció a király nélküli 
királyság alapintézményévé vált. A köz-
jogi művek ezzel fejezték ki az állami 
szuverenitás tényezőit. Minden jog a 
Szent Koronáé, illetőleg az általa jelké-
pezett államé, és a királyt csak az a ha-
talomkör illeti meg, amelyet a nemzet a 
koronázással ráruház.
A közel három évtizedes közjogi interreg-
num lezárásában egy ugyancsak különös 
országgyűlési dokumentum példázza a 
szuverenitást reprezentáló ideiglenes 

nemzetgyűlés elsődleges szerepét. Nem 
véletlen, hogy 1944 decemberében a deb-
receni Ideiglenes Nemzetgyűlés szózatot 
intézett a magyar néphez, amelyben a 
nemzeti szuverenitás kizárólagos hor-
dozójának nyilvánította magát. Ezzel 
a nemzetgyűlés mintegy megelőlegezi 
a szuverenitás teljességéből folyó jogok 
gyakorlását és előkészíti a több évszáza-
dos államforma – a rendi képviseleti, az 
abszolút, az alkotmányos és a parlamen-
táris monarchia – felváltását, valamint 
az 1946. évi I. törvényt, vagyis a köztár-
saság kikiáltását. A véglegesen meghala-
dott közjogi interregnum a Szent Korona 
státusában így egy gyökeresen új hely-
zetet teremtett, a Szent Korona pedig 
relikviává magasztosult.
Szent István államalapításától elválaszt-
hatatlan a Szent Korona, a magyar királyi 
hatalom jelképe, amely évszázadokon ke-
resztül a magyar állam jogfolytonosságát 
képviselte. Ebben az idősorban sajátosan 
nyilvánultak meg közjogi attribútumai.  
A király személyétől – az angol koronaesz-
méhez hasonló módon – elváló hatalom 
szimbóluma (corporatio sola), a nemzet-
közi szerződések által jogi személy, a 15. 
századtól pedig az államszemélyiség jog-
alanya. 1848-ig a párhuzamos értelemben 
vett főhatalom tárgyi szimbóluma, amely 
1848-as törvényhozás útján egységgé, 
majd a kiegyezéssel létrejött közjogi hely-
zetben pedig teljessé vált. A Szent Korona 
különös közjogi jelentőséggel rendelkező 
közjogtörténeti értékként a magyar álla-
mi felségjelvények egyike, a szuverenitás 
külső megjelenítője.
Nem felejtendő el azonban, hogy az állam 
szuverenitásának fenti konstrukciójában 
mindeddig az országgyűlés volt a megha-
tározó. Az évszázados monarchiát a már 
hivatkozott 1946. évi I. törvénnyel felváltó 
köztársasági államforma – noha a Szent 
Korona státusában véglegesen új helyze-
tet teremtett – nem változtat azon, hogy 
a Szent Korona a magyar állam jogfolyto-
nosságának közjogtörténeti értéke. E tör-
téneti szimbólum ma is arra figyelmeztet, 
hogy az ország minden polgára részese 
a közhatalomnak, amelyért felelős, és 
amelyben cselekvően részt kell vennie.

A cikk: preambulum az Alkotmányokban kötet: 

Közjogi értékeink a preambulumban című tanul-

mány tézisváltozata, complex, 2011.

■

Ez a történe-
ti szimbólum   
ma is arra figyelmeztet, 

hogy az ország minden pol-

gára részese a közhatalom-

nak, amelyért felelős, és 

amelyben cselekvően részt 

kell vennie.
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Több európai uniós országban a saját érté-
kek védelme – gyakran uniós támogatás-
sal – jóval fejlettebb, mint nálunk. Fran-
ciaországban a hagyományos, különleges 

élelmiszerek kategóriájában 246 féle csa-
ládi kisüzemben előállított helyi sajtféleség 
fennmaradását támogatják. Olaszország-
ban a „Made in Italy” mozgalom hatására 
a feldolgozott saját termékek értékesítése, 
exportja 2-3-szorosára nőtt rövid idő alatt. 
Finnországban a minősített kézműves, 
népművészeti termékeket az állam felvá-
sárolja, kizárólagosan árusítja, bevonja az 
állami, intézményi reprezentációba. Így a 
finneknél nem lehet az ajándékboltokban 
giccset kapni, miközben a többségében 
önfoglalkoztató alkotóknak boldog, kiszá-
mítható megélhetését biztosítják. 
A külhoni jó gyakorlatokat követjük mi is. 

Például a Vidékfejlesztési Minisztérium 
tizenhárom éve, francia mintára alapí-
totta a Hagyományok, Ízek, Régiók (HÍR) 
mozgalmat. Magyarországon számtalan, 
egy-egy ágazatot, szakterületet átfogó, jó 
minősítési rendszer működik, viszont a 
tematikus, egytémás értékrendek többsé-
ge nincs „beszélő viszonyban” egymással. 
E problémát érezve nyújtottak be Si-
micskó István és Medgyasszay László 
országgyűlési képviselők 2008 nyarán 
a hungarikumok védelmében, széles 
konszenzussal elfogadott országgyűlési 
határozatot. A dokumentum többek kö-
zött feladatul adta a mindenkori magyar 

kormánynak a hungarikumok védelmét 
szolgáló törvény megalkotását, a megyei 
értéktárak kialakítását. Lezsák Sándor, 
az országgyűlés alelnöke, 2009 tavaszán 
hívta életre a Parlamenti Hungarikum 
Munkacsoportot a hungarikumtörvény 
stratégiájának kidolgozására, amelynek 
szakmai irányítására engem kért fel. 
Munkánk gyümölcse idén beérik. Az 
Országgyűlés hamarosan elfogadhatja 
a Magyar ÉrtékTár, a helyi magyar érté-
kektől, a nemzeti értéktárig építkező, a 
hungarikumokat is magába foglaló keret-
törvényt. A szabályozás felfutó rendszerű: 
a Hungarikum Piramis – csúcsán a hun-
garikumokkal – értékeink közösségekhez 
rendelését, felmérését, segítését célozza. A 
minden területet, ágazatot átfogó rend-
szer, a jogütközések elkerülésével, az ér-
vényes hazai és nemzetközi szabályozás 
keretei között a legmagasabb támogatást 
kívánja biztosítani az alkotóknak, hogy 
minél több hazai érték világlépték lehes-
sen. Az egyes területekre – szerzői jogi, 
szabadalmi, iparjogi, élelmiszerbizton-
sági stb. – vonatkozó sajátosságok, törvé-
nyek, rendeletek figyelembevételével biz-
tosítható eredményesen az értékvédelem. 
Rendezzük be közösségeink, országunk 
reális önbecsülését, megbecsülését, az 
egyetemes emberi kultúrát méltán gazda-
gító értékkirakatait. Közös felelősségünk 
nagy: a hatalom értéke az érték hatalma. 
Az érték mentén megvalósuló vállvetett-
ség, konszenzus, értékpotenciáljaink ki-
aknázása lehet felemelkedésünk alapja, a 
sikeres országmárka-építés, közkincseink 
hazai és külföldi ismertsége, az elismert-
ség bázisa. Tudatosítsuk, védjük, segítsük 
értékeinket, hogy örökségünk, a jelen él-
ményével a lehessen jövőnk alapja. ■

Legyen az érték a mérték! 
szöveg: Birinyi József, a Hungarikum Szövetség elnöke

Kerettörvénnyel védené és rendszerezné a kormány a hungarikumokat. a szabályo-

zás azonban nemcsak az országunkra jellemző magyar élelmiszerekre vagy italokra 

vonatkozna, hanem a helyi hagyományok megőrzésére is.

