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A jó kor mány zás
mér he tõ sé ge

Az em be rek po li ti kai szer ve zõ dé sé nek irá -
nyí tá sa egy idõs az em be ri ség tör té ne té vel.
Pla tón Az ál lam címû köny vé ben már ír a
kor mány zás mi nõ sé gé rõl mint ál ta lá nos el -
vá rás ról a de mok rá ci á ban élõ vá lasz tók ré -
szé rõl. Igaz, konk rét, szám sze rû mé ré sé vel
nem fog lal ko zik. Vi szont a kor mány za ti el -
len õr zés re rész le te sen ki tér: má so dik köny -
vé ben két fe je zet ben Gla u kón, Ade i man -
tosz és Szók ra tész di a ló gu sa az ál lam õre i -
rõl, illetve azok ne vel te té sé rõl ér te ke zik.1

Arisz to te lész a kor mány za ti for má ci ók
(alkot mányformák) kö zül azt tart ja leg jobb -
nak, ahol mai fo gal ma ink sze rint erõs kö -
zép osz tály van, azaz po li te ia ( ).2

Nehe zen vi tat ha tó a meg ál la pí tá sa e vo nat -
ko zás ban: szá mos euró pai pél da alap ján azt
lát juk, hogy va ló ban ott jobb a pol gá rok
kom fort ér ze te és ál lam hoz való vi szo nya,
ahol szi lárd anya gi hát tér rel bíró, több sé get
adó kö zép osz tály van.3 Igaz, amott szá mos
or szág ban több év szá za dos tör té nel mi hát -
tér áll a fo lya mat mö gött, míg Kö zép-Eu ró -
pa ke le ti ré szén csak az utób bi két év ti zed -
ben kez dõ dött ta nu lá sa.

Még egy fon tos gon do lat a nagy klasszi -
ku sok tól: a gö rög fi lo zó fu sok a dé mosz nak
(nép nek) a kor mány zás ra vo nat ko zó íté le te
kap csán fel hív ják a fi gyel met a de ma gó gok

sze re pé re. Ezek az óko ri szó no kok tu laj -
don képp a mai mé di á nak fe lel nek meg.
Bi zo nyí tott tény, kü lö nö sen a 20. szá zad
kö ze pe óta, hogy a mé di u mok tö meg ma ni -
pu lá lá sa be fo lyá sol ja az ál lam pol gá rok ítél -
ke zé sét. Nem vé let len, hogy szá mos po li ti -
ka tu do má nyi is ko lá ban már kü lön fi gyel -
met szen tel nek en nek, ta nít ják, elem zik
a mé dia sze re pét, amely úgy tû nik, hogy
nap ja ink ra be fo lyá so sabb, mint a klasszi kus
há rom ha tal mi ág.4 Egy ér tel mû en in do kolt
te hát a jó kor mány zás meg íté lé sé ben a mé di -
u mok sze re pé nek – rá ha tá sá nak – fi gye lem -
be vé te le is. Vagyis: a jó kor mány zás hoz ma
már mind in kább nél kü löz he tet len a jó, a
kö zért dol go zó mé dia po li ti ka is.

A kor mány zás

A pol gá ri for ra dal mak a 17–19. szá zad ban 
át ala kí tot ták Euró pa va la mennyi tár sa dal -
mát, így a kor mány zás sal való tu do má nyos
fog lal ko zás is új erõ re ka pott. Né hány ki -
emel ke dõ gon dol ko dó a tel jes ség igé nye nél -
kül: az an gol fi lo zó fus Loc ke5 és a lordp ro -
tec tor Crom well6, vagy a fran cia Montes -
quieu7, ké sõbb a né met, az oszt rák: La band8,
Kel sen9 is.

