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Szakmai beszámoló
A személyügyi tevékenység kihívásai
a közszolgálatban
címû tudományos konferenciáról

A fenti címmel rendeztek szakmai konferenciát 2013. október 31-én a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem (NKE) és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége1 (HSZOSZ)
együttmûködésében.2 A rendezvénynek a NKE Közigazgatás-tudományi Kar köz-
ponti épülete adott otthont.

A tanácskozás megszervezését fõként az indokolta, hogy az elmúlt idõszakban
számos olyan változás zajlott (Magyary program beindítása; különféle területeken
elindított életpálya-modellekkel kapcsolatos munkálatok megkezdése; jogszabályi
környezet átalakulása stb.) amelyek jelentõsen megváltoztatták a közszolgálati
HR-munka kereteit, orientációját és megvalósítási módjának lehetõségeit. A szerve-
zõk célja volt a kívánatos közszolgálati gyakorlatnak a személyügyi szakemberekhez
és érdeklõdõkhöz történõ közvetítése, az információk széles szakmai körben történõ
terjesztése, valamint – igazodóan a kormányzati törekvésekhez és az egyetem célki-
tûzéseihez – hozzájárulás a közszolgálati személyügyi szaktevékenységek minõségi
fejlesztéséhez. E célok elérése érdekében tekintették át a tanácskozás közremûködõi
a hazai közszolgálat megújítását támogató személyügyi tevékenység és képzési
rendszer aktuális helyzetét, valamint a továbbfejlesztés lehetõségeit.

A konferenciára a magán- és közszféra, valamint a nonprofit szervezetek külön-
bözõ területeirõl érkeztek a szakemberek és az érdeklõdõk.3 Többek között képvisel-
tette magát az államigazgatási szektor központi és területi szinten egyaránt; a
megyék, különbözõ települési önkormányzatok, hazai nagyvállalatok és KKV-k,
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1 A Humán Szakemberek Országos Szövetsége a humánmenedzsmenttel foglalkozó, korszerû elméleti
és gyakorlati ismerettel és tapasztalattal rendelkezõ szakemberek közössége. A Szövetség rendeltetése
a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok HR-szakemberekhez és az érdeklõdõkhöz való eljuttatása, így
hozzájárul az emberi erõforrás megbecsüléséhez. (www.hszosz.hu)

2 A konferencia részletes szakmai programja és az elhangzott elõadások kivonatai az alábbi linken meg-
találhatóak: http://vtki.uni-nke.hu/arop-programok/arop-2_2_21/rendezvenyek

3 Összességében mintegy 200 fõ vett részt a programon.



egyetemek és kutatóintézetek. Szép számmal vettek részt a munkában az NKE rele-
váns képzéseiben tevékenykedõ oktatók és tanulmányokat folytató hallgatók is.

A plenáris program

Prof. dr. Patyi András az NKE rektora megnyitójában üdvözölte a rendezvény létrejöt-
tét és köszöntötte a konferencia szakmai közönségét. Hangsúlyozta, hogy – megfele-
lõen a Magyary Program gondolatiságának – napjaink egyik kiemelt feladata a köz-
szféra innovációja, ezen belül is a személyzetfejlesztés hangsúlyossá tétele.4 A válto-
zás mozgatórugójaként említette a szakmai együttmûködést, hangsúlyozva annak
jelentõségét a szakmai szervezetek és azok képviselõi gyakorlati munkájában és az
elméleti kutatásokban egyaránt.

Nyitóelõadásában prof. dr. Poór József, a HSZOSZ elnöke olyan új menedzs-
ment-megközelítéseket mutatott be, amelyek meghatározó jelentõségûek lehetnek a
hazai közszolgálat fejlõdésében. Részletesen beszélt a tudásalapú közszolgálati elõ-
meneteli rendszer jelentõségérõl, valamint a számításba vehetõ új motivációs eszkö-
zökrõl, a személyre szabott, és az érintettek által összeállított megoldásokról. Az
együttmûködés egyik fontos keretszervezeteként mutatta be a HSZOSZ-t, hangsú-
lyozva annak a humánmenedzsment területen betöltött közvetítõ szerepét.