♦ csárdáskirálynő

♦ törley pezsgő

♦ puskás Öcsi

♦ hungarikumok  
a tihanyi  

vásárlóutcában  
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Több ezer tonna szeméttől szabadította meg az országot a TeSzedd! önkéntes akció, amely 
május 21-én zárult. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium és az Önkéntes Központ Alapítvány által szervezett megmozdulás mellé olyan 
neves művészek, politikusok, közéleti személyek, illetve lelkes civilek álltak, akik az ön-
kéntesség mellett a környezet védelmének fontosságára hívták fel a figyelmet.  

Az Önkéntesség Európai Évének apropójából megrendezett TeSzedd! Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért országos hulladékgyűjtési akció nagy tömegeket vonzott. A kezdemé-
nyezésbe 800 helyszínen csaknem 162 ezer önkéntes kapcsolódott be. A takarítás nem-
csak a földön, hanem vízben is folyt: önkéntes búvárok merültek alá a Balatonba, és az 
Aggteleki Nemzeti Park vizei is megtisztultak, a fővárosi Gellért-hegy szikláin pedig ipari 
alpinisták szedték a szemetet. A kitartó munka eredményeként a résztvevők több ezer 
tonna szeméttől szabadították meg az országot. Az Európai Unió 1983 óta rendezi meg a 
különféle témákra koncentráló Európai Éveket. Minden évre kijelölnek egy tevékenységi 
területet, amelyre Európa-szerte igyekeznek felhívni a figyelmet. Az Európa Tanács dön-
tése alapján az idei évet az önkéntesség témájának szentelik.

vasTag csaba, éNeKes „A 
tisztaság a legfontosabb moti-
vációm, az, hogy a környezet, 
amelyben élünk, tiszta legyen. Ez 
legalább olyan nélkülözhetetlen, 
mint az élethez a levegő. Szeret-
ném, ha nemcsak a gyerekeim, de 

az unokáim is tiszta 
utcákon mehetné-
nek végig. Amikor 
fiatalabb voltam, én 
is dobtam el egyszer-
egyszer szemetet, de 
meg kellett tanul-
nom, hogy igenis, el 
kell sétálni egy sze-
metesig, mert otthon 

sem a földre dobom le a szemetet. 
Éppen ezért hatalmas érzés a 
TeSzedd!-ben részt venni.”

Für aNiKó, sZíNésZNő „Mióta 
az eszem tudom, számomra leg-
kedvesebb időtöltés a természet-

járás. Ezt mondhatni 
az anyatejjel szívtam 
magamba, hiszen 
édesanyám is meg-
szállott kiránduló. 
Nemigen telt hétvé-
ge erdőjárás nélkül. 
Manapság viszont 
ahelyett, hogy gyö-
nyörködnék a termé-

szetben, gyűjtöm a szemetet, sok 
jóérzésű emberrel együtt. Éppen 
ideje volt, hogy országos szinten 
együtt tegyünk valamit. De azt 
gondolom, ez még csak a kezdet.”

jUHásZ árpáD, geológUs 
„Sokat utaztam külföldre, s visz-
szatérve Magyarországra vérlází-
tónak találtam az utak mentén 
a szél által sodort nejlonzacskók 
tömegét. Otthonom közel fek-
szik a budai tájvédelmi körzet-
hez, s megdöbbent, amikor az 
erdő szélén autókból borítják ki a 
szemetet. A TeSzedd! kampány-
tól azt várom, hogy rádöbbentse a 
magyar embereket: jövőnk elkép-
zelhetetlen a szemét országában.” 

TöTTös györgyi, psZicHo-
lógUs „A másokért, vagy egy 
jó ügyért végzett munkának több 
áldásos hatása is van. Jót tesz az 

önértékelésünknek, 
az optimizmusunk-
nak, a kapcsolata-
inknak, a közösség-
nek, amiben élünk. A 
társaságban megsok-
szorozott erő rejlik. 
Ez az akció minden 
szempontból nemes 
célt tűzött ki, most 

megtapasztalhatjuk a közösség 
építő, tisztán pozitív erejét.” 

sUb bass MoNsTer, rapper 
„Engem gyermekkoromban meg-
tanítottak arra, hogy tiszteljem és 
óvjam a környezetet, és szeretném 
ezt minél több embernek tovább-
adni. Gyulafirátóton is készülőd-
tek az emberek, meglepődtem 
milyen sokakat sikerült megmoz-
gatni. Ez a pár óra nem nagy áldo-
zat, de mégis sokat tehetünk, hogy 
kellemesebb legyen az életterünk.”

megtisztították  
az országot 
szöveg: Petró Csilla

a teszedd! nagykövetei
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Tavaly decemberben KIM Szalon néven 
nyílt kiállítás a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztériumban, ahová olyan fia-
tal képzőművészek alkotásait válogattuk 
ki, akik tehetségüket már számos alka-
lommal bizonyították. Szeretnénk, ha 
nevük és munkásságuk még szélesebb 
körben ismertté válna, és bízunk abban, 
hogy képeik és szobraik emelik a belső 
terek fényét ebben a különösen fontos 
időszakban, Magyarország EU-elnöksé-
gi féléve alatt. 

Takács Gábor művészettörténész, kurátor 
ajánlása alapján a következő művészek al-
kotásai kerültek kiállításra: Jakatics-Sza-
bó Veronika, Korényi János, Posta Máté, 
Rabóczky Judit Rita, Somogyi Márton, 
Szanyi Borbála és Zakariás István. A Ma-
gyar Napló című irodalmi folyóirat 2011. 
februári lapszámának illusztrációja a KIM 
Szalon anyagából készült.

„Nagyszerű kezde-
ményezés hidat verni 
olyan egymás mel-
lett élő világok közé, 
amelyek egymásra 

vannak utalva – miután közös nevezőjük 
az ember...” – vall a kiállításról Korényi 
János, aki amellett, hogy fest, restaurá-
torként is dolgozik. Két festménye a II. 
emeleten látható. Hasonlóan fogalmaz 
Rabóczky Judit Rita szobrászművész is, 
a szintén a II. emeleten található Figyelő 
című térplasztika alkotója: „(…) két külön 
út a művészet és a politika. Eszköz kell, ami 
összeköti a kettőt, ebben az esetben a KIM 
volt a híd”. Somogyi Márton történelmi 
ihletésű festményei a IV. emeleti folyo-
sót díszítik. Itt található Szanyi Borbála 
gipszből készült alkotása is Apokrif cím-
mel. A szobrásznő úgy fogalmaz, hogy „a 
KIM Szalonban kiállított művek nem csu-
pán a Minisztériumban dolgozók örömét 
szolgálják, igen fontos reprezentációs jelen-
tőségük az ide látogató magyar és külföldi 
vendégek szempontjából is”.
Posta Máté festőművész csendéletei a 
II. és a IV. emeleten láthatóak. Jakatics-
Szabó Veronika tus és más technikájú 
rajzai a Miniszteri Tárgyalót ékesítik a 
IV. emeleten. Zakariás István fest, verse-
ket ír, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Irodalomtudományi Doktori 
Iskolájának hallgatója. Ő a következő-
ket emeli ki: „A Szalon megvalósulásának 
jelentőségét leginkább abban látom, hogy 
egy olyan minisztérium égisze alatt bonta-
kozott ki, amelynek, feltételezésem szerint, 
művészet szó nem szerepel a munkaköri le-
írásában. Innen nézve példaértékű a kezde-
ményezés, mely folytatásban megteremthe-
ti a kultúrához elengedhetetlen befogadói 
hátteret összehozva a megértő szellemek 
társaságát. Továbbá a művészettársada-
lom számára is jelzésértékű lehet, hogy az 
új „alakuló világrendben” a művészekkel 
is számolnak. A politikum részéről annak 
belátását is jelentheti, hogy egy nemzet lét-
fenntartása nemcsak anyagi, hanem szel-
lemi alapokon is nyugszik, gondolva itt a 
kultúra identitásképző szerepére”.