A kor mány zás el he lye zé se 

A kor mány zás (go ver nan ce) a po li ti ka
egyik kü lön le ges és fon tos te rü le te, amely
szo ro san össze fo nó dott a köz igaz ga tás sal, de 

1 PLA TÓN: Az ál lam, Bu da pest, Lazi Bt., 2001. (Mi lye nek -
nek kell len ni ök az ál lam õre i nek? és Az ál lam õre i nek ne -
ve lé se)

2 ARISZ TO TE LÉSZ: Po li ti ka, Bu da pest, Osi ris Ki adó, 2001,
51. p. (Mint hogy fej te ge té sünk al kot mány ról szóló elsõ
ré szé ben meg ál la pí tot tuk, hogy há rom he lyes al kot -
mány van: a ki rály ság, az arisz tok rá cia és a po li te ia, és
ezek bõl há rom korcs for ma ala kult ki, ti. a ki rály ság ból a 
tü ran nisz, az arisz tok rá ci á ból az oli gar chia és a po li te i á -
ból a de mok rá cia…)

3 A kon ti nen tá lis Euró pa ér ték rend jé ben ta lán leg in kább a 
né met Mit tels tand je len ti e fo ga lom leg jobb meg ha tá ro -
zá sát.

4 A ha ta lom meg osz tá sá nak el vé rõl rész le te sen ír BAY ER

Jó zsef: A po li ti ka tu do mány alap jai, Bu da pest, Nap vi lág
Ki adó, 2001, 120–133. p.

5 John LOC KE (1632–1704): Two tre a ti ses of go vern ment
(1660) és Two Tre a ti ses of Go vern ment (1690).

6 Oli vi er CROM WELL (1599–1658) mint lordp ro tec tor
ural ko dott 1653–1658 kö zött a kö zös ál lam szö vet ség -
ben, mi u tán le igáz ta Skó ci át és Ír or szá got. En nek alap ját
Lam bert tá bor nok ál tal meg szö ve ge zett és a par la ment
ál tal is el fo ga dott Inst ru ments of Go vern ment ké pez te.

7 Char les-Lo u is MON TES QU I EU: A tör vé nyek szel le mé rõl
(1748), vál. és ford. NEMES Ist ván–HOR VÁTH An dor,
Bu ka rest, Téka Ki adó, 1987.

8 Paul LABAND: Das Sta ats recht des de uts chen Re i ches, Fre i -
burg i. Br., 1876–1882.

9 Hans KEL SEN: All ge me i ne Sta ats leh re, Ber lin, 1925.



azon túl me nõ funk ció.10 Jo gi lag sza bá lyo -
zott, de min den szin ten po li ti kai in ven ció, a
kö tött és a sza bad cse lek vés ele gye.11 A kö -
zös sé gek köz éle té nek meg for má lá sa és meg -
szer ve zé se az ön kor mány zás tól a ré gi ók
és or szág(ok) irá nyí tá sán át a glo bá lis kor -
mány zá sig ter jed, és az em be rek vál to za tos
for mák ban gya ko rol ják. A ha tal mi ágak
(tör vény ho zás, vég re haj tás, igaz ság szol gál -
ta tás) po li ti kai ala pon tör té nõ hár mas fel -
osz tá sá ban a vég re haj tás egyen lõ a kor -
mány zás sal és az igaz ga tás sal (Mon tes qu i eu, 
Loc ke). A jogi ala pon tör té nõ funk ció meg -
osz tás (tör vény ho zás, kor mány zás, igaz ga -
tás, igaz ság szol gál ta tás) hang sú lyoz za a ket -
tõ kö zöt ti éles kü lönb sé get, mi vel az ad mi -
niszt rá ció leg fel jebb csak má sod la go san
po li ti kai te vé keny ség, alap fel ada ta a jog al -
kal ma zás és a dön té sek ér vé nye sí té se (Kel -
sen La band, Jel li nek). Mind két fel fo gás ban
kö zös, hogy alap ve tõ en két jogi mû ve le tet
vesz fi gye lem be: a jog al ko tást és a jog al kal -
ma zást. 
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A kor mány zás lé nye gé ben prob lé ma meg -
ol dás: a prob lé ma fel is me ré se, dön tés és vég -
re haj tás egy szer re. Pol gá ri vi lá gunk ban ak -
to ra a de mok ra ti ku san vá lasz tott kormány

és ön kor mány zat. Meg va ló sí tá sá nak esz kö -
ze: a kor mány za ti/ön kor mány za ti re form.
Fel ada ta nem csu pán a jó fel té te lek meg -
teremtése, ha nem a kor mány zás mun ká já -
nak mi nõ sé gi el lá tá sa is. A jó kormány/ön -
kor mány zat a köz jó ért mun kál ko dik, te -
vé keny sé ge ér té kel he tõ, tel je sít mé nye el szá -
mol tat ha tó, és az egyes sze mé lyek fe le lõs -
ség re von ha tók. Fon tos köz gaz da sá gi szem -
szög bõl is ér tel mez ni az ál la mot, amely
klasszi kus ér te lem ben nem vál lal ko zás
szem lé le tû, nem pro fit ra tö rek szik, ha nem
(ál lam)ház tar tás, ahol a kö zös kasszá nak
(bud get) – tíz mil lió ál lam pol gár pén zé nek –
ke ze lõ je a kormány.