A tanácskozás második részeként meghirdetett tematikus szekciómunkát négy
plenáris elõadás alapozta meg. Elsõként dr. Jávor András, a Magyar Kormánytisztvise-
lõi Kar elnöke szólalt fel, aki a magyar közszolgálat hivatásetikai reformját mutatta be
Hivatás és hivatal – Múlt és jelen a közszolgálatában címmel. Az elõadó hangsúlyozta a
hivatásetikai szabályozás és értékrend közszolgálatban betöltött jelentõségét. Ennek
döntõ jelentõsége van abban, hogy a közszolgálat személyi állományában a szakmá-
juk iránt elkötelezett, felkészült, megújulni kész és a korrupciót elutasító, magas eti-
kai követelményeket érvényesítõ kormánytisztviselõk álljanak, akik elkötelezett
módon és felelõsséggel tevékenykednek a közjó szolgálatában. Ennek sarokköve az
idén szeptemberben elfogadott Kormánytisztviselõi Etikai Kódex. Az etikai ismere-
tek befogadását, egyben a kultúraváltás elõkészítését a széles körben megtartott kép-
zések készítik elõ.

A plenáris ülés következõ elõadója dr. Imre Miklós a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal személyügyi igazgatásért felelõs elnökhelyettese volt. Elõadásának címe Az
új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései. A téma kapcsán ismertette a köz-
szolgálati életpálya legújabb fejlesztéseit. Ennek keretében a közszolgálat új teljesít-
ményértékelési rendszerét (TÉR), amely a három hivatásrend vonatkozásában, kor-
szerû informatikai támogatással teszi lehetõvé az állomány teljesítményének rendsze-
res értékelését; a munkaköralapú rendszer (MAR) kialakításával kapcsolatos újdonsá-
gokat, bemutatva annak az elõkészítési folyamatát. Az elõadásban még két további
téma kapott helyet: az immár negyedik éve töretlen sikereket elkönyvelõ Magyar Köz-
igazgatási Ösztöndíj Program eredményei, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal szakmai gyakorlati közvetítõ rendszere, amely hiánypótlójelleggel nyújt
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segítséget a fõiskolai és egyetemi hallgatók számára szakmai gyakorlatuk eltöltéséhez,
hozzájárulva a közigazgatás utánpótlás-politika hosszú távú céljaihoz.

Dr. Pósfai Gábor a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fõigazgatója A megvál-
tozott munkaképességû személyek visszavezetése a nyíltpiaci foglalkoztatásba címmel tartotta
elõadását. A fõigazgató kitért a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítására, a megválto-
zott munkaképességû személyeket foglalkoztató munkáltatók új költségvetési támo-
gatási rendszerére és az ehhez kapcsolódó nyílt munkaerõ-piaci visszahelyezésre.

Barabás Erika az IBM Magyarország Kft. HR-igazgatója, a Munkáltatók Esély-
egyenlõségi Fórumának elnöke azt mutatta be elõadásában, hogy a munkáltatók mit
tehetnek és tesznek a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának elõmoz-
dítása érdekében, kiemelve a magánszféra legnagyobb munkáltatói és a közszféra
humánerõforrás-gazdálkodása közötti együttmûködés jó példáit. A közös célok kitû-
zése és a feladatok együttes megvalósítása jelentõségén túl hangsúlyozta, hogy a két
szektornak van mit tanulnia egymástól. Úgy vélekedett, hogy a már elért szakmai
eredmények alapját képezik a jövõ innovációs és fejlõdési lehetõségeinek.

A plenáris ülést dr. Kis Norbertnek, az NKE továbbképzési és nemzetközi rek-
tor-helyettesének A Nemzeti Közszolgálati Egyetem missziója a közszolgálati személyügy-
ben címû elõadása zárta. Bemutatta a közszolgálati személyügy területén az egye-
temre háruló feladatokat, a várható jövõbeli kihívásokat és az eddig elért eredmé-
nyeket. Az egyetem, ezen belül a Közigazgatás-tudományi Kar (KTK) – amelyen
belül 2013 szeptemberétõl megnyitotta kapuit Magyarország elsõ közigazgatás-tudo-
mányi doktori iskolája is – a jövõben megújuló kínálattal rendelkezõ alap- és mester-
szakok keretében biztosítja a közigazgatási generalisták képzését. Elmondta, hogy az
NKE országos szinten mûködteti és fejleszti a közszolgálati tisztviselõk továbbkép-
zési rendszerét, megvalósítja a vezetõképzést, és bõséges szakirányú továbbképzési
programkínálattal is rendelkezik, amelynek elemei a közszolgálati tisztviselõi hivatás
minõségi fejlesztését hivatottak elõsegíteni.

