
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM



Borítókép:
Koronázási ékszerek – Jogar 

Wachsler Tamás
Országgyűlés Hivatala

Fotó:
Szilágyi Dénes

A jubileumi év fővédnöke:
Prof. Dr. Patyi András 
rektor, egyetemi tanár 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Államreform Bizottság elnöke



3

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Negyvenedik jubileumi évébe ért a magyar közigazgatási felsőoktatás! Ez a jubileum közös-
ségi ünnep. Ünnep azon egyetemek, oktatók, kutatók és felsőoktatási dolgozók számára, akik 
hozzátehettek valamit a felsőfokú közigazgatási szakemberképzés fejlesztéséhez. De úgy gon-
dolom, hasonlóan fontos ez a jubileum a magyar közigazgatás és a tisztviselői kar számára is, 
amely egyre erősebb képzési alapokra építhette saját képességeit és személyi kapacitásait. 
 
Az Államigazgatási Főiskola az Elnöki Tanács 1977. évi 3. sz. törvényerejű rendeletével ala-
kult meg a felső szintű közigazgatási szakemberképzés érdekében. Az ennek végrehajtásáról 
rendelkező 1017/1978 (VI. 14.) MT. számú határozat alapján az Államigazgatási Főiskola a 
közigazgatási felsőoktatás első tanévét 1978/79-ben indította el. A generalista közigazgatási 
szakemberek felsőfokú képzése több európai ország számára is mintát jelentett, és negyven év 
alatt tisztviselők generációit adta a közszolgálatnak. 

A kétezres évek elején az Államigazgatási Főiskola alapjain egyetemi kar jött létre, majd az 
igazgatásszervező főiskolai képzés mellé osztatlan egyetemi képzés is társult. A Bologna-típu-
sú szakreform nyomán 2004/2005-től differenciálódott az igazgatási alap- és mesterképzések 
szakrendszere. Több felsőoktatási intézmény is szakokat indított, vidéken is egyre több igaz-
gatási szak indult. Az igazgatási képzések 2011-ig egy képzési területet alkottak a jogi képzé-
sekkel. A generalista közigazgatási szakemberek mellett a közigazgatás mindig nyitott maradt 
a specialistákra, így például a jogászokra, közgazdászokra, humán- vagy műszaki szakembe-
rekre. A 2012-re önálló képzési ággá vált közigazgatási felsőoktatás alapintézménye a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem lett. Itt jött létre 2013-ban a közigazgatási felsőoktatás szakjaira épülve 
hazánk első és egyetlen közigazgatás-tudományi doktori iskolája. A közigazgatási képzések 
az államtudományi képzési terület részévé váltak, és közös képzési modulokat alakítottak ki a 
közszolgálat más területeivel, így a rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági képzésekkel. 2012-
től a közszolgálati továbbképzések is szoros intézményi kapcsolatban fejlődnek a közigazgatá-
si felsőoktatással, és hazánk egyik legnagyobb felsőoktatási együttműködését is kialakították. 

Köszönet jár azért, hogy a közigazgatás kiemelt ágazatirányítói, a Miniszterelnökség és a Bel-
ügyminisztérium partnerséget vállalt a jubileumi év programjában. Megtisztelő, hogy a Magyar 
Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, a 
hazai társegyetemek és a European Institute of  Public Administration szintén partnerként 
támogatják az ünnepi programokat. Őszintén remélem, hogy a jubileumi év szakmai prog-
ramjai közösségi élményt adnak minden résztvevőnek, és legalább további negyven évre való 
muníciót szolgáltatnak a közigazgatási felsőoktatásnak!

       

      Prof. Dr. Kis Norbert, dékán
      Államtudományi és Közigazgatási Kar
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A jubileumi év eseményei

I. A Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn című kötet bemutatója

II. Közigazgatási felsőoktatás 40 című konferencia

III.	 A	jövő	közigazgatás-tudománya című tanulmánykötet a Közigazgatás-tudományi  

 Doktori Iskola doktoranduszainak tanulmányaiból

IV.	 A	Magyary-örökség:	kincsek	a	hagyatékból – Magyary Zoltán emlékkonferencia

V. „Közigazgatási Juniális” – a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából

VI. NKE jubileumi tanévnyitó ünnepség

VII.	 A	közigazgatási	felsőoktatás	szakképzettségi	kínálata	és	a	közszolgálat	képesítési	 

	 követelményei	közötti	konvergenciakutatás	eredményeinek	bemutatása című workshop

VIII. Közigazgatási Karrierexpó

IX.	 Önkormányzatiság	napjainkban című konferencia

X. Közszolgálati továbbképzés-fejlesztés 2014-2018 – KÖFOP 2.1.1. című konferencia
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I. A Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn című 
kötet bemutatója