El mé le tek a kor mány zás mû kö dé sé rõl

Az ál lam és a kormány mû kö dé sé vel kap -
cso la tos né ze tek, el mé le tek há rom sza kasz ra
oszt ha tók. Az elsõ a jogi köz pon tú meg kö ze -
lí tés volt, amely a jog ál la po tot és a jog ál la mot 
tar tot ta üd vös nek. Ezt kö vet te a po li ti kai
kép vi se le ti elv. A leg újabb va rázs szó pe dig a
me nedzs ment szem lé let ér vé nye sí té se a köz -
szfé rá ban: New Pub lic Ma na ge ment, az új -
we be riz mus és a good go ver nan ce ke re té ben.

A szak iro da lom így kü lön böz te ti meg a
mo dern köz me nedzs ment há rom fõ irány za -
tát:12 

– az új köz me nedzs ment (New Pub lic Ma -
na ge ment – NPM): a köz igaz ga tást
tech ni kai meg kö ze lí tés ben szem lé li,
így – ál lí tá sa sze rint – annak mun ka fo -
lya ma tai kö ze lít he tõk a ma gán szek to -
ré hoz. A jó lé ti ál lam vál sá ga a ha té -
kony ság nö ve lé sé vel meg old ha tó, amit
min ta ként szol gál tat a piac (a ma gán -
szek tor) vi lá ga; 

– az új we be riz mus: az ez red for du ló tá ján
meg je le nõ irány zat az NPM tor zu lá sa i -
ra adott vá lasz. Sza bá lyo zá si és – ki sebb 
mér ték ben – ér ték ala pú meg kö ze lí tés -
sel jel le mez he tõ. A tár sa dal mi prob lé -
mák meg ol dá sa = erõs ál lam;
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10 MAGYA RY Zol tán: Ma gyar Köz igaz ga tás, Ki rá lyi Ma -
gyar Egye te mi Nyom da, 1942, 519–520. p.

11 Bõ veb ben TAMÁS And rás: A köz igaz ga tá si jog el mé le te,
Szent Ist ván Tár su lat, 2001, 205. p.

12 KSZK: Köz igaz ga tás-tu do má nyi és köz igaz ga tá si is me re te,.
Kor mány za ti Sze mély ügyi és Köz igaz ga tá si Kép zé si
Köz pont, 2009.



– a jó kor mány zás (Good Go ver nan ce):
az irány zat az ér ték- és rész vé tel ala pú
meg kö ze lí tést al kal maz za: a pol gá ro kat
(és szer ve ze te i ket) be kell von ni a kor -
mány zás ba, ez ál tal va ló sul meg a jó köz -
igaz ga tás. Míg az NPM a pi a cot, az új we -
be riz mus az ál la mot  he lye zi a kö zös sé gi
dön té sek kö zép pont já ba, ad dig ez az
irány zat a tár sa da lom erõ it, a pol gá ro kat.

A jó kor mány zás jó kap cso latot je len t a
kor má nyon levõ és kor mány zot tak kö zött.
En nek so rán pe dig kü lö nös fi gye lem mel
kell len ni a kü lön bö zõ ér dek cso por tok, sze -
rep lõk kö zöt ti vi szo nyok ra:

– a kormány és a pol gá rok kö zött,
– a kormány és a pi a ci sze rep lõk kö zött,
– a kormány és a ma gán szek tor kö zött, 
– a he lyi köz igaz ga tá si in téz mé nyek és az 

ott la kók kö zött,
– a vá lasz tott és ki ne ve zett tiszt ség vi se -

lõk kö zött,
– a tör vény ho zás és a vég re haj tó szer vek

kö zött,
– a köz pon ti ál lam i és ön kor mány za ti in -

téz mé nyek kö zött. 