A szakmai szekciókban folyó munka

A plenáris ülést követõen a konferencia résztvevõi három tematikus szekcióban dol-
goztak tovább, és az egyes témákban részletesen folytatták a tanácskozást. A további-
akban az egyes szekciókban felmerült kérdéseket tekintjük át.

Életpályák és mobilitás (elsõ szekció)

A szekciót Lóczy Péter a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) szakmai
fõtanácsadója vezette. A négy szekció-elõadás közül három foglalkozott a közigazga-
tás, a rendészet és a honvédelem terén dolgozó állomány életpálya- és mobili-
tás-összefüggéseivel és távlati lehetõségeivel.

Lóczy Péter elõadásában vázolta a Kormány Személyzeti Stratégiájának céljait,
különös tekintettel a közigazgatás személyi állományára vonatkozó fõbb fejlesztési
területekre. Elõadásában kitért a közszféra foglalkoztatás-jogi rendszerének eleme-
ire, a kiválasztás, az elõmenetel, a teljesítményértékelés és a bérpolitika területeire, a
közszolgálati jogintézmények mobilitásra gyakorolt hatásaira.
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Dr. Bognár László (BM) a rendészeti humánstratégia területeit, a rendészeti élet-
pálya program elemeit ismertette. Mondandójának középpontjában a rendvédelem-
ben foglalkoztatottak elõmeneteli rendszere, létszám- és illetményviszonyai, mobili-
tási lehetõségei és foglalkoztatási feltételei, valamint a rendvédelmi személyügyi
tevékenység eredményei állottak.

Kovács Tamás (HM) a honvédelmi humánstratégia területeit vázolta fel. Részlete-
sen ismertette a honvédelemben foglalkoztatottakra vonatkozó legfontosabb fejlesz-
tési elveket, a honvédelmi életpálya és a mobilitás összefüggéseit, a honvédelmi sze-
mélyügyi tevékenység eredményeit.

Dr. Hegedüs Henrik (HSZOSZ) összefoglaló elõadásában a hazai munkaerõpiac
munkavállalói mobilitás körképével foglalkozott, különös tekintettel a közszolgálat
jelenére.

A képzés és személyügyi fejlesztés a közszolgálatban (második szekció)

A szekcióban folyó munkát dr. Szakács Gábor egyetemi docens (NKE) vezette. A KTK
új törekvéseit az alapképzés és a mesterképzés korszerû átalakítását dr. György István,
az NKE KTK oktatási dékánhelyettese szemléletes gyakorlati példákon keresztül
mutatta be. A KTK szeretné saját profilját megkülönböztetni a jogi karokon folyó
képzésekétõl – hangsúlyozta –, ezért a közigazgatást és az ehhez kapcsolódó diszcip-
línák oktatását tartja meghatározóan fontosnak. Így került képbe az emberierõfor-
rás-gazdálkodás, a kommunikáció, az informatika, a gazdálkodás, a munkajog okta-
tása. A másik fontos rendezõelv, hogy a hallgatók, illetve a munkáltatók igényeit sze-
retnék maximálisan kielégíteni a gyakorlatiasabb oktatás felé történõ elmozdulás
érdekében.

Dr. Princzinger Péter, az NKE Vezetõ- és Továbbképzési Intézet igazgatója felvá-
zolta annak az új továbbképzési és vezetõképzési rendszernek az elméleti modelljét,
amelynek megvalósítását már megkezdték. Részletesen bemutatta a Vezetõi Akadé-
mia modelljét, alkotó elemeit, moduljait. Rámutatott arra, hogy a korszerû vezetõi
szemlélet és gondolkodásmód meghonosítását szeretnék elérni az új rendszer kiala-
kításával és bevezetésével. A „csak ezt éljük túl” típusú vezetõi problémaközelítés
helyett a stratégiai gondolkodást szeretnék elterjeszteni, elfogadtatni. A modulárisan
építkezõ Vezetõi Akadémia irányított formában, de választási lehetõséget is bizto-
sítva kívánja az érdeklõdõk igényeit maximálisan kiszolgálni. A rendszer egésze kor-
szerû és követésre érdemes megoldást kínál.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal képviseletében Madarász Viktor
fõosztályvezetõ a gyakorlat területén jelentkezõ igényekrõl beszélt. Szemléletes pél-
dákkal mutatta be, hogy a HR-szakterületnek milyen igényeket és elvárásokat kell
kielégítenie és ehhez milyen felkészültségû munkatársakra, vezetõkre van szükség.
Közvetett példákon keresztül jelezte, hogy az egyetemnek milyen tartalmú felkészí-
téseket kell folytatnia a megfelelõen felkészült szakemberek kibocsájtása érdekében.