A most kiállított művek június végéig 
lesznek láthatók. Egyes alkotások meg-
vásárolhatók, majd a kiállítás végén 
elszállíthatók. Ezzel kapcsolatban to-
vábbi tájékoztatást az orsolya.kovacs@
kim.gov.hu email címen kaphatnak az 
érdeklődők. ■

Közép-Európa legnagyobb utcai futó-
versenyére érkeztek a résztvevők május 
15-én a Kossuth térre, ahonnan a 18. K&H 
olimpiai maraton és félmaraton váltó 

indult el. A Budapesti Sportiroda által 
szervezett rendezvényen három váltóban 
és egy egyéni számban indulhattak a ver-
senyzők. Több mint 1150 csapat, össze-
sen 5500 nevező rajtolt el. A rajtpisztoly 
eldördülése előtt Bakos Piroska az uniós 
elnökség szóvivője köszöntötte a futókat. 
Az indulók között volt Kovács „Kokó” 
István, Kammerer Zoltán, Storcz Botond 
olimpikonok, illetve olyan ismert média-
szereplők, mint Vujity Tvrtko és Harsányi 
Levente. Rajtuk kívül sok civil, családok, 
barátok, munkatársak, és a külügymi-
nisztérium csapatai is gyarapították a 
versenyzők számát. Az öt Budapestre 
akkreditált EU-tagállam nagykövetsége 
(román, szlovén, német, francia, holland) 
hét csapattal képviseltette magát. Az EU-
elnökségi futás kategóriájában a francia 
nagykövetség csapata állhatott a dobogó 
legfelső fokára. ■

KIM szalon
szöveg: kovács orsolya Zsuzsanna, politikai főtanácsadó, kIM

rajtvonalon
szöveg: Petró Csilla II fotó: BSI
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Napjainkban egyre népszerűbb a tudatos 
táplálkozás, sokan a munkahelyükön is 
szeretnének egészségesen étkezni. A Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
épületében működő Kancellária Étterem 
kulturált környezetben, kedvező árakkal 
és széles választékkal várja vendégeit
Az arculatváltást követően Forrai Mik-
lóssal, az étterem vezetőjével beszélget-
tünk a megújulásról, az újdonságokról 
és a jövőbeni tervekről. 
A legfeltűnőbb változás a belső tér meg-
szépülése, amely fiatalos, modern dizájnt 
kapott. A hangulat fokozása érdekében 
halk zeneszó mellett étkezhetnek a ven-
dégek. Az étterem vezetője szerint talán 
sok embernek fel sem tűnik ez az apró 
újdonság, mégis jobban érzik magukat 
a vendégek. 
A megújult menüsor és a konyha által 
kínált választék is figyelemre méltó. Az 
állandó étlapon található ételeken túl, 
a szezonalitást és a változatosságot is 
szem előtt tartva, folyamatosan bővülő 
napi ajánlatokkal várják az idelátogató-
kat. Külön kiemelhető a gazdag kínálat 
a desszertek esetében is: minden nap 
valami újdonságot kóstolhatnak meg az 
édesszájúak.
Az étterem menedzsmentje fontos szem-
pontnak tartja az egészséges táplálkozás 
és a speciális diétát keresők igényeit is. 
Nagy figyelmet fordítanak a minőségi 
alapanyagok beszerzésére, és arra, hogy 
a kedvező árak megtartása mellett friss, 
megbízható forrásból származó, zömmel 
szezonális növényekből és gyümölcsök-
ből állítsák össze az ételsorokat. 
A korábbiaktól eltérően már reggelizni 
is lehet, az egészségtudatos táplálkozás 
követői pedig teljes kiőrlésű lisztből ké-
szült pékárut is találnak a büfé széles 
választékában. ■

az elnökségi  

rendezvények 

gasztronómusa 

kedvencei 
szöveg: ruprecht lászló, kreatív séf

„Amikor elvállaltam az elnökségi ren-
dezvények gasztronómiai tanácsadását, 
tudtam, hogy az egyik sarkalatos pont a 
jó magyar nyersanyagok felkutatása lesz. 
Hazánk földrajzi fekvése lehetővé tenné, 
hogy minőségi hazai nyersanyagok ke-
rüljenek a piacokra, sajnos ez jelenleg 
nem így történik. Ennek több oka is van, 
de most nem erről szeretnék írni. 

Nagyon sok segítséget kaptam az Ál-
lattenyésztők Szövetségeitől. Külön 
kiemelném Tóth Pétert, a Mangalica-
tenyésztők Országos Egyesületének 
elnökét, illetve Bodó Imrét, a Szürke 
Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesüle-
tének elnökét. Mindannyian sokat se-
gítettek a minőségi termékek megtalá-
lásában. Szeretném, ha a kedves olvasó 
egy kis ízelítőt kapna a hazai őshonos 
állatokból készíthető ételekből, ezért 

most a mangalicát szeretném bemutat-
ni. A fajta genetikai őrzői mintegy két 
évszázaddal ezelőtt a papi birtokok és 
uradalmak voltak. A mangalica a világ 
egyedüli sertése, amely kitenyésztése 
óta mind külső, mind pedig belső tu-
lajdonságait meg tudta őrizni.  A faj 
kitenyésztése József Nádor nevéhez fű-
ződik, ő nevelte birtokán az első példá-
nyokat. Személy szerint nagyon szere-
tem a mangalicát tőkehúsként, szalámi, 
kolbász, töpörtyű és sonka formájában 
előszeretettel fogyasztom, illetve zsírját 
is gyakran használom az ételek elkészí-
tésénél. Kedvenc ételem ilyenkor nyá-
ron a szűzpecsenye zöldséges lecsóval. 
Ezt az ételt azért is ajánlom, mert akár 
kerti grillezésnél, akár egy romantikus 
nyári vacsoránál is elkészíthető.”

Kancellária étterem

Hozzávalók« négy« személyre: 80 dkg  
mangalica szűz, 12dkg mangalica sza-
lonna, 4dkg mangalica zsír, 2 dl  olíva-
olaj, 30 dkg, paradicsom, 20dkg  cukkini, 
30 dkg  padlizsán, 20 dkg  paprika, 12kg  
vöröshagyma, 4dkg  fokhagyma, 3 szál  
kakukkfű, 3szál  rozmaring, 15 levél  ba-
zsalikom, 2dkg só, frissen őrölt bors.

Elkészítése: lehártyázzuk a mangali-
ca szüzeket. A vastagabb rész egy kicsit 
erősebb szerkezetű, illetve rágósabb. Ha 
egészben sütjük, akkor ezt kétféleképpen 
tehetjük. A húsokat mindkét esetben kevés 
zsíron és olívaolajon elősütjük, minden 
oldalát addig pirítjuk, amíg egy kis színt 
kap, közben sóval és friss borssal ízesítjük. 
Ha az utolsó felét sütjük, egy kis fokhagy-
mát és friss rozmaringot adunk hozzá. 
Utána a húst 200 °C-os sütőbe tesszük 
6 percre, majd a sütőt 50 °C-ra állítva 15 
percig pihentetjük. A másik eljárás, ha a 
húst elősütés után 180 °C-os sütőben 12 
percig sütjük, majd a sütőt elzárva, aj-
taját kinyitva, 5-8 percig pihentetjük. A 
szalonnát és a hagymát apróra vágjuk, a 
többi zöldséget egyforma kockára aprít-
juk. A szalonnát megpirítjuk, rátesszük a 
hagymát, a finomra vágott fokhagymát 
és a zöldségeket, fehérbort, sót és kakukk-
füvet, majd az egészet átforgatjuk úgy, 
hogy a zöldségek ne párolódjanak szét. 
Az olívaolajat egy gerezd tisztított fok-
hagymával, bazsalikom levéllel és kevés 
sóval összeturmixoljuk és tálaláskor az 
étel mellé locsoljuk.