Good governance

A good go ver nan ce – a szak iro da lom a jó
kor mány zás an gol ter mi nus tech ni cu sát hasz -
nál ja – leg fõbb alap fel té te le a jó, egye te mes
ér ték rend ben hívõ, er köl csi leg és gaz da sá gi -
lag is sta bil tár sa da lom. Nyu gat-Eu ró pá ban
a jó kor mány zás két fé le fel fo gá sá nak hí vei
mé rik össze ér ve i ket: az ál lam ki tün te tett
sze re pé rõl le mon dó neo li be rá li sok (good go -
ver nance) az ál lam meg erõ sí té sé ben gon dol -
ko dók kal (good go vern ment) ta lál ják szem -
be ma gu kat.13 Ma gyar szó hasz ná lat ban in -
kább: he lyes, meg fe le lõ kor mány zás. Pél dá val 
il luszt rál va: hi á ba a jó so fõr, ha nincs jó
autó, hi á ba van (len ne) egy jó kormány, ha
el ma rad a meg fe le lõ kö zeg – a nép/nem zet

kö zép osz tály szint je. Nyo mor ban, napi meg -
él he té si gon dok kö zött14 ne héz a jó
kor mány zást el kép zel ni. A ke let-kö zép-eu -
ró pai ré gió or szá ga i ban a rend szer vál to zás -
sal a várt gaz da sá gi fel emel ke dés nem jött,
in kább a dél-ame ri kai mo dell lett jel lem zõ,
azaz: né hány száz ez ren lát vá nyo san és zöm -
mel ügyes ked ve (azaz tel je sít mény men te -
sen) meg gaz da god tak, a tö me gek szin tén lát -
vá nyo san el sze gé nyed tek, több mil li ós ré teg
él a lét mi ni mum szint jén vagy az alatt. Az
ilyen ér zés po li ti kai köz ér zet re gya ko rolt
ha tá sát már Sza bó De zsõ, a két vi lág há bo rú
kö zöt ti idõ szak leg na gyobb pél dány szá mú
ma gyar író ja is na gyon ta lá ló an meg fo gal -
maz ta: „Meg kell gon dol ni, hogy a Him -
nuszt éhes has sal csak egy bi zo nyos ide ig le -
het éne kel ni”.15

Szin te min den nem zet nagy po li ti ku sa i -
nak írá sá ban ta lá lunk a té má ra vo nat ko zó
gon do la to kat, e he lyütt Tho mas Jef fer sont
idéz zük, aki sze rint a két alap ve tõ do log: a
nép jo ga i nak biz to sí tá sa és mun ká juk el is -
me ré se – ez ve zet el a bol dog ság hoz.16 Az an -
gol szász vi lág má sik ilyen is mert po li ti kai
szlo gen jét egy ka na dai ma xi ma adja: béke,
rend és jó kormány(zás) – pe a ce, or der and
good go vern ment.17 A né met szak iro da lom
„gute Re gi e rungs füh rung”-ot ért a good
gover nan ce alatt,18 ami tu laj don kép pen egy

46 Magyar Közigazgatás – Tudományos közlemények

13 G. FODOR Gá bor–STUMPF Ist ván: A „jó kor mány zás”
két ér tel me avagy a de mok ra ti kus kor mány zás prog ram ja
és fel té te lei.
http://www.sza zad veg.hu/fi les/let ol te sek/7.pdf

14 A sta tisz ti ka sze rint több mint 3 mil lió em ber él a lét mi -
ni mum alat ti vagy ah hoz kö ze li szin ten Ma gyar or szá -
gon. www.ksh.hu

15 1910-ben részt vett a fi ze tés eme lést kö ve te lõ ta nár ság
moz gal má ban, s ez az ál ta la fo gal ma zott ki ált vány or -
szá gos fel tû nést kel tett. Lásd SZABÓ De zsõ: Vá lasz nagy -
mél tó sá gú gróf Ti sza Ist ván volt mi nisz ter el nök, nagy bir -
to kos úr nak, Nyu gat, 1911/9.

16 Tho mas Jef fer son to Ma ry land Re pub li cans, 1809. 
17 In Cons ti tu ti on Act, 91. cikk (1867-es tör vény az al kot -

mány ról, ko ráb ban Bri tish North Ame ri ca Act, 1867-es
tör vény Brit Észak-Ame ri ká ról vagy nem hi va ta lo san
BNA Act hív ták) Ka na da al kot má nyá nak nagy ré szét
ki te võ tör vény. A je len le gi ne vét 1982-ben kap ta az al -
kot mány 1982-es ho no sí tá sá val (pat ri a ti on).