Időpont:  2018. március 23. (péntek) 11:00–13:00
Helyszín:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hunyadi terem

Program:
11:00–11:15 Dékáni köszöntő
11:15–11:30 Szerkesztői köszöntő
11:30–12:15 Könyvbemutató

A kötetet bemutatják:
Prof. Lamm Vanda akadémikus, az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának 
elnöke
Prof. Dr. Gecsényi Lajos c. egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Levéltár korábbi főigazgatója
Prof. Dr. Révész T. Mihály c. egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam-  
és Jogtudományi Kar

A kötetről: 
A kötet kézikönyv, amely a hazai jogtörténészek és tételes jogászok 
tollából született meg, összefoglalva a magyar alkotmány- és jogfej-
lődés államalapítástól napjainkig eltelt legfontosabb állomásait. A 
mű tulajdonképpen válasz a heidelbergi Max Planck Institut igaz-
gatójának Deutsche	Rechtswissenschaft	im	europäischen	Rechtsraum címmel 
közzétett felhívására, amelynek értelmében az Európai Unió joga 
és a nemzeti jogok közötti kölcsönhatás csak akkor képzelhető el 
hatékonyan, ha olyan historikus jogi fogalmakhoz is visszanyúlunk, 
mint a ius	commune vagy a ius	proprium. A felhívás azt hangsúlyozta, 
hogy a nemzeti jogfejlődést a formálódó európai jogi térség szem-
szögéből, más alapvető európai jogrendek struktúrájának figyelem-
bevételével kell tanulmányozni, de szem előtt kell tartani a saját 
nemzeti történelmi tapasztalatokat, a nemzeti fejlődés állomásait, 
és tiszteletben kell tartani azt a nemzeti jogi és tudományos stílust, 
amely meghatározza a nemzeti hagyományokat.

Bár a könyv nem leíró monográfia, mégis követ bizonyos kronológiai sorrendet, tárgyalja a 
közjogi, magánjogi és büntetőjogi fejlődést, továbbá historiográfiai kitekintést is ad az egyes 
fejezetekhez. A négy kronologikus egységben (I. a rendi dualizmus, II. a jogállam, III. a köz-
jogi interregnum és IV. a beszűkült szuverenitás és hatalmi koncentráció) bemutatásra kerül a 
magyar államelmélet és az alkotmányosság fejlődése, továbbá az egyes jogintézmények dog-
matikai evolúciója is. A könyv törekszik szemléltetni és bizonyítani, hogy míg a magyar alkot-
mányfejlődés sajátos utat járt be, a jogfejlődés illeszkedett a nemzetközi trendekhez.

A szerkesztők és a szerzők is remélik, hogy e nagy volumenű munka az európai kölcsönhatá-
sokkal együtt fejlődő magyar jogról és jogtudományról, figyelemreméltó hozzájárulást jelent 
majd a hasonló tárgykörben született európai szakirodalomhoz.
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II. Közigazgatási felsőoktatás 40 című konferencia

Időpont:  2018. április 26. (csütörtök) 9:00–13:30
Helyszín:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Széchenyi Díszterem

Az esemény levezető elnöke: 
Prof. Dr. Kis Norbert, ÁKK dékán

Program:
9:00–9:10 – Fővédnöki/ Dékáni Köszöntő 
9:10–9:25 – Miniszteri köszöntő
9:25–9:45 – Jubileumi elismerések átadása
Előadások
9:45–10:00 Prof. Dr. Máthé Gábor professor emeritus, NKE ÁKK
10:00–10:15 Prof. Dr. Varga Zs. András egyetemi tanár, alkotmánybíró, PPKE JÁK
10:15–10:30 Prof. Dr. Torma András rektor, ME ÁJK
10:30–10:40 Prof. Dr. Marga Pröhl, a European Institute of  Public Administration főigazga-
tója, Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetett
10:40–11:10 Kávészünet
Panelbeszélgetés
11:10–12:00 „Köztisztviselők tegnap és ma: 40 év mérlegen”  
A panelbeszélgetést vezeti: Prof. Dr. Kis Norbert dékán 
Résztvevői:
Dr. Hazafi Zoltán intézetvezető egyetemi docens, NKE ÁKK, Emberi Erőforrás Intézet
Palich Etelka, a Magyar Államtisztviselői és Kormánytisztviselői Kar elnöke
Borsó Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke
Zárszó
12:00–12:15 Könyvajánló (A	jövő	közigazgatástudománya) és ünnepi zárszó
12:15–13:00 Ebéd

A	konferencia	programjának	
részeként	bemutatásra	kerül	a	40	év	
intézménytörténetéből	készített	digitális	
képtár.
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III. A jövő közigazgatás-tudománya című tanulmánykötet a 
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola doktoranduszainak 
tanulmányaiból

Megjelenés ideje:  2018. június
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi 
és Közigazgatási Kara a közigazgatási felsőoktatás 40. 
évfordulója alkalmából tanulmánykötetet jelentet meg  
A	jövő	közigazgatás-tudománya címmel.  

