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A kormánynak célja, hogy valamennyi állami vezető részesüljön államtudományi
képzésben, legyen szó területi vagy központi szerv vezetőjéről – mondta Orbán Viktor
miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lapjának adott interjújában.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) lapja, a Bonum Publicum Magazin legfrissebb
számában megjelent interjúban Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, az államtudományi
képzés átalakításával olyan közigazgatási tisztségviselőket kell képezni, akik a szakmai
tudásuk mellett elkötelezettek a nemzeti érdek képviselete, a morális tartás és a köz szolgálata
iránt. A kormányfő az NKE-ről azt mondta, a teljesítmény visszatükrözi az alapító szándékát. Az
egyetem 2010-es megalapítása hosszú távú válasz volt az elmúlt évtizedek problémáira.
„Ennek az intézménynek ráadásul van egy olyan erőforrása, amely előreviszi: a hazaszeretet” –
jelentette ki.

Kifejtette, hogy az NKE megalakítása jelentős lépés a közigazgatás reformjában, mert olyan
szakembereket képez, akik új generációját adhatják annak az államnak, amelynek felépítésén a
kormány megalakulása óta dolgozik. „A szemünk előtt egy olyan állam képe lebeg, amely erős,
méltányos és tisztelhető, mert minden szegletében a közérdeket rendeli a magánérdek elé” hangsúlyozta Orbán Viktor. A bürokrácia csökkentésével kapcsolatban a kormányfő úgy
fogalmazott, hogy ez önmagában nem old meg semmit. „Mi itt az alapvetést változtattuk meg:
fölfogásunk szerint ugyanis nem a polgárok vannak az államért, hanem fordítva, az államnak
kell kiszolgálnia a polgárait, ugyanakkor szavatolnia kell a mindennapok biztonságát. Az állam
attól tekinthető jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó
érdekében és keretei között, a legmegfelelőbb módon szolgálja” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor kérdésre felidézte, 2010-ben a csőd széléről kellett visszarángatni az országot, és
éveken át azon dolgoztak, hogy ne hitelfelvételekből tartsák a „víz felett” Magyarországot.
Ugyanakkor mostanra már nem az a cél, hogy munkájuk legyen az embereknek, hanem az,
hogy jobban megérje dolgozni, és mindenki lépjen egyet előre. Megemlítette, hogy a kormány
kiemelten kezeli a közszférában dolgozók illetményemelését.

„Nehéz örökséget is le kellett bontanunk: nem volt presztízse a közszférában végzett munkának
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– mondta. – Oda jutottunk, hogy a tanító, tanár, orvos, rendőr, kormányhivatalnok munkájának
értéke megkérdőjeleződött. A kormány megteszi, amit kell, kidolgoztuk az életpályamodelleket.
2016. július 1-től elindítottuk a közszolgálati dolgozókét. Első lépésként a járási hivatalok
tisztviselői számára új, sávos illetményrendszer kialakítására került sor. A felsőfokú
végzettséggel rendelkező tisztviselők illetményét átlagosan 30 százalékkal emeltük. Az
életpályamodell második üteme 2017. január 1-jén indult. Most a megyei szinten
foglalkoztatottak kapnak 10–35 százalékos vagy esetenként még magasabb béremelést.
Mindez egy átgondolt stratégia mentén történik. Tudunk bért emelni a rendőröknél, katonáknál,
a pedagógusoknál, az egészségügyi dolgozóknál is.”
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