18 He ri bert WEI LAND–Ing rid Wehr–Matt hi as SEI FERT:
Good Go ver nan ce in der Sack gas se?, Ent wick lungst he o -
rie und Ent wick lungs po li tik, Bd. 5. 2009. és Ru dolf
DOL ZER–Matt hi as HER DE GEN–Bern hard VOGEL: Good
go ver nan ce. Gute Re gi e rungs füh rung im 21. Jahr hun dert,
Auft rag der Kon rad Ade na u er Stif tung, Fre i burg i. Br.
(Ver lag Her der), 2007.



po li ti kai-tár sa dal mi egy ség, egy ál lam vagy
egy kö zös ség jó irá nyí tá si és sza bá lyo zá si
rend sze rét je len ti. Ebbe be le tar to zik a
kormány és a köz pon ti, va la mint a he lyi ha -
tó sá gok irá nyí tá sa, to váb bá a jó (ál lam i és
ön kor mány za ti) ház tar tá si és költ ség ve té si
gaz dál ko dás is.19 Az Euró pai Unió is több íz -
ben dek la rál ta a jó kor mány zás fo gal mát. E
he lyütt az AKP–EK meg ál la po dás ból idé -
zünk: „Egy olyan po li ti kai és in téz mé nyi
kö zeg ben, ahol az em ber i jo go kat, a de mok -
ra ti kus alap el ve ket és a jog ál la mi ság el vét
tisz te let ben tart ják, a fe le lõs ség tel jes ál lam -
ve ze tés az em ber i, ter mé sze ti, gaz da sá gi és
pénz ügyi for rá sok át lát ha tó és fe le lõs ség tu -
da tos ke ze lé sét je len ti...”20

A jó kormányzás 
félreértelmezésének lehetõségei

A jó kor mány zás nem azo nos a jó kor -
mánnyal. A kor mány za ti mun ka ugyan is el -
sõd le ge sen dön tés ho za ta li fo lya ma tot je len t, 
má sod sor ban vég re haj tá si/al kal ma zá si fo -
lya ma tot. A ket tõ egy más sal szo ro san össze -
függ: a rossz dön tés bõl sose lesz/le het jó
vég re haj tás, és for dít va is igaz: mit ér a jó
dön tés, ha nem si ke rül neki tel je sen ér vényt
sze rez ni? A kor mány zá si te vé keny ség irá -
nyí tó ja a kormány.

A jó kor mány zás nem azo nos az erõs kor -
mánnyal. Az elõb bi a mun ka mi nõ sé gét je -
len ti, utób bi a mennyi sé gét. Nem at tól lesz
jó ugyan is egy kor mány zás, hogy min dent
le sza bá lyoz és ke zé ben tart, ez ön ma gá ban
még nem a si ker zá lo ga, még ak kor sem, ha
bi zo nyos ese tek ben – kü lö nö sen vál ság hely -
ze tek ben, ami kor a piac sem mit sem ké pes
ön ma ga meg ol da ni – tény le ge sen szük ség
van az erõs ke zû ál lam ra. Kü lö nö sen nem
igaz, hogy a túlzott adminisztráció, a bü rok -
rá cia mindent megold.

Már rég nem ér vé nyes a klasszi kus li be ra -
liz mus azon fel fo gá sa, hogy az ál lam go nosz
és a piac jó. A li be rá lis és neo li be rá lis kor -
mány zás is le het jó, ilyen kor a pi a ci me cha -
niz mu sok sze le vi szi he lyes irány ba az ál lam 
ha jó ját. A klasszi kus köz gaz da ság tan ból is -
mert, hogy ez csak fej lett, élen já ró gaz da ság
ese té ben ér vé nye sül, a töb bi nél az ál lam i
sze rep vál la lás ki e mel ten szük sé ges. Vagyis
nem a pi ac nak, ha nem az ál lam nak kell kor -
má nyoz ni, ezért olyan ál lam – azon be lül
olyan kor mány zás – kell, amely ki iga zít ja a
pi a ci me cha niz mus arány ta lan sá ga it. Te hát
sta bil pi ac ra és sta bil ál lam ra van szük ség,
ahol egy más mel lett és egy mást ki egé szít ve
mind ket tõ jól mû kö dik, s ami nek egyik leg -
fõbb tá ma sza egy erõs ci vil (di va tos szó hasz -
ná lat tal: a non pro fit szfé ra vagy nem-kor -
mány za ti szer vek, az NGO-k) szer ve zõ dés,
ami hez viszont legalább év szá za dos ha gyo -
mány és kultúra kell.21 