A tanulmánykötet célja a Közigazgatás-tudományi Dok-
tori Iskola doktoranduszai által, a saját kutatási témakö-
rükben készített tanulmányok megjelentetése. A kötet 
keretei között 20 doktoranduszhallgató magyar, illetve 
angol nyelven készített tanulmánya jelenik meg Dr. Tég-
lási András egyetemi docens úr és Dr. Méhes Tamás ad-
junktus úr szerkesztésében. 

A 2012-ben alapított, immár öt éve működő, Magyar-
országon és Európa-szerte is egyedülállónak mondható 
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában folyó kuta-
tások bemutatására készül ez a kötet.
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IV. A Magyary-örökség: kincsek a hagyatékból – Magyary Zoltán 
emlékkonferencia

Időpont:  2018. június 11. (hétfő) 9:00–12:00
Helyszín:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi terem

Program:
9:00–9:05 – Dékáni Köszöntő 
9:05–9:35 – Dr. habil. Fazekas Marianna egyetemi docens, ELTE ÁJK, Közigazgatási Jogi 
Tanszék
9:35–10:05 – Dr. Horváth Attila tanársegéd, NKE ÁKK, Alkotmányjogi Intézet
10:05–10:35 – Dr. Koi Gyula tudományos főmunkatárs, NKE ÁKK, Lőrincz Lajos Közigaz-
gatási Jogi Intézet
10:35–11:05 – Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens, NKE ÁKK, Magyar Állam- és Jogtör-
téneti Intézet
11:05–11:15 – A konferencia zárása

A konferencia előadásai a Magyary-archívum digitalizált anyagaihoz kapcsolódnak. A téma ap-
ropóját az adja, hogy a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 A	jó	kormányzást	megalapozó	közszolgálat-fej-
lesztés elnevezésű, 4. sz. alprojektje keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával együttműködésben digitalizálta 
és elektronikusan elérhetővé tette a Tudásportál rendszeren keresztül az ELTE ÁJK Közigaz-
gatási Jogi Tanszékének tulajdonában lévő, egyedülállóan gazdag Magyary Zoltán-hagyatékot. 
A Magyary-archívum által online megismerhető a modern magyar közigazgatás-tudomány 
nemzetközileg is elismert, iskolateremtő tudósának, Magyary Zoltánnak közel tízezer doku-
mentumot tartalmazó hagyatéka. A konferencia egy közel két és fél éve folyó munka lezárását 
követően jeleníti meg annak a projektnek az eredményeit, amelynek célja, hogy a „digitalizálás 
révén megőrizze Magyaryt az utókor számára”.

A konferencia az immár hagyományosnak mondható, évente megrendezett Magyary Zoltán 
konferenciák sorába illeszkedik. Ezeket kétnapos rendezvények keretében a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem a tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal közösen rendezi évek óta, 
Magyary Zoltán születésének évfordulóján.
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V. „Közigazgatási Juniális” – a közszolgálati tisztviselők napja 
alkalmából

Időpont:  2018. június 29. (péntek)
Helyszín:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ménesi úti Campus

Július 1-je, a közszolgálati tisztviselők napja 1992-re, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény hatálybalépésének napjára datálódik. Az ünnepet 1997-ben tartották meg 
első alkalommal, ekkor még a köztisztviselők napja elnevezéssel. 2011. június 20-án az Or-
szággyűlés úgy határozott, hogy július 1-je a kormánytisztviselők napja is legyen. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemről szóló törvény szerint intézményünk egyik célja a közigazgatási szak-
emberek képzése és az egységesülő közszolgálati életpályák közti átjárhatóság megteremtése. 
A törvény statuálja az államtudományi és közigazgatási felsőoktatást, amely a kormánytisztvi-
selői, állami tisztviselői és köztisztviselői életpályára felkészítő államtudományi és alapképzési 
szakokból, valamint a hozzájuk kapcsolódó mesterképzési szakokból áll, ideértve az állam-
tudományi doktori cím használatára jogosító osztatlan szakot is. 2011 óta szintén törvény 
rendelkezik arról, hogy Egyetemünk a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének felelőse. A 
közszolgálati tisztviselők napját magáénak érzi Egyetemünk egész közössége, kiemelten pedig 
az Államtudományi és Közigazgatási Kar.