Jó étvágyat kívánok!
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„Istenek ajándéka, 
emberek 
tudománya”
szöveg: Somorjai-Gáti eszter,

ékszerszakértő

Az igazgyöngy, a „drágakövek kaviárja”, 
az asztrológiában a júniusban születet-
tek köve, amely sosem teljesen kerek és 
gömb alakú. Ez a természet alkotta drá-
gakő az emberiség történetének egyik 
legtökéletesebbnek tartott ékszere.
Eleganciát, nemességet, melegséget és 
misztikus eleganciát jelképez. Viselője 
olyan, mit a kagylóban rejtőzködő igaz-
gyöngy, titokzatos és ismeretlen, 
bölcs és nemes.

A görög-róma i 
mitológia sze-
rint a szerelem 
istennője, Aph-
rodité (illetve 
r ó m a i  p á r j a 
Vénusz) tengeri 
kagylóból született. 
Egy ókori legenda sze-
rint Kleopátrának is gyönyö-
rű gyöngysora volt, amikor a férfiak a 
nyakbavaló szépségét dicsérték a király-
nő olyan féltékeny lett az ékszerre, hogy 
mérgében feloldotta ecetben és megitta. 
Divattörténeti érdekesség, hogy a pári-
zsi ékszerész, Pierre Cartier a New York-i 
Fifth Avenue-n egyetlen gyöngysorért 
vásárolta azt a házat, amelyben üzletét 
megnyitotta.

Kínában már egy évezreddel ezelőtt 
kísérleteztek azzal, hogy apró Buddha-
szobrocskákat erőltettek a kagylókba, és 
védekezésképpen gyöngyházzal vonták 
be a betolakodókat.

A modern gyöngytenyésztés megte-
remtője Kokichi Mikimotó (1858–1954). 
Cége 1920-ban mutatott első alkalom-
mal jó minőségű tenyésztett gyöngyöket 
a párizsi közönségnek. Figyelemre méltó 
érdekessség, hogy 1950-ig a szakemberek 
csak röntgenvizsgálattal tudták megál-
lapítani a gyöngy valódiságát, mivel az 
árnyképen látszott csupán a beültetett 
mag és a köréje termelt bevonat közötti 
határvonal. 

Francia-Polinézia a fekete és színes 
gyöngyök hazája. A Tahiti térségben az 
utóbbi egy-két évtizedben rohamosan 
fejlődött a gyöngytenyésztés. A szakma 
szervezete kétévenként pályázatot ír ki 
a tahiti gyöngyből tervezett ékszerekre, 
ahol magyar ékszerészek rendszeresen 
komoly sikerrel vesznek részt és számos 
trófeát hoztak haza.

A klasszikus gyöngysor 40 cm hosszú, 
azonban ünnepélyes alkalmakra a ma-
tiné hosszúságút illik viselni, amely 60 
cm-es. Az operaméret ennél is hosszabb: 
70 cm. A királynő elnevezésű pedig még 
tekintélyesebb méretű: 80 cm. 

Talán nincs olyan nő a világon, aki ne 
kedvelné a gyöngyöket. Király-

nők, színésznők, menyasz-
szonyok és nagymamák is 
előszeretettel viselik, mert 

kortalan, diszkrét és mindenkinek jól áll. 
II. Erzsébet királynő nyakában például 
mindig ott díszeleg a két-három soros, 
opálosan csillogó ékszer. Diana her-
cegnő, Grace Kelly vagy Jackie Kennedy 
gyöngysora pedig mára már történelem. 

Szerencsére a romantikát az irodában 
sem kell nélkülöznünk. A gyöngy ék-
szer viseletével szinte bármilyen szettet 
feldobhatunk, eleganciát biztosítva így 
megjelenésünknek.
Egy selyemblúz-nyaklánc páros telitalá-
lat, a most divatos magas derekú szok-
nyával, nadrággal, de kosztümmel vagy 
nyári ruhával is viselhetjük.
Lazább napokon, amikor nem vár ránk 
tárgyalás, a casual stílussal vagy a hét-
köznapi ruhákkal is kitűnően harmoni-
zálnak gyöngyök.
Kedvenc topunkhoz bátran felvehetünk 
egy lazább stílusú láncokkal kombinált 
gyöngysort, vagy hétvégén egy gyöngy 
karkötőt vagy gyűrűt, farmerral viselve 
rögtön elegánsabbá varázsolja megjele-
nésünket. ■

Divat versus 
etikett?
szöveg: nagy Fruzsina

„A ruha minden idők frivol megkü-
lönböztetése, és a túlzott odafigyelés 
gyakran romba dönti eredeti célját.” 

Jane Austen 

Ha nem tudnánk, hogy az írónő a 18. szá-
zadi Anglia kisvárosi szalonjaira reflektálva 
fogalmazta meg a fenti gondolatot, akkor 
akár azt is hihetnénk, hogy a köztisztvise-
lők öltözködésének kérdésességére utalt. 
Napjainkban, amikor a divat központi 
szereppel bír és az önkifejezés divattá 
vált, nem könnyű a beosztásunkhoz és 
a személyiségünkhöz illeszkedő öltözék 
kiválasztása. A hölgyek nehezebb helyzet-

ben vannak, mivel a naponta változó tren-
deket és a protokoll szabályait közelítve 
kénytelenek megtalálni a metszéspontot. 
A „legfeljebb térd alá érő szoknya vagy 
kosztüm, legfeljebb rövid ujjú blúz” hár-
masából és a „visszafogott, főleg sötét 
színekből” a variációk száma ijesztően 
limitált. Ezért előfordul, hogy nem-a-ru-
ha-teszi-az-embert alapon, vagy éppen el-
lenkezőleg, a legutolsó divat megszállott-
jaként sokan nem veszik (elég) komolyan 
a munkahelyi öltözködés szabályait. Pe-
dig ezek az elvek okkal léteznek, mintegy 
a munkát megkönnyítendő, hiszen meta-
kommunikációs üzenetük a megbízható-
ságot és a szakmai hozzáértést közvetíti.

Azoknak, akik munkájuk során az ügyfe-
lekkel, partnerekkel közvetlenül érintkez-
nek, fokozottan oda kell figyelniük a meg-
jelenésükre, hiszen az általuk képviselt 

«
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cég vagy intézmény megítélését megha-
tározza az első benyomás, amit keltenek. 
A hivatali protokoll szerinti öltözködés 
azonban nem szükségszerűen divatja-
múlt vagy korszerűtlen, sőt! A divathá-
zak többsége – tudva a nőket emésztő 
divat vagy etikett dilemmáról – a mun-
kahelyi etikettnek megfelelő darabokat 
is piacra dob szezonális kollekcióiban.

A ceruzaszoknyák és az egyrészes ru-
hák reneszánszukat élik a 2011-es tava-
szi/nyári szezonban és a fazonok széles 
skálájában mindenki megtalálhatja az 
alakját legjobb fényben feltüntető da-
rabokat. Minden nő szeretné az egyé-
niségét is belecsempészni abba az ösz-
szeállításba, amelyben megjelenik, és 
a ruházatán kívül cipővel, ékszerrel, 
kiegészítőkkel, frizurával, sminkkel és 
parfümmel is egyedivé tenni megjele-
nését. A protokoll erre vonatkozóan is 
húz egy határvonalat, de sokkal meg-
engedőbb marad – bármit lehet, ami a 
jó ízlés határain belül operál. 
A cipőkérdés a nők többségének sok fej-
törést okoz, bármilyen alkalomról legyen 
is szó. Az üzleti megjelenés nem engedé-
lyezi sem a csizma, sem az elől nyitott 
lábbelik viselését. A vékony talpú, zárt 
orrú, nem túl magas sarkú cipő az ideá-
lis, ami eleganciát és visszafogott nőies-
séget kölcsönöz viselőjének. 
Az ékszerviselésnek is vannak alapszabá-
lyai: a túlzott mennyiséget, a nagy mé-
reteket, a harsány színeket és a zavaró 
hangjátékot korlátozzák.
A kiegészítők esetében a sál, a kendő és 
a bross triumvirátusát engedélyezik, ter-
mészetesen visszafogottságot követelnek 
meg a színek, a formák és a méretek te-
kintetében.
A parfüm kérdéskörében szintén enge-
dékeny a protokoll, a szabály csupán a 
kevesebb több elvet mondja ki. 
A protokoll szerinti frizura rendezett és 
ápolt, nélkülözi a harsány színeket és dí-
szítéseket, lehetőleg váll hosszúságú vagy 
annál rövidebb, illetve feltűzött lehet. 
Az ideális smink visszafogott és ízléses. 
Az erős vagy élénk színű rúzsok, szem-
héjpúderek maguktól értetődően nem 
megengedettek. 
Az árnyalatnyi különbségekkel variálva 
akár a színek, akár a formák tekintetében, 
végtelen számú variációt kaphatunk. A 
színek és formák kombinációja pedig nem 
más, mint a divat esszenciája.  ■

Gombold újra!