A jó kor mány zás nap ja ink ban nem pa ter -
na lis ta. Nem atyás ko dik, nem gon dos ko dik, 
ha nem ké pes sé tevõ, vál lal ko zó szel le mû.
A kor sze rû ál lam esz mé nye az enab ling, em -
po we ring tí pus, ahol ki ak náz zák a tár sa dal -
mi cso por tok kez de mé nye zõ kész sé gét,
mert en nek se gít sé gé vel ol csóbb és jobb köz -
szol gál ta tá so kat le het nyúj ta ni. Ez a meg kö -
ze lí tés meg fe lel az Os bor ne-Ga eb rel szem lé -
let mód nak.22 A szer zõk alap fel te vé sei:

– az ál lam i sze rep vál la lás elvi szin ten szük -
sé ges, és min den ki szá má ra hasz nos le -
het;

– az in for má ci ós tár sa da lom és a tu dás ra
ala po zott gaz da ság ki hí vá sai kö ze pet te
gyors al kal maz ko dá si kész ség szük sé -
ges, s ez ha té kony ál lam i szerepvállalást 
igényel; 
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19 Bõ veb ben: Ca pa city De ve lop ment for Good Go ver nan ce,
ed. Ani ta ERNSTOR FER–Alb recht STOCK MA Y ER, Ver -
lag, No mos, 2009.

20 AKP: at lan ti-óce á ni, Ka rib-ten ge ri és csen des-óce á ni (lé -
nye gé ben a fej lõ dõ) or szá gok, EK: Euró pai Kö zös ség. A
szö veg ere de ti ben a co to nou-i (Be nin/Af ri ka) AKP–EK
Part ner sé gi Meg ál la po dás ban ta lál ha tó (2000), a 9. cik -
kely 3. be kez dé se.

21 SÁRI NÉ DR. SIMKÓ Ág nes: A kor mány zat és a ci vil szer -
ve ze tek kap cso la tá nak kor sze rû le he tõ sé gei, Aka dé mia Ki -
adó, 2004. (EU-ta nul má nyok, IV.)

22 Bõ veb ben Da vid OSBOR NE–Ted GAEB LER: Új utak a
köz igaz ga tás ban, Kos suth Ki adó, Bu da pest, 1994. Az ere -
de ti mû: Da vid OSBOR NE–Ted GAEB LER: Re in ven ting
Go vern ment, ford. HÕGYE Mi hály–JENEI György, Ad -
di son–Wes ley, Re ad ing, Mass, 1992.



– az ál lam i sze rep vál la lás sal kap cso la tos
prob lé mák okát nem a köz igaz ga tás -
ban dol go zó em be rek sze mé lyes hi bá -
ja ként ér té ke lik, ha nem a rend szer el -
avult sá gá ban lát ják;

– sem a ha gyo má nyos li be ra liz mus, sem
a ha gyo má nyos kon zer va ti viz mus nem 
al kal mas az ál lam i sze rep vál la lás sal
kap cso la tos prob lé mák meg ol dá sá ra:
sem az ál lam i ki adá sok nö ve lé se, sem a
pri va ti zá ció nem old ja meg a hely ze -
tet.23

Mind ezek nek egyik ha té kony esz kö ze le -
het pél dá ul a PPP (Pub lic-Pri va te Part ners -
hips) ki épí té se,24 azaz a két szek tor part ner -
sé ge, meg ál la po dá sa, jogi ér te lem ben szer zõ -
dé se, a köz ügyek in té zé sé re. Vissza utal va az
elõ zõ be kez dés re: meg nõ az NGO-k sze re -
pe, kü lö nö sen a ci vil szer ve ze te ké (egye sü le -
tek, tár sa dal mi szer ve ze tek, érdek- kép vi se -
leti szervek, alapítványok) és az egyházaké.

Az államok 
és világjelenségek kapcsolata

A nem zet ál la mok má so dik vi lág há bo rú
utá ni gaz da sá gi meg gyen gü lé se vi lág je len ség.
A kor má nyok a het ve nes évek két olaj vál sá -
gá ra és a be ál ló pro fit csök ke nés re a já ru lé -
kos költ sé gek csök ken té sé vel, illetve pri va -
ti zá lás sal vá la szol tak. Mind ket tõ gyen gü lés -
hez ve ze tett, mert így ne he zeb ben tud ták
el lát ni kor mány za ti fel ada ta i kat, to váb bá
a pi a ci vi szo nyok dif fe ren ci á ló ha tá sá val se
tud tak mit kez de ni. A fo lya mat leg in kább
a fej lõ dõ or szá go kat érin tet te: be le kény sze -
rül tek a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok ba (ha
más képp nem: se gé lyek ré vén, amik meg vo -
ná sa ka taszt ro fá lis lett vol na), itt a piac tár sa -
da lom szer ve zõ ere je sem je len t meg – a kor -

mány nak te hát még na gyobb a fe le lõs sé ge,
mint a fej lett or szá gok ese té ben. Az ez red -
for du ló ra az ál lam le épí té sé nek ha tá rai
kezd tek kör vo na la zód ni: a Se att le-i, lon do ni 
és egyéb tün te té sek je lez ték, hogy gá tat kell
szab ni a nem zet kö zi gaz da sá gi li be ra li zá ló -
dás nak.

A jó kor mány zás nem tud ja fi gyel men kí -
vül hagy ni a vi lág je len sé ge ket. Nincs és a kö -
zel jö võ ben nem is lesz vi lág kor mány: a glo -
bá lis szint (glo bal go ver nan ce,25 vagy glo bal
pub lic ma na ge ment26) alatt nem vi lág kor -
mányt  ér tünk, ha nem azt, hogy lét re jöj jön
egy olyan glo bá lis együtt mû kö dé si rend szer
a je len le gi nem zet kö zi in téz mé nyi rend szer
re form ja ré vén, amely ké pes vá laszt adni
mo dern vi lá gunk új ki hí vá sa i ra és az em be -
ri ség fe nye ge tett sé gé re. Ilyen po ten ci á lis
szer ve ze tek: ENSZ, Euró pai Unió, EBSZ,
OECD, Euró pa Ta nács, Vi lág gaz da sá gi Fó -
rum, G–7, G–20 cso por tok stb.

Az utol só év ti zed szá mai azt mu tat ják,
hogy az OECD-or szá gok ban a kö zü le ti fo -
gyasz tás ará nya nem csök kent: nö ve ke dé se
meg ha lad ta a GDP-ét (ki vé tel az USA, de a
2008-as õszi pénz ügyi vál ság ra már õ is így
re a gál). 2009-ben az OECD-tag or szá gok ál -
ta lá nos kor mány za ti ki adá sai át la go san a
GDP köz el fe lét kép vi sel ték, a vál ság be kö -
szön tét kö ve tõ en a kor mány za ti ki adá sok
ará nya OECD-szer te 4,9 szá za lék pont tal
nö ve ke dett a 2007–2009 kö zöt ti idõ szak -
ban. En nek alap ján úgy tû nik, hogy az ál lam 
erõ sö dik, a kor mány zás fon tos sá ga nõ. Je -
lez zük: a fon tos ság nem azo nos a jó vagy a
he lyes fo gal má val. A fon tos ság és cent ra li -
zált ság sem azo nos fo gal mak, jól le het Ma -
gyar or szá gon együtt fut a ket tõ. Cent ra li -
zált kor mány za ti rend sze rünk Ke let-Kö -
zép-Eu ró pá ban is egye dül ál ló. Po zi tí vum,
hogy jó irány ba in dult el a kor mány za ti in -
téz mény fej lesz tés: a stra té gi ai jel le gû irá -
nyítási fel ada to kat a köz pon ti köz igaz ga tás
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23 KOZ MA Mik lós: Gon dos ko dó ál lam a XXI. szá za di ma -
gyar sport ban?, Az Os bor ne–Ga eb ler-fé le kor sze rû ál lam i
sze rep vál la lás mo dell jé nek vizs gá la ta, Bu da pes ti Cor vi -
nus Egye tem Vál la lat gaz da ság tan In té zet, 2005.