Dr. Szakács Gábor egyetemi docens a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési
Program fõ célkitûzésein keresztül mutatta be a közszolgálaton belül kiépítendõ,
stratégiai alapú integrált emberierõforrás-gazdálkodási rendszer fõbb folyamatait és
elemeit. Tájékoztatást adott a folyamatban levõ Közszolgálati humán tükör 2013 címet
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viselõ kutatómunka fõ céljairól és várható eredményeirõl, amelyek az említett rend-
szer bevezetését hivatottak szolgálni és alapot adnak az egyetem 2014 õszén induló
HR-tartalmú képzéseihez is. Jelezte, hogy 2014-tõl indul HR-területen dolgozók szá-
mára a Közszolgálati humánszervezõ szakirányú továbbképzési szak.

Innovációk az emberi erõforrás fejlesztésben (harmadik szekció)

A szekció vezetõje Szügyi György, a HSZOSZ alelnöke volt. A szekció elõadói a témá-
val kapcsolatban egyrészt kitértek az infokommunikációs eszközök – kiemelten az
e-learning – nyújtotta hatékonysági, eredményességi és egyéb elõnyökre, mely a
tanulás folyamatának jobb nyomon követését teszi lehetõvé. A témával kapcsolatban
Szani Ferenc, az Magyar Képzõmûvészeti Egyetem e-learning szakértõje és Elter Luca,
az ARTanácsadó munkatársa egybehangzóan a hatékonyság növelésének lehetõsé-
gét, a közös szervezeti döntés és közös elszántság szükségességét, valamint a hagyo-
mányos képzési formákhoz illeszkedõ megvalósítását emelték ki.

Dr. Poór József a CRANET-kutatás5 fõbb tanulságait ismertette. Elmondta, hogy
bár a kutatás célországaiban jelentõs jogszabályi, jövedelmi, kulturális különbségek
vannak, az eltérõ életutak és egyéb sajátosságok mellett is levonhatók általánosítható
tanulságok. A teljesítményértékelés számos elõnye közül kiemelte a vezetõi és szer-
vezeti elismerés fontosságát, különösen a jó teljesítményû munkatársak következe-
tes és inkább nem anyagi eszközökkel történõ elismerésének jelentõségét.

Sebõk Mariann, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. humánigazgatója, arról a
tapasztalatáról számolt be, melyet szakmai hitvallása megvalósításaként az utóbbi
években szerzett munkájával. Ide sorolhatók a személyügyi tevékenység helyett
megvalósítandó humánpolitikai vezetés korszerû elemei: a stratégiai HR megvalósí-
tása; a köz- és magánszféra szemléletmódjának, módszereinek egymáshoz történõ
közelítése; a tudásmenedzsment szervezeten belüli kialakítása. Újszerû formaként
említette a tudásklub létrehozatalát, melynek során vezetõtársai több témakörben
(szociális- kulturális, pénzügyi- kontrolling, menedzsment stb.) olyan tudástransz-
fert valósítanak meg, ahol a proaktív hozzáállást is erõsítik munkakultúrájukban.
Tapasztalatai szerint a munkavállalók 70%-a a munkavégzés során tanul a legtöbbet.
Esettanulmány keretében mutatta be, hogyan lett jó minta az egész szervezet kultú-
rájának fejlesztésére a HR-szervezet mûködésének átformálása.