Újra divat a magyar
szöveg: Bárdos Zita, divatszakértő

„A kreatív iparágak lehetnek a hajtóerők magyarország számára” – 

mondta Nagy Anna kormányszóvivő egy korábbi sajtótájékoztatón a 

szépművészeti múzeumban, ahol a Gombold újra! divat a magyar kez-

deményezést mutatta be. A különleges pályázattal a magyar divatter-

vezés sikereire, az iparágban rejlő gazdasági és kreatív lehetőségekre 

kívánták felhívni a figyelmet. A pályázatot az országmárka alakításáért 

is felelős Közigazgatási és igazságügyi minisztérium, a design termi-

nál Nonprofit Kft. és a moholy-Nagy művészeti Egyetem hirdette meg.  

A legjobbnak talált pályaműveket egy mindenki számára nyitott divat-

show keretében mutatták be a szépművészeti múzeumban. 
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„Amikor a magyar termékek, a magyar 
vállalkozások támogatásának és életké-
pességének fontosságáról értekezünk, 
akkor soha ne feledjük, hogy köztük több 
száz fiatal, tehetséges, magyar vállalko-
zóról beszélünk. Például hazai divatter-
vezőkről, akik startra készen állnak, hogy 
a magyar emberek számára elérhető áron 
kreatív, szép, hordható magyar ruhákat 
tervezzenek. Ez nemcsak gazdaságilag 
jó, hanem, valljuk be, jó érzés is lehet. 
Ez csak rajtunk, fogyasztókon múlik” – 
fogalmazott Nagya Anna kormányszó-
vivő. A kezdeményező Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium részéről Papp-
Váry Borbálával, kormányzati kommuni-
kációért felelős helyettes-államtitkárral 
és az egyik kiemelt médiatámogató kép-
viselőjével, Maróy Krisztinával beszélget-
tünk az eseményről.
A rendezvény a magyar soros EU-el-
nökség tiszteletére rendezett kulturális 

programok része volt, ahol Magyarország 
egy kevésbé ismert, kreatív arcát tudta 
megmutatni az érdeklődőknek.
A Gombold újra! Divat a magyar öltö-
zéktervezési pályázat célja a fiatalok szá-
mára az igényes, a magyar divathagyo-
mányokon alapuló öltözködési kultúra 
népszerűsítése mellett az is volt, hogy 
teret és kibontakozási lehetőséget adjon 
a tehetséges hazai, fiatal tervezőknek és 
bemutassa a kreatív iparban rejlő lehe-
tőségeket. 
A legjobbnak talált pályaműveket má-
jus 8-án egy divatshowban mutatták be 
a Szépművészeti Múzeumban. A punk, 
a rock és a dunántúli magyar népvise-
let jegyeit ötvöző ruhák, népművészeti 
varrástechnológiával készített szoknyák, 
valamint a népi motívumokat modern 
szabással életre keltő kollekciók vonul-
tak fel – többek között – az öltözékter-
vezési pályázat divatbemutatóján, ahol 

Magyarország hivatalos divatnagyköve-
tének Mihalik Enikőt választották meg.
Papp-Váry Borbála kormányzati kom-
munikációért felelős helyettes-államtit-
kár az eseményről lapunknak elmondta:  
„A már ismert célokon túl a Design Ter-
minal által a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem szakmai támogatásával kiírt 
pályázat célja volt az is, hogy a hazai 
tehetségeken kívül bevonjuk a határon 
túli fiatal tervezőket. Az öltözékterve-
zői, illetve az öltöztetőbaba-pályázat 
során külön figyelmet fordítottunk az 
ő megszólításukra, bevonásukra. Az öl-
tözéktervezési pályázat második helye-
zettje, Surányi Szilárd például felvidéki 
származású. ”
A helyettes államtitkár emlékeztetett, 
hogy a pályázat és a május 8-i divatshow 
nem volt minden előzmény nélküli. A 
’90-es évek végén – Ars Vestis Hungariae 
néven – hasonló tematikájú divatbemu-

díJnyerTeS kollekCIóT VISelő Modellek A kIFuTón
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tatót már rendeztek. A Gombold Újra! 
Divat a magyar ötletgazdája Gál András 
Levente, a KIM közigazgatási államtit-
kára volt, aki annak idején részt vett a 
korábbi a projektben. „Bíztunk benne, 
hogy 2011-ben egy, a tradicionális ma-
gyar motívumkincs, a hagyományok, 
az öltözködési kultúra feldolgozását, 
kortárssá tételét célul kitűző pályázat 
népszerű lesz. Várakozásainkat igazol-
ta a közel négyszáz benyújtott pályázat, 
melyekből a komoly szaktekintélyekből 
álló terv-zsűri 63 koncepciót juttatott 
a második, majd 23 tervező munkáját 

a harmadik fordulóba. A díjakat végül 
május 8-án egy héttagú döntő-zsűri 
ítélte oda, amelynek megtisztelő, hogy 
jómagam is a tagja lehettem” – fejtette 
ki Papp-Váry Borbála, aki elmondta még, 
hogy örömmel dolgozoztt együtt Zoób 
Kati divattervezővel, Baán Lászlóval, a 
Szépművészeti Múzeum főigazgatójával, 
Kopek Gáborral, a MOME rektorával, 
Novák Péter előadóművésszel, Maróy 

Krisztinával, a Glamour főszerkesztő-
jével, valamint Tolvai Renátával, a Me-
gasztár 2010-es győztesével. „Nyugodt 
szívvel mondhatom: egyikünknek sem 
volt könnyű dolga. Valamennyi, a döntő 
zsűri elé került alkotás színvonalas és 
látványos volt, a kollekciók felülmúlták 
várakozásainkat” – fűzte hozzá a helyet-
tes államtitkár.
Az első helyen Gyöngyösi Renáta Metal-
lic-Folklór című alkotása végzett, amely 
bemutatkozhat a Glamour magazin nyári 
számának címlapján, valamint a tervező 
szakmai tanulmányút keretében ellátogat-
hat a London Fashion Week eseményeire. 
A második helyezett Surányi Szilárd  
BAIWER1T elnevezésű pályamunkája 
lett, a harmadik helyen Náfrádi Márta 
Levendula című kollekciója végzett. A 
zsűri döntése alapján a helyezettek anya-
gi elismerésben részesültek.

A különdíjasok listája a következőkép-
pen alakult:
A WAMP különdíjának köszönhetően a  
The Beta Version (Rainer-Micinyei Zsó-
fia, Varga Cecília) csapat tagjai egy évig 
térítésmentesen vehetnek részt a vasár-
napi művészeti piacokon, a Budapest 
Busieness Journal felajánlásából pedig  
Baranyai Ádám, Gálvölgyi Anett Evelin, 
Kormos Anna Zsófia és Miovácz Már-
ton Zsolt  Patyolat című pályamunkája 
kerül bemutatásra két oldalon a Fashi-
on Issue divatmagazinban. Emellett a 
közösségi médiában kimagasló érdek-
lődés mellett lezajlott közönségszava-
zás nyertese, Gallatz Rita Kapcsolatok 
című munkájáért vehette át a Herendi 
Porcelánmanufaktúra erre az alkalom-
ra gyártott dísztárgyát.