Napjainkban a tisztviselők az államiság és a nemzeti keretek megerősítésének fontos szerep-
lőivé váltak. Teleki Pál egykori miniszterelnök az „igazi tisztviselőknek” címzett beszédében a 
nehéz időkben úgy fogalmazott, hogy „az igazi tisztviselőnek az egész nemzetet át kell vezetni 
a változásokon”.

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar ebben a szellemiségben immár másodszor rendezi 
meg (ez évben 2018. június 29-én) a „Közigazgatási Juniális” szakmai és szabadidős rendez-
vényt, amellyel a közszolgálati tisztviselők közössége előtt is tiszteleg. A rendezvény egyben 
alkalom a „Közigazgatási Alumni” találkozóra is.
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VI. NKE jubileumi tanévnyitó ünnepség

Időpont:  2018. szeptember
Helyszín:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2018 szeptemberében indul útjára a közigazgatási felsőoktatás im-
már 41. tanéve. A 40. jubileum okán az idei tanévnyitó keretében 
sor kerül a jubileumi emlékplakettek átadására, továbbá az „első 40 
évnek” emléket állító évkönyv bemutatására is. 

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 
ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KAR

KONFERENCIAKÖTET
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VII. A közigazgatási felsőoktatás szakképzettségi kínálata és a 
közszolgálat képesítési követelményei közötti konvergenciakutatás 
eredményeinek bemutatása című workshop

Időpont:  2018. szeptember
Helyszín:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület

Az államtudományi képzési terület és a részét képező korábbi képzési ágak 2012 óta folya-
matos változásban vannak. A képzési terület, annak belső szerkezete, a szakok és szakkép-
zettségek szabályozása formálódik, a kiadott (engedélyezett) felsőfokú szakképzettségek köre 
jelentősen bővült, tartalmuk, elnevezésük változásokon ment keresztül. A változások időbeni 
rétegezettsége is összetettebbé vált, így a korábbi szakképzettségek, a kifutó és az új szakkép-
zettségek egyaránt jelentőséggel bírnak a közszolgálat egyes területeinek képesítési igényei, 
illetve a képesítési követelmények szabályozása szempontjából.

A kutatás feltárja a képzési terület szakképzettségeihez kötött, illetve ezek által is betölthető 
beosztásokat/feladatokat/munkaköröket. A kutatás lehetővé teszi, hogy a munkáltatók mun-
kakörönként értékeljék, hogy a megjelölt szakképzettség mennyire támogatja a munkaköri 
feladatok ellátását. Ehhez rangsorolhatják az adott szakképzettség képzési és kimeneti köve-
telményeit is fontosság, hasznosság alapján. Arra is lehetőségük van, hogy feltüntessék azokat 
a munkaköri követelményeket (kompetenciákat), amelyeket a szakképzettség megítélésük sze-
rint nem fed le. Ezzel nemcsak egy statikus képet nyerünk, hanem a folyamatos fejlesztéshez 
szükséges „munkaerőpiaci” visszajelzések is rendelkezésünkre állnak. A kutatás eredménye a 
kormányzati intézmények (szabályozó hatóságok, döntéshozók) számára közvetít informáci-
ókat és javaslatokat.

A program célcsoportját képezik a közszolgálati munkáltatók, a képzési területen végzettek, 
illetve annak hallgatói. A program egy olyan HR-fejlesztési eszközt ad, amely támogatást tud 
nyújtani a közszolgálat munkaköri kataszterének felállításához és működtetéséhez is.
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VIII. Közigazgatási Karrierexpó

Időpont:  2018. október
Helyszín:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület

A Közigazgatási Karrierexpó elsősorban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi 
és Közigazgatási Karának hallgatói számára kínál lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek a 
közigazgatási területen betölthető állásokkal. 

Az expó keretei között az érdeklődőknek alkalma nyílik találkozni a Kar közigazgatási partne-
rintézményeivel, feltehetik kérdéseiket, és tájékozódhatnak a velük szemben támasztott elvárá-
sokról. A hallgatók megtanulhatják, hogyan kell egy megfelelő életrajzot összeállítani, hogyan 
kell felkészülni az interjúkra, előadásokat hallgathatnak a közigazgatás különböző szintjein 
végzendő feladatokról, és olyan új élményekkel gazdagodhatnak, amelyek kihatással lehetnek 
akár a jövőbeli pályaválasztási döntéseikre is.
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IX. Önkormányzatiság napjainkban című konferencia

Időpont:  2018. november
Helyszín:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület

„Egy önkormányzati konferencia mindig különleges: itt olyan emberek gyűlnek össze, akik 
nemcsak érdeklődnek az önkormányzatiság iránt, értenek hozzá, vagy abban dolgoznak, ha-
nem hisznek is benne.” Ezekkel a szavakkal nyitották meg a harmadjára megrendezett Önkor-
mányzatiság	napjainkban című konferenciát 2017 novemberében. 