Török Attila, az ORGWARE Kft. kereskedelmi igazgatója érzékletesen világított
rá arra az ellentmondásra, hogy az egyre növekvõ HR-feladatok mellett egyrészt a
HR-munkatársak létszáma korlátozott, másrészt növekszik e szaktevékenység infor-
matikai támogatásának jelentõsége. Sok esetben a HR-szoftver alkalmazása ösztönzi
a munkatársakat feladataik átgondolására, ezáltal hatékonyságnövelésre. A szoftver
használata megköveteli ugyanis az addig kezelt adatok rendezését, egységesítését,
ugyanakkor e rend fegyelmezett megtartásával lehet csak a továbbiakban hasznosan
alkalmazni a szoftvert. Mindezzel megerõsödik és felértékelõdik a HR-funkció,
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hiszen az adatbevitel és adatkezelés, egyedi listák stb. könnyû, rutinszerû készítése
okán sokkal inkább a munkafolyamatokra tudják helyezni a hangsúlyt. Ilyen érte-
lemben az adatok kiegészítõ, pótló tevékenységét (hiánymenedzsment) könnyedén
lehet a további igénymegfogalmazások és azok sikeres teljesítése zálogává tenni.
Végezetül felhívta a jelenlévõk figyelmét: törekednünk kell arra, hogy a humánerõfor-
rás szó véletlenül se helyettesítse az emberi sajátosság és értékesség tartalmát.

Szügyi György elõadásában egy megyei kormányhivatalban végzett felmérés
tapasztalatait adta közre. A szervezeti szükségletfelmérés a rugalmas foglalkoztatási
formák ismeretérõl, azok megismerési szándékáról adott képet. Lehetõségük volt a
válaszadóknak szervezetük munkakultúrájának fejlesztésére vonatkozó gondolataik
kifejtésére, ezért ennek tanulságairól is beszámolt. A felmérés online kérdõív segítsé-
gével 411 fõ véleményét, valamint a törzshivatal és 5 szakigazgatási szerv összesen 12
vezetõjével készült mélyinterjú információit dolgozta fel. Kiderült, hogy a kormány-
hivatal szolgáltatásainak rendje és a szervezet személyi állománya egyaránt igényli a
munkarend rugalmasabb formáit. A válaszadók elsöprõ többsége (90%) érdeklõdik
az atipikus formák bevezetésének sikerességéhez illesztett munkaszervezési és kor-
szerû humánerõforrás módszerek iránt. A mélyinterjús beszélgetések során több
esetben kiderült, hogy a szakigazgatási szervek vezetõi – gyakran humánszakember
támogatása nélkül is – rátalálnak megoldásként olyan atipikus alkalmazási formákra,
mint például az osztott munkakör, a felhatalmazottként történõ eseti megbízás. A
XXI. század kihívásaira történõ sikeres válaszként tehát az innovatív megoldások
rendszeresen és igen eredményesen kerülnek a HR-szakemberek eszköztárába.

Zárógondolatok

A szekcióvezetõk a záró plenáris ülés keretében ismertették a szekciók munkáját. Az
elnöki teendõket ellátó dr. Szegedi Piroska, a KIM személyügyekért felelõs helyettes
államtitkára összefoglalta a konferencia eredményeit. Reményét fejezte ki, hogy a
személyügyi tevékenység területén a jövõben több alkalommal nyílik lehetõség a
szakma képviselõinek találkozására és a jó tapasztalatok kicserélésére, terjesztésére.
Üdvözölte az NKE és a HSZOSZ szakmai együttmûködését, és a jó gyakorlatok
átadására irányuló kezdeményezéseket.

* * *

Az ÁROP program6 keretében megvalósult szakmai program lenyomatát az alábbi-
akban összegezhetjük:

– A hazai közszolgálat megújítását támogató személyügyi tevékenység aktuális
helyzete, és a továbbfejlesztés lehetõségei részletesen bemutatásra kerültek.

– A „közszolgálati jó gyakorlatok” HR-szakemberekhez, és az érdeklõdõkhöz
történõ közvetítése, az információk széles szakmai körben történõ terjesztése
megvalósult.
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– A kormányzati törekvésekhez, és az NKE célkitûzéseihez igazodóan hozzájá-
rult a közszolgálati HR tevékenység minõségi fejlesztéséhez.

– Elõsegítette a tapasztalatcserét a megjelent hazai szektorok (közszféra, magán-
szféra, nonprofit szervezetek) között és segítette a közszolgálati tapasztalatok
és gondolkodásmód megismerését.

– Példaértékûen mutatta be az NKE és a szakmai szervezetek – jelen esetben
a HSZOSZ – együttmûködésébõl fakadó hatékony munkát és eredményeket.

Petró Csilla – Szabó Szilvia

A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban c. tudományos konferenciáról