Papp-Váry Borbála úgy fogalmazott: 
„Az öltözéktervezési pályázatot és divat-
show-t nem egyszeri kezdeményezésnek 
szántuk. Gondolkodunk és dolgozunk a 
folytatáson, a kollekciók nagyközönség 
számára történő bemutatásán, amelyre 
várhatóan még ez év júniusában sor ke-
rülhet Budapesten, egy, a turisták által is 
látogatott központi helyszínen.  Terveink 
között szerepel, hogy jövőre is megren-
dezzük a divatshow-t, illetve ha lehetőség 
nyílik rá, a 2011-es kollekciókat külföldön 
is bemutatjuk a nemzetközi Balassi Inté-
zet kulturális intézeteinek bázisán. Ha 
minden jól megy, a nyertes darabokat 
késő ősszel Lengyelországban is módunk 

lesz majd megismertetni a szakértő kö-
zönséggel. Kíváncsian várjuk a szeptem-
beri londoni Fashion Week tapasztala-
tait is, és az ottani kapcsolatépítésekből 
származó további lehetőségeket” – tette 
hozzá Papp-Váry Borbála, aki elárulta 
azt is, hogy személyes kedvence a győztes 
Gyöngyösi Renáta kollekciójából a fekete 
puffos ujjú, fehér alsószoknyás darab.

„Magam is szívesen viselek feketét, sze-
retem, ha valaki harmonikus, stílusos, 
ugyanakkor egyedi a megjelenésében 
is. Kormánytisztviselőként, állami ve-
zetőként számtalan élethelyzetben kell 
hitelesen képviselnem hivatalomat, ahol 
elsősorban a visszafogottság mint alap-
elv érvényesül mind a színválasztásban, 
mind a stílusban. Ugyanakkor nagyon 
szeretem a kiegészítőket, amelyekkel 
igazán nőiessé, vonzóvá lehet tenni a 
megjelenést. Vallom, hogy viseletünkkel 
is üzenünk a világ felé. Ezért is fontos, 
hogy a Gombold újra! segítségével a ma-
gyar kultúrából és hagyományvilágból 
is megmutathattunk olyan értékeket, 
amelyek újraértelmezve ma is megállják 
a helyüket, és amelyek akár beépülhet-
nek a hétköznapi viseletbe” – jegyezte 
meg Papp-Váry Borbála.

Maróy Krisztina főszerkesztő mint az 
esemény fő médiatámogatója a Glamour 
Magazin hasábjain és a glamouronline.
hu internetes oldalon már a kezdetektől 
rendszeresen bemutatja a magyar desig-
nereket, modelleket. Blogolnak róluk, vala-
mint kreációik folyamatosan megjelennek 
a magazinban is. Mindemellett a szakmai 
sikereikről is tudósítanak. Divatmagazin-
ként ez a missziójuk és elmondásuk szerint 
örömmel tölti el a szerkesztőség munka-
társait, hogy egyre többen fordulnak a ha-
zai tervezők munkái felé érdeklődéssel és 
viselik azokat büszkén. Ez a rendezvény is 
közelebb vitte a hazai divattervezést és a 
tradicionális magyar motívumokat a nem-
zetközi szinten való népszerűsítéshez. 
 
A pályázatok tanulmányozásakor fel-
merült egy-egy darab gyárthatósági, 
eladhatósági kérdésköre és a hazai köny-
nyűipar jelenlegi állapota is. Utóbbi ver-
senyképessé tétele nagy szakmai kihívás. 
A világ jelentős divatvárosaiban minden-
hol  állami támogatás mellett működik a 
divatipar, hiszen ez egy nagyon jól  pros-
peráló üzletág. ■

PAPP-VÁry BorBÁlA
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2011. május 19. – 
június 30.
az európai sze-
cesszió nagymes-
terei – Barcelona 
– Brüsszel  
– Budapest
Brüsszel, városi 
Park kerítése

A soros magyar Eu-elnökség alkalmából 

rendezett kulturális programsorozat egyik 

kiemelkedő eseménye magyarország, spa-

nyolország és belgium – az Eu-trió három 

országa – egy-egy városának szembetűnő 

nevezetességét, sokakat vonzó szecessziós 

építészetét mutatja be victor horta, Antoní 

Gaudí és lechner Ödön művészetén keresz-

tül. Az utazó fotókiállítás három város kiemelt 

közterein jelent, illetve jelenik meg szabad-

téri, ún. „kerítéskiállítás” formájában. barce-

lonában a sagrada familiánál, budapesten a 

Nemzeti múzeumnál már láthatta a nagykö-

zönség, brüsszelben a városi park kerítésén 

pedig májustól tekinthető meg a 1,5 x 1,5 m-es 

tablóra nyomtatott, épületfotókból álló sza-

badtéri tárlat. A tablók – a három építész 15-

15 híres épületének vagy épületrészletének 

fotója mellett – tartalmazzák a három építész 

rövid életrajzát, a három város térképét a leg-

fontosabb épületek megjelölésével, valamint 

a kiállítás magyar kurátorának, Keserü Katalin-

nak rövid bevezető szövegét. 

A három különböző és sajátos szecesz-

szió között először ez a kiállítás teremt 

kapcsolatot. Az építőművészet egyéni 

útjait ugyanis összeköti Gaudí, horta 

és lechner az életbe, vagyis a hagyo-

mány, az újítás és a képzelet, az anyag 

és a szellem egységébe vetett bizalma. 

A kiállítás műveik tematikus csoporto-

sításával rávilágít a köztük lévő párhu-

zamokra, egyben Európa három „sze-

cessziós városának” egymással rokon, 

egyidejű fejlődéséről is képet ad. Az új 

műfajt teremtő kerítéskiállítást eddig 

több százezren látták.

2011. május 20. – 
augusztus 14.
európa szövete – 
egy XvIII. századi 
kárpit kortárs pa-
rafrázisa
Brüsszel, Musées 
royaux d’ art 
Histoire

A program egy közös európai és brüsszeli 

kulturális örökségre és értékre, a szövött 

kárpitművészetre kívánja felhívni a figyel-

met.  Az Európa szövete egy közös alkotás, 

amelynek alapja a budapesti iparművészeti 

múzeumban őrzött, mercurius átadja a gyer-

mek bacchust a nimfáknak című, 18. századi 

brüsszeli kárpit. E történeti kárpit virtuálisan 

kimetszett huszonhét kisebb részletét ér-

telmezte és szőtte újra a brüsszeli magyar 

Kulturális intézet és a budapesti székhelyű 

dobrányi ildikó Alapítvány felhívásának ele-

get téve huszonhét kortárs kárpitművész. 

A parafrázisokból összeállítandó közös mű 

koncepciója abból a tapasztalatból indult ki, 

hogy a töredékesen napvilágra kerülő múlt-

beli műtárgyak rekonstruálásához az épen 

maradt részek adnak támpontot. minthogy 

jelen esetben egy teljesen ép műről van 

szó, az imitált hiányok kitöltésekor az alko-

tók mintegy az eredetire visszahelyezhető 

idézeteket szőhettek. Az idézetek, illetve a 

művészek száma az Európai unió tagállama-

inak számára utal. A brüsszeli kárpitot és az 

új műveket együtt, egyedi installáció keret-

ében mutatják be brüsszelben.  Az Európa 

szövete ősszel az iparművészeti múzeumban 

is látható lesz.

2011. május 24. – 
szeptember 4.
Művészet a tavon 
– kortárs  
szoborkiállítás
városligeti  
csónakázótó

Az év egyik legizgalmasabb kortárs művé-

szeti produkció az Art on lake – művészet 

a tavon című nyári kiállítás a városligeti 

csónakázótavon. A tárlaton 14 európai uniós 

ország 25 neves alkotójának nagyrészt erre 

az alkalomra készült szobraival találkozhat 

a nagyközönség több mint három hónapon 

keresztül. A városligeti csónakázótó tíz éve 

már otthont adott egy hasonló produkci-

ónak: akkor magyar művészek alkotásait 

másfél hónapig láthatta a közönség a ta-

von. A mostani kiállítás az akkori produkció 

nyomdokain, de ezúttal nagyobb léptékű, 

nemzetközi projektként valósul meg a nem-

régiben uniós források segítségével meg-

újult helyszínen.

A meghívott művészek többsége új, erre 

a helyszínre tervezett alkotással vesz 

részt a kiállításon, míg mások már meg-

lévő műveiket alakították át a különleges 

budapesti helyszín kedvéért. A kiállítás 

látható a hídról és a sétányokról is, ám 

leginkább az teszi különlegessé, hogy a 

tóba állított tárlat délelőtt 10 órától este 

10 óráig körbecsónakázható. A kiállítást 

társművészeti (zene, tánc, film) és múze-

umpedagógiai programok is kísérik. to-

vábbi információ: www.artonlake.hu

Moholy-nagy 
László – the art 
of Light Ludwig 
Múzeum – Kortárs 
Művészeti Múze-
um
2011. június 9. – 
szeptember 25.

moholy-Nagy lászló a 20. század egyik 

legmeghatározóbb jelentőségű képzőmű-

vésze, művészet-pedagógusa és gondol-

kodója. Egyike a nemzetközileg is széles 

körben ismert és nagyra értékelt magyar 

származású képzőművészeknek, akinek 

életművét azonban a hazai közönség a 

mostanihoz hasonló, átfogó válogatásban 

csak évtizedekkel ezelőtt láthatta utoljára 

magyarországon. A budapesti bemutató 

lesz az utolsó állomása annak a kiállításso-

rozatnak, amelyet először a madridi círculo 

de bells Artesben, majd a berlini Gropius 

bauban és a hágai Gemeentemuseumban 

rendeztek meg. 

A budapestre érkező kiállítás valamivel 

több mint 130 alkotását a kiállítás kurátora, 

Oliva maria rubio, három év kutatómunká-

jával, közel negyven nemzetközi intézmény-

ből és magángyűjteményből kérte kölcsön 

a világ minden tájáról. festmények, feke-

te-fehér és színes fotók, filmek és grafikai 

tervek szerepelnek a válogatásban az 1922 

utáni időszakból.
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Kassák Lajos –  
az avantgárd 
nagykövete 
(1915–1927)
2011. június 17. – 
október 17.
Berlinische galerie

A berlinische Galerie-ben rendezett kiállítás 

a magyar avantgárd egyik legjelentősebb 

alakját, Kassák lajost (1887–1967) mutatja 

be a német közönségnek. A kiállított kép-

zőművészeti anyag az 1910-es évek má-

sodik felére és a bécsi emigráció éveire 

(1920–26) összpontosít – arra az időszakra, 

amikor Kassák a ma főszerkesztőjeként az 

európai avantgárd mozgalmak nemzetközi 

szereplője lett. 

A kiállításnak több érdekessége is van: 

láthatóak lesznek ritkán bemutatott Kas-

sák művek és a közönség első ízben ta-

lálkozhat egy párizsi magángyűjtemény 

reprezentatív darabjaival, többek között 

Goncsarova, larionov, tutundjian, Kan-

dinszkij és sonia delaunay műveivel. A 

berlinische Galerie gyűjteményének alko-

tásaival kiegészülve a válogatás a történeti 

avantgárd együttműködési formáit és sok-

oldalúságát is bemutatja. 

Kassák és kortársai képzőművészeti 

alkotásai mellett korabeli fotók és más 

dokumentumok a geokulturális össze-

függéseket, művészeti folyóiratokat, 

csoportokat és központokat, valamint 

olyan nagyszabású művészegyénisé-

geket is megjelenítenek, mint például 

bortnyik sándor, El liszickij, moholy-

Nagy lászló, péri lászló, Kurt schwitters, 

tristan tzara és herwarth Walden.

2011. június 29. – július 2. 
27 étel, 27 ország, 27 kultúra
voLt fesztivál

A vOlt fesztivál ad otthont június 29. és 

július 2. között a magyar uniós elnökség 

hivatalos záróbulijának. A jeles esemény 

kapcsán számos külföldi fiatalalt várnak, 

akinek egy egyedi kiállítással is kedves-

kednek a rendezők. magyarországot a 

fesztiválozók szemüvegén keresztül kí-

vánják bemutatni egy új tOp 20-as hun-

garikumlista megalkotásával, melyre júni-

us 15-ig lehet szavazni. A versenyen rajtol 

többek között a tankcsapda, a balaton, a 

fröccs, a puli kutya, a sziget-fesztivál, va-

lamint a tisza cipő is. A számos neves kül-

földi zenekar mellett a legjobb 150 hazai 

előadó is megmutatja tudását a sopronba 

látogatóknak.
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vizuális közigazgatás
KönYvIsMertető 

szöveg: Tózsa István

A „digitális föld” bolygónk olyan háromdimen-

ziós ábrázolása, amelyen óriási mennyiségű, 

földrajzilag azonosítható adatot tüntethetünk fel 

– írta Al Gore 1998-ban. A Google maps, a yahoo 

maps, a microsoft virtual Earth-je, a NAsA World 

Windje vagyis az egész világot behálózó, ingye-

nesen vagy olcsón hozzáférhető helyzettudatos 

adathálózatok nem mások, mint az információs 

társadalom új piacterei. Ezeknek az alapja a tér-

informatika, a Gis (Geographical information sy-

stem), amely az usA-ban a biotechnológia és a 

nanometria után a harmadik leginnovatívabb és 

legtőkeerősebb iparágnak számít. A helyzettu-

datos téradatok, mint például az intelligens közlekedési rendszerek jelentik 

azt a húzóerőt, amivel a közigazgatásban az infrastrukturális szolgáltatások 

helyfüggő adatai egyre szélesebb körben terjednek el, ahogy detrekői ákos 

akadémikus úr, a hazai térinformatika atyja írta 2006-ban.

térinformatika nélkül a közfeladat-ellátás már lassan elképzelhetetlen lesz: 

gondoljunk a tömegközlekedésre, a közüzemek nyilvántartási és operációs 

rendszereire vagy akár a közoktatásra. A térinformatika megjelent már a köz-

igazgatás egyes szakhatósági feladataiban, pl. az építésügyi igazgatásban, vagy 

a településrendezés tervekben. ugyancsak egyre nélkülözhetetlenebbé válik 

a Gis a rendőrségi, tűzoltósági, árvíz- és katasztrófavédelmi feladatellátásban 

– ahogy világszerte, úgy nálunk is.

2008-ban, az Apponyi Albert NKth program támogatásával jelent meg a vizu-

ális közszolgáltatás – térinformatika és e-Government című egyetemi tankönyv, 

amely elsősorban az igazgatásszervezőknek, jogászoknak, közgazdászoknak 

nyújt színes áttekintést arról, hogy a települési infrastruktúra és a közszolgálta-

tások minden területén, a lakásgazdálkodástól, a földhivatali nyilvántartáson át 

a honvédelemig hogyan lehet alkalmazni a térinformatikai eszközöket.

A sok színes ábrával, térképpel illusztrált, cd melléklettel ellátott, 266 oldal 

terjedelmű keményfedeles szakkönyvet az E-Government Alapítvány és a hvG-

Orac Könyvkiadó jelentette meg. térítésmentesen – aláírás ellenében – lehet 

hozzájutni a bcE Közigazgatás-tudományi Kar, Közigazgatás-szervezési és ur-

banisztikai tanszékén (budapest Xi. ménesi út 5.). 
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Közigazgatási
Intézet

“Knowledge base for a professional 
public administration”

National
Institute of 
Public
Administration

Elérhetőség: 
Nemzeti Közigazgatási Intézet

1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Tel.: +36 (1) 882-6800,
fax: +36 (1) 882-6848,
E-mail: titkarsag@nki.gov.hu

Address:
National Institute of
Public Administration

1054 Budapest, Alkotmány str. 25.
Tel.: +36 (1) 882-6800,
fax: +36 (1) 882-6848,
E-mail: titkarsag@nki.gov.hu

Tudásalapú  
közigazgatási életpálya

Az Intézet
•   a közigazgatási utánpótlásképzés szervezője (ösztöndíjprogramok);
•   a közigazgatási továbbképzési rendszer fejlesztési és módszertani központja;  
•   a vezetővé képzés, a vezetői kiválósági képzés és a vezetői továbbképzés felelős intézménye;
•  a közigazgatási vizsgák (alapvizsga, szakvizsga) országos központja. 

4

Knowledge based public  
administration career

5

The institute
•  is the organizer of the junior public administration training program (scholarship programs);

•  is the development and methodological centre of public administration training programs; 

•   is the entity responsible for leadership training, leadership excellence training and training  

for the further development of leaders;

•   is the national centre of examinations for public 

administration (basics and special exams).

Nemzeti  
Közszolgálati Egyetem

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem három állami felsőoktatási intézmény, a Közigazgatástudományi Kar (volt 
Államigazgatási Főiskola), a Rendőrtiszti Főiskola és a Nemzetvédelmi Egyetem egyesülésével 2011 márciu-
sában létesült és 2012-ben kezdi meg működését. 

Az Egyetem missziója, hogy a közszolgálaton belül a polgári közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és 
a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában erősítse a hivatástudatot és a szakértelmet, és össze-
hangolt, tervezett utánpótlásképzést valósítson meg.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet az Egyetem létesítésének gesz-
tora és a továbbképzés területén az Egyetem stratégiai partnere.

8

National University of  
Civil Service

The National University of Civil Service was established in March 2011, by uniting three public higher 

education institutes: the Faculty of Public Administration (previously the College for Public Administration), 

the Police Academy and the National University of Defence. It will start its operation in 2012.  

The mission of the University is to strengthen the sense of vocation and professional knowledge within the 

personnel of the civil public administration, law enforcement, home-defence and national security service, 

and to accomplish a coordinated and planned junior program.  

The National Institute of Public Administration serves as a managing 

agent in the day-to-day operations of the University, yet it is also 

a strategic partner in its future training activities.

9

Európai  
Közigazgatás Térség

A Nemzeti Közigazgatási Intézet aktívan részt vesz a nemzetközi közigazgatás-fejlesztési programok-
ban és kiválósági központként nemzetközi szakértői hátteret biztosít a központi közigazgatás számára. 

Az Intézet
•  felelt a magyar EU-elnökségi stáb felkészítésének szervezéséért (2008–2010);
•   A „Directors of Institutes and Schools of Public Administration”  (DISPA) szervezet tagja, 

a 2011  első félévi DISPA találkozó gazdája, melynek témája: Új kihívások a közigazgatásban –  
Képzési stratégiák;

•   Európai Közigazgatási Intézet (EIPA) tagintézménye, az EIPA Igazgatótanácsi ülésének soros elnöksé-
gi házigazdája 2011 júniusában;

•  magyar elnökségi „European Public Administration Network”  (EUPAN) programok szakmai támogatója;
•  „Organisation for Economic Co-operation and Development” (OECD) programok aktív résztvevője;
•  „European Public Sector Award” (EPSA)  támogatója;
•  nemzetközi tisztviselői mobilitási programok résztvevője és szervezője (2011-ben 200 tisztviselő);
•   részt vállal nemzetközi együttműködésekben a képzés és az emberi erőforrás-gazdálkodás nem-

zetközi szintű fejlesztésének érdekében (European Society of Civil Servants (ESCS), United Nations  
Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)).
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European  
Administrative Space

The National Institute of Public Administration actively participates in international public administration 

development programs and as a Centre of Excellence provides international expertise for the central public 

administration. 

The Institute 

•  was responsible for organizing the preparation of the Hungarian EU presidency staff (2008–2010);

•    is member of  “Directors of Institutes and Schools of Public Administration” (DISPA) and hosts the DISPA 

2011 semi-annual meeting, on the topic: New challenges in Public Administration – Training strategies;

•    is the member of European Institute of Public Administration (EIPA) and hosts the Board of Governors meeting; 

•    is the professional supporter of the Hungarian presidency “European Public Administration Network” 

(EUPAN)  programs;

•    participates in “Organisation for Economic Co-operation and Development” (OECD) programs;

•    is a supporter of  “European Public Sector Award” (EPSA); 

•    participates in the international mobility program for Public administrators (200 civil servants in 2011);

•     participates in international cooperation in order to enhance training and human resources management 

on an international level (European Society of Civil Servants (ESCS), United Nations Department of Economic 

and Social Affairs (UNDESA)).
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Az Intézetről

Az Intézet az 1931-ben létesített Magyar Közigazgatástudományi Intézet szellemi örököse, a közigazgatási kép-
zés és kutatás hagyományainak ápolója. Jogelődjei a közigazgatásért felelős tárca felügyelete alatt, 1998-től  
2006-ig Magyar Közigazgatási Intézet néven, 2007 és 2010 között Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ néven működtek. 

2011. január 1-jétől az Intézet a közigazgatási és igazságügyi miniszter felügyelete alatt 
központi hivatalként látja el feladatát.

Az Intézet
•   a közigazgatás szakmai és humánpolitikai megújítását szolgálja, tudásbázis a szakér-

tő közigazgatásért;
•   a magyar közigazgatás továbbképzési, vezetőképzési és személyügyi rendszerének minő-

ségirányítási és módszertani központja;
•   az államigazgatás személyügyi szolgáltatásainak módszertani, toborzási és kiválasztá-

si központja;
•    szakértői hátteret biztosít a hazai és a nemzetközi közigazgatás-fejlesztési programokhoz.

2

About the institute

The Institute is the successor – in intellectual endeavours – of the Hungarian Institute of Public Administration 

Sciences, founded in 1931, and the nurturer of education and research traditions in public administration. The 

organizations whose mandates the Institute has taken over – The Institute of Hungarian Public Administration  

(1998–2006) and Government Centre for Public Administration and Human Resource 

Services (2007–2010) – operated under ministries responsible for public administration.   

As of 01 January 2011, NIPA is serving as a central body within the Hungarian Ministry of 

Public Administration and Justice.

The Institute 
•   is actively involved in the process of rewriting the public  administration’s professional and 

human resources policies; drawing up, in this capacity, a professional public administration 

knowledge base;

•   is the methodological and quality management centre responsible for the organization of 

professional and leadership training for the Hungarian public administration and human 

resources systems;

•   is a methodological recruitment and selection centre for public administration; 

•   guarantees a consistent  background support for  the national and international public administration 

development programs.
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A humánerő forrása
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The Human resource
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Az Intézet
•   támogatja a közigazgatási humánstratégiai tervezést;
•   toborzási, pályázati és kiválasztási központként funkcionál;

•   módszertani útmutatókkal segíti a közigazga-
tási humánügyvitelt;

•   személyügyi IT szolgáltatórendszert működtet 
a központi közigazgatásban;

•   működteti a közszolgálat toborzási állásportálját 
(www.kozigallas.gov.hu), melyen évente több 
mint 3000 kormánytisztviselői és köztisztvise-
lői, továbbá közel 15 000 közalkalmazotti pá-
lyázati felhívást tesz közzé.

The institute
•  supports the design of human resources strategy in public administration

•  functions as a recruitment and selection centre;

•   supports human resources management in public 

administration by providing methodological references

•   operates an IT based HR-service system within the central 

administration;

•   operates the public administration job portal (www.

kozigallas.gov.hu), which lists more than 3000 civil servants 

and publishes close to 15 000 public employee applications 

annually.

 

Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban
ÁROP-2.2.5