Egy év elteltével, immár negyedjére kerül sor a konferenciára a Magyar Tudomány Ünnepe 
rendezvénysorozat  keretében. A konferencia egyúttal kiváló alkalom arra is, hogy az Államtu-
dományi és Közigazgatási Karon működő Önkormányzati Kutatóintézet is bemutathassa az 
általuk folytatott kutatásokat. 

A hagyományokhoz híven várhatóan most is kötött és kötetlen formában kialakuló tudo-
mányos és gyakorlati vitákra számíthatunk az önkormányzatiság témakörében. Rendszerint 
önkormányzati szakemberek, érdekvédelmi szövetségek, valamint jegyzők és polgármesterek 
folytatnak szakmai eszmecserét a konferencián a helyi önkormányzati rendszer kihívásairól, jó 
gyakorlatairól és fejlesztési lehetőségeiről.
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X. Közszolgálati továbbképzés-fejlesztés 2014–2018 – KÖFOP 2.1.1. 
elnevezésű konferencia

Időpont:  2018. november
Helyszín:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület

A jubileumi év zárásaként kerül sor e konferenciára. Témáját a továbbképzés időszerű kérdései 
képezik, például a magyar közigazgatásban megkezdett átalakítások (a bürokratikus terhek csök-
kentése, az egyszerűbb, elektronikus megoldásokat preferáló, szolgáltató szemléletű ügyintézés, a 
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, az integritásszemlélet kialakítása stb.), a gaz-
dasági növekedés és az üzleti versenyképesség erősítésének kritikus feltételei. A konferencia egyben 
a 2016-ban indult KÖFOP 2.1.1. A	közszolgáltatás	komplex	kompetencia,	életpályaprogram	és	oktatástech-
nológiai	fejlesztése című operatív kutatási és fejlesztési program eddig elért eredményeit is bemutatja.

A közigazgatási szervezet, a jog- és feladatrendszer, az eljárások jelentős ütemű és mértékű 
átalakítása ugyanis naprakész ismereteket, a változó elvárásokhoz igazodó, bővülő kompeten-
ciákat és folyamatos önfejlesztést igényel, ami komoly kihívást jelent a tisztviselők számára. 
Az adaptív szemléletű, a közigazgatási változásokkal azonosuló, azokat pozitívan kezelő tiszt-
viselő a közigazgatási fejlesztések sikerének egyik legfontosabb feltétele. Az elkötelezettség, a 
reformokat támogató vezetői és tisztviselői mentalitás, a motivált munkahelyi kultúra jórészt 
a szakmai fejlődés lehetőségének biztosításával, az egyéni és csoportos tanulást, az adaptív 
szemléletet támogató „tanuló” környezet kialakításával teremthető meg.

A tisztviselőnek és vezetőjének ezért folyamatos, up-to-date adaptációs, tanulási támogatásra 
van szükségük ebben a folyamatban ahhoz, hogy rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, 
amelyek a hatékony közigazgatás és közszolgáltatási rendszer működtetéséhez, az állampolgári 
bizalom megszerzéséhez szükségesek. Ezért kulcsfontosságú a tisztviselők személyre szabott 
(egyéni fejlesztési igényekre és valós szervezeti szükségletekre alapuló) kompetenciafejleszté-
se. (A kompetencia fogalma magában foglalja a képességek – tudások, ismeretek, készségek és 
attitűdök – összességét.) 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását se-
gítő – modern oktatástechnológiai és képzésmenedzsment-rendszerre épülő – tanulási kör-
nyezet jött létre. A beavatkozás hatásaként mérhetően javult és folyamatosan fejleszthetővé 
válik a közszolgálatban dolgozók kompetenciaszintje, rendszerszinten elterjedt a személyre 
szabott fejlesztés módszere. A projekt célcsoportját képező tisztviselők tudásának, képessége-
inek fejlesztése végső soron hozzájárul a közigazgatás és közszolgáltatások hatékonyságának 
növeléséhez, a bürokráciacsökkentés minőségi végrehajtásához és Magyarország versenyké-
pességének növeléséhez.





KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR


