ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI IGAZGATÓSÁG

A Nagy Miklós-díjat 2018-ban dr. Horváth József főtitkár úr, a magyar államigazgatás
egyik kiemelkedő személyisége vehette át.
Horváth József jogászként végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán európai joggal
foglalkozó szakjogász végzettséget szerzett. Működését 1986-ban a KomáromEsztergom Megyei Tanácsnál kezdte, majd 1990 és 1994 között az Országgyűlésben
képviselte Komárom-Esztergom megye lakosainak érdekeit. 1994 és 1998 között
Tatabánya alpolgármestere volt, majd 2000-től a Magyar Államkincstár KomáromEsztergom Megyei Igazgatóság elődjénél, a Komárom-Esztergom Megyei Területi
Államháztartási Hivatalnál kezdte meg vezetői tevékenységét. Részt vett a Magyar
Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság alapításában, és 2006-ig a
szervezet igazgatója volt. 2006 és 2010 között a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóságát vezette. 2012-től a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem főtitkára. Aktív részese az új egyetemi terek kialakításának, fontos szerepet
játszik a rendkívül magas színvonalú épületrendszer és kubatúra megteremtésében.
Szervezőkészsége kiterjed a határon túli fiataljaink oktatására, továbbképzésére, és
hozzájárul ahhoz, hogy az itthoni és a külhoni magyarjaink között erős szakmai
kapcsolat alakuljon ki.
Díjazottunk – az Országgyűlési Könyvtár egykori igazgatójához, az erdélyi származású
Nagy Miklóshoz méltóan, aki szívén viselte és folyamatosan követte a külhonba szakadt
magyarjaink sorsát – sokat tett az elmúlt években és ma is azért, hogy különböző
módokon támogassa a „Könyvtár, ami összeköt” programot. Ezen, az idén immár
nyolcadik éve megtartott rendezvényen nem kevesebbet vállalunk, mint azt, hogy a
Kárpát-medence teljes magyarságának könyvtárosait, muzeológusait egy hónapra
vendégül lássuk, és szakmai programokkal, továbbképzésekkel együtt olyan kapcsolati
hálót alakítsunk ki, mely a Felvidéktől a Délvidékig, a Muravidéktől Erdélyen át
Kárpátaljáig tart.
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-2Dr. Horváth József hosszú évek óta aktívan részt vesz e programsorozat szervezésében:
vendégül látva ösztöndíjasainkat, államigazgatási tapasztalatokat is megosztva segít
abban, hogy a különböző országokból érkező könyvtárosok, muzeológusok átlássák
államunk működését, így részesei lehessenek az anyaországi magyarság életének.
Kapcsolatteremtő képessége, bárkivel szót értő barátságossága, a minden akadályt
elhárítani képes, a problémákat azonnal kezelni tudó határozottsága és segíteni
akarása példaértékű.
Az Országgyűlési Könyvtár szakmai támogatásáért dr. Horváth József Nagy Miklósdíjban részesül.

