A köz szolgálatában: ötéves az NKE

Interjú prof. dr. Patyi Andrással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektorával

“In Public Service: NUPS is Five Years Old”

Interview with Prof. Dr András Patyi, Rector of the National University of Public Service (NUPS)
lok, úgy vélem, rendkívül intenzív volt ez az
időszak, olyan mintha tíz év telt volna el közben. Miközben egyetemünk működése és
finanszírozása a kormányhoz kötött, ez az
akadémia és ez a múlt nem jöhetett volna
létre a Ludovika adományozói nélkül, ezért
ezt az ünnepet nekik is szenteltük idén. Ezért
avattuk fel a legnagyobb adományt felajánló
Buttler János gróf szobrát, valamint egy emlékfalat, amelyen szerepel az összes adományozó neve és titulusa. Az eseményt követő
ünnepi szenátusi ülésen doktori és habilitációs címeket, egyetemi kitüntetéseket adtunk
át.

PP A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
az egykori Ludovika Akadémia helyszínén található, az intézmény az akadémia szellemiségét is igyekszik tovább
örökíteni. Milyen előkészületek előzték
meg az alapítást?
–– A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozását egy közel másfél éves előkészítő
munka és szakmai konzultáció előzte meg.
Az alapító törvényt 2011. március 28-án hirdették ki, ezt a napot 2012-ben nyilvánította
az egyetem napjává az NKE fenntartói testülete. Az egyetem központja valóban az egykori Ludovika Akadémia felújított épületében
kapott helyet, és valóban célunk az, hogy az
akadémia szellemiségét továbbvigyük. Történetéről talán kevésbé köztudott, hogy nem
csupán katonai képzésekkel foglalkoztak,
hanem már a 200 évvel ezelőtti alapításkor is
fontos szempont volt, hogy az ott végzettek
államigazgatási ismeretekkel is rendelkezzenek.
PP Az egyetem március 28-án ünnepelte fennállásának ötödik évfordulóját.
Ön hogyan értékeli az eddigi eredményeket?
–– Ha a meghozott döntések sorára, az
elvégzett munkára és eredményekre gondo6 | DIPLOMATA   

PP Lázár János miniszter úr az ünnepségen külön kihangsúlyozta, hogy a
közigazgatási és az állami szférában
dolgozni vágyók számára az egyetem
képzései elengedhetetlenül fontosak. A
hagyományosan diplomát adó szakok
mellett tanfolyamokat is kínálnak önkormányzatok, köztisztviselők részére.
Milyen visszajelzések érkeznek?
–– Az NKE összességében több tízezer
közszolgálati tisztviselő továbbképzéséért
felel, hiszen számukra jogszabály is előírja,
hogy meghatározott mennyiségű továbbképzésen kötelesek részt venni. Képzéseink
egy része diplomát is adó szakirányú továbbképzés, a másik része rövidebb vagy
hosszabb tanfolyamot jelent. 2016-ban a
kötelező továbbképzési rendszer részeként
közel 1500 közigazgatási szerv mintegy 80
ezer tisztviselője vett részt valamilyen képzésben. Ez több mint 360 ezer továbbképzési programot jelent, és ebből közel 321
ezer esetben teljesítették sikeresen a vizsgát.
Úgy is fogalmazhatnék, hogy egy képzési
nagyüzemet működtetünk. Hallgatóink
visszajelzéseire nagy figyelmet fordítunk, a
minőségbiztosítás rendszere alapján minden egyes képzésnél mérjük az elégedettséget. Elismerő visszajelzések érkeznek az
emberektől is, akik élvezik a közigazgatás
nyújtotta szolgáltatásokat. A KSH legújabb
eredményei nagyfokú elégedettséget mutatnak az önkormányzatoknál és a kormányablakokban dolgozók felkészültségével kapcsolatban.

PP The National University of Public
Service is located where the Ludovika
Academy was, and it intends to take on
the spirit of the academy. What preparations preceded the establishment?
–– The establishment of the National University of Public Service was preceded by a
nearly 18-month long preparation work and
professional consultation. The foundation law
was announced on 28th march 2011, and in
2012 the Governing Board of NUPS declared
that day the Day of NUPS. The centre of
NUPS is indeed housed in the renovated
building of the previous Ludovika Academy,
and our aim is to continue the spirit of the
academy. Maybe it is less known about its
history that the academy did not only deal
with military training and education, but
even at the first establishment 200 years ago
it was important that the graduates would
have knowledge of public administration as
well.
PP NUPS celebrated its 5th anniversary
on 28th March. How would you evaluate
the achievements so far?
–– Regarding the decisions made, the work
completed and the achievements, I think this
period was very intensive. It feels as if ten
years had passed. Meanwhile the financing
and operation of our University is government bond. This academy and this past history could not have happened without the
donators of the Ludovika, therefore we dedicated this year’s celebration to them as well.
That is why we unveiled the statue of the man,
who offered the biggest donation, Count
János Buttler. Besides, we inaugurated a memorial wall, which contains the names and
titles of all the donators. At the senate’s session
after the event doctorates and habilitation
titles and university prizes were awarded.
PP At the ceremony Minister János
Lázár emphasised that the education of
this university is essential for those who
would like to work in public administration and in the public sector. In addition to the traditional faculties that
provide degrees, NUPS also runs sev-