24 Rész le te seb ben: KOZMA Mik lós–SZE KE RES Esz ter: A
Pub lic-Pri va te Part ners hip vélt és va lós hang sú lyai Ma -
gyar or szá gon, Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Vál la lat gaz -
da ság tan In té zet, 2009.

25 Lásd bõ veb ben: HOÓS Já nos: Glo bal Go ver nan ce, Bu da -
pest, Aka dé mia Ki adó, 2006.

26 Lásd rész le te sen: Do nald F. KETTL: The Glo bal Pub lic
Ma na ge ment Re vo lu ti on, Was hing ton D.C., Bro o kings
Ins ti tu ti on Press, 2000.



bürok ratikus szer ve i nél tar tot ta, míg a vég -
re haj tás konk rét napi fel ada ta it az ál lam igaz -
gatá si szer ve zet rend szer tõl töb bé-ke vés bé
füg get len szer ve ze tek hez de le gál ta.27

To váb bi ten den cia a pre zi den ci a li zá ló dás.
Az el ne ve zés meg té vesz tõ le het, ugyan is a
pre zi den ci a li zá ló dás (pre si den ti a li za ti on) az
el nök re utal, és nem ér zé kel te ti meg fe le lõ en
a mo nar chi ák ban, illetve a Kö zép-Eu ró pá -
ban ki ala kult mi nisz ter el nö ki sze re pet (ér -
de mes len ne a pri me mi nis te ri za ti on be ve ze -
té se). Po gunt ke a pre zi den ci a li zá ló dást a kö -
vet ke zõ kép pen de fi ni ál ja: a) a vég re haj tó
ha ta lom kon cent rá ló dá sa a kor mány fõ ke -
zé ben; b) a kormány és az õt tá mo ga tó pár -
tok kö zöt ti egy ség gyen gü lé se, a par la ment
és a kormány egy más tól való füg get le ne dé -
se.28 Érin tet te ez je len ség az Egye sült Ki rály -
sá got, Né met or szá got, de egy ki csit (?) ná -
lunk is érez he tõ.29 Meg nõtt a vég re haj tó ha -
tal mon be lül a sú lya, a kor má nyon be lü li
vi szo nyok egy ér tel mû en a mi nisz ter el nök
ja vá ra ren de zõd tek át. Az is meg fi gyel he tõ
egy-két or szág ban, hogy in kább a pár tok
szer ve zõd nek sze mé lye köré, mint sem for -
dít va. Ma gyar or szág is egy ilyen tí pu sú
konst ruk ció irá nyá ba in dult el, ahol a mi -
nisz ter el nök nek kü lön le ge sen nagy a ha tás -
kö re a vég re haj tá si fo lya mat ban. A túl sú -
lyos ál lam meg tar tá sá ra va la mennyi po li ti -
ku sunk párt ál lás tól füg get le nül ügyel, az
el múlt húsz év er rõl szól.

Az új közmenedzsment szerepe

Nap ja ink jó kor mány zá sá nak ki hagy ha -
tat lan rész e az új köz me nedzs ment vagy új

köz szol gá la ti me nedzs ment (New Pub lic Ma -
na ge ment, NPM). Az irány zat a jó lé ti ál lam
vál sá gá ból való kiút al ter na tí vá ja ként szü le -
tett meg, amely a má so dik vi lág há bo rú utá ni 
új já épí tés és fel len dü lés kö vet kez té ben fény -
ko rát a hat va nas évek ben és a het ve nes évek
ele jé ig élte.30 A fo ga lom az 1980-as évek ben
ter jedt el, egyik elsõ te o re ti ku sa J. Bos ton.31

A né met szak iro da lom ezt az „öf fent li che
Reform ver wal tung ”-gal azo no sít ja.32 Lé nye -
ge más köz szol gá la ti me nedzs ment hez ké -
pest: az ál lam ház tar tás ha té ko nyab bá té te le,
a vál la lat gaz da sá gi szem pon tok fi gye lem be -
vé te le, az out put ol dal tel je sít mé nyé nek fo -
lya ma tos fi gye lé sé vel és mi nõ sé gé nek eme lé -
sé vel, a bü rok rá cia csök ken té sé vel, az ál lam i 
in téz mé nyek kö zöt ti ver seny meg te rem