PP Jelenleg öt karral rendelkeznek, többek között rendőr- és katonatiszteket,
közigazgatási szakembereket és leendő
diplomatákat képeznek. Az újonnan
alapított víztudományi kar hiánypótló
terület. Az ott végző szakemberek milyen speciális tudást szerezhetnek?
–– A víztudományi kar Baján működik,
folytatva a vízügyi képzések több évtizedes
hagyományát. A kar elnevezése mögött azonban nemcsak a Baján meglévő, elsősorban
mérnöki, tudás rejlik, hanem a fenntartható
fejlődés és a vízkormányzás kihívásaira reagáló témakör is megjelenik. Ezzel a Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Kabinetünk
foglalkozik. Az új kar a legtágabb értelemben
vett vízügyi ágazat számára képez szakembereket. Ők az ivóvíz biztonságáért, természetes
vizeink tisztaságáért és a környezetvédelemért
is felelnek, így – bár nem úgy tűnik elsőre – de
közszolgálati szerepe van az új karnak is.
PP A legkiválóbb hallgatók doktori iskolában folytathatják tanulmányaikat
és mélyíthetik el ismereteiket a hadtudományok, a katonai műszaki, illetve
a közigazgatási és rendészeti tudományágakban. Milyen lehetőségekre,
szakmai előrelépésre számíthatnak
ezután?
–– Négy doktori iskola működik egyetemünkön, a Katonai Műszaki, a Hadtudományi, a Közigazgatás-tudományi és a Rendészettudományi Doktori Iskola. A doktori
képzés – bár előrehaladás szempontjából lineárisan illeszkedik a bolognai típusú rendszerbe –, de a doktori fokozat nem hozza
magával a közvetlen előrelépés lehetőségét a
közszolgálatban. Ez a tudományos pálya megalapozására szolgál, a frissen végzett doktor
saját tudományos karrierjét tudja elindítani.
Mind a négy doktori iskolánk egyedülálló
tudományterületen fejti ki munkáját, de széles tudományos palettával várja az érdeklődőket. Jelenleg előkészítés alatt áll a nemzetközi tanulmányok doktori iskolánknak a létesítése.

eral courses for local governments and
civil servants. What feedback have You
received?
–– All in all NUPS is responsible for the
training of ten thousands of civil servants,
because the law requires them to attend a
certain number of trainings. Some of our
courses are professional education with degrees, the other part consists of shorter or
longer courses. In 2016 as a part of the compulsory training courses some 80,000 civil
servants of nearly 1,500 public administration organisations attended some kind of a
course. It means over 360,000 further education programmes, out of which 321,000
participants passed the exams. I could say
we operated a large-scale further training
programme. We pay special attention to the
feedback from our students, and we evaluate
satisfaction based on the quality assurance
systems with each training course. We also
receive positive feedback from those people,
who use the services of public administration. The latest results of the Hungarian
Central Statistical Office show high level of
satisfaction at local governments and in connection with the thorough grounding of the
staff.
PP Currently You have five faculties,
and among others You educate police
and military officers, public administration professionals and diplomats-tobe. The newly established Faculty of
Water Sciences fills a long-felt gap.
What special skills and knowledge can
students get there?
–– The Faculty of Water Sciences operates in Baja, continuing the decades’ of
tradition of water science education. Behind

the name of the faculty, however, there are
not only the mainly engineering skills present in Baja, but the topics of sustainable
development and others facing the challenges of water management are covered.
The Sustainable Development Studies
Cabinet deals with that programme. The
new faculty trains professionals for the water sector in the broadest sense. They are
responsible for the security of drinking
water, the cleanliness of natural waters and
environmental protection, so even it does
not seem at a first sight, the faculty plays a
public service role.
PP The best students can continue their
studies in doctoral schools and they
can deepen their knowledge in military
sciences, military technical studies and
in public administration and law enforcement. What opportunities and
professional promotions can they expect?
–– There are four Doctoral Schools at our
University: Doctoral Schools of Military Engineering, Military Sciences, Public Administration Sciences and Doctoral School of Law
Enforcement Sciences. Although the doctoral education fits the Bologna system in
terms of progress, but the doctorate does not
mean the possibility of direct promotion in
public service. It serves the establishment of
a scientific career, as those who take their
doctorate can start their own scientific career.
All the four Doctoral Schools work in unique
fields of science, but they await applicants
with a wide range of scientific studies. Currently preparations for the set up of the Doctoral School of International Studies are being
done.

PP A nemzetközi kapcsolatok építésére,
ápolására mit kínálnak a hallgatóknak?
Miben nyújt mást a nemzetközi igazgatási szak a többi nemzetközi képzéshez
képest?
–– Az egyetem széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amely mind az
Erasmus-programban, mind az azon kívüli
együttműködésekben rendkívül gazdag lehetőséget nyújt a hallgatóknak. Kínától, Oroszországon át, az Európai Unió tagállamaitól Ame   DIPLOMATA | 7

rikáig számos helyre el lehet jutni tanulni, kutatni. Minden évben nő az Erasmus-programba
bevont partnerintézmények száma, ezzel együtt
mind a hallgatói, mind az oktatói, valamint a
munkatársi mobilitási programokban részt vevők köre is bővül kifelé és befelé egyaránt. Ami
a nemzetközi igazgatási alapszakunkat illeti, már
a neve is mutatja, hogy a többi nemzetközi
szaktól eltérően mi a nemzetközi kapcsolatrendszer állami feladatokban megnyilvánuló oldalával kapcsolatos tudnivalókat igyekszünk megtanítani a hallgatóknak. Ez egy államtudományi
típusú nemzetközi képzés, amelyben természetesen helyet kapnak többek között politika- és
társadalomtudományi, gazdaságtudományi
tárgyak is. Azt a tudást igyekszünk átadni a
hallgatóknak, amellyel lehetőségük lesz egy
államközeli nemzetközi karriert építeni.

valósággá válik, hogy a rendészeti, a civil és a
nemzetközi közszolgálati karrier hallgatói együtt
és egymásra tekintettel készülnek fel. A beruházások ezután is folytatódnak, az év végén adjuk
át az egyetem sportközpontját, valamint várhatóan jövő év elején befejeződik az Orczy-park
rekonstrukciója. Az év másik nagy fordulópontja lehet, ha a nemzetközi tanulmányok doktori
iskolánkat sikerrel tudjuk akkreditálni, végül ki
kell emelni, hogy hetven év után egyetemünkön
indul újra a doktori címet adó osztatlan államtudományi mesterképzés.
PP Ha rektor úr megenged még egy személyes kérdést, kérem, meséljen a csa-

ládjáról, hiszen egy ilyen felelősségteljes
pozícióban lévő embernek különösen
fontos a biztos háttér.
–– A feleségemmel együtt boldog házasságban élünk, és két nagyfiút nevelünk. A
feleségem hosszú ideig ügyvédként dolgozott,
jelenleg az Igazságügyi Minisztérium egyik
intézményének vezető munkatársa. A nagyobbik fiam gazdaságinformatikusnak tanul, a kisebbik gimnazista, még pályaválasztás előtt áll. A Nemzeti Választási Bizottságban is betöltött pozícióm miatt még inkább
megszaporodtak a teendőim, megbecsüljük
az együtt töltött időt.
Dr. Fodros István–Végh Nóra Judit

PP Az egyetem campusa folyamatosan
fejlődik, szakmai programjai pedig
bővülnek. Milyen célkitűzései vannak
a következő öt évre?
–– A Ludovika campus beruházása idén fordulópontjához érkezik, a rendészettudományi,
valamint az államtudományi és közigazgatási kar
szeptembertől már a campuson fog működni,
azaz az új tanév kezdetén sok ezer hallgató veheti majd birtokba az új épületeket. Ezzel végre
PP What possibilities do You offer students to build and cultivate international relationships? What novelties can
the Faculty of International and European Studies provide compared to
other international education?
–– NUPS has a wide international network, which provides students with rich
opportunities both within the Erasmus
Programme and outside of it. Students can
go to study and to research in many places
from China through Russia to the member
states of the European Union and the USA.
The number of partner institutions involved in the Erasmus Programme keeps
increasing every year. This way the circle of
students, teachers and participants in colleague mobility circles expands both inwards and outwards. As far as our International Public Managment BA programme
is concerned, its name shows that unlike
the other international majors the studies
of tasks in public sectors related to the international network are taught here. This
is a public administration type international programme in which of course there
are subjects of political and social studies
and economics. We would like to give the
students the knowledge that they will be
8 | DIPLOMATA   

able to use to build an international career
close to public administration.
PP The campus of NUPS keeps developing and its professional programmes are
expanding. What goals do You have for
the next five years?
–– The Ludovika Campus project will get
to a turning point this year. The Faculty of
Law Enforcement and the Faculty of Political
Sciences and Public Administration will operate on the campus from September on. So in
the new academic year thousands of students
can use the new buildings. This way finally
the students of law enforcement, civilian and
international public administration students
can study together with respect for each other and in contact with each other. Investments
will go on. At the end of the year the sports
centre of NUPS will be opened and the reconstruction of the Orczy Park is expected to
be completed at the beginning of next year.

Another turning point of the year could be if
the Doctoral School of International Studies
can be accredited successfully. Finally, I can
emphasise that after 70 years the undivided
political science master programme providing
a doctorate will start again at NUPS.
PP If You allow a personal question,
please tell us about Your family. Since
a person in such a responsible position
particularly needs a steady background.
–– My wife and I have a happy marriage
and we have two sons. My wife used to work
as a lawyer for a long time, and at the moment she works in a leader position at the
Ministry of Justice. My elder son studies
economic information technology and the
younger one attends the grammar school, so
he is to choose a carer later. Due to my position in the National Election Board I have
more tasks, so we appreciate the time we can
spend together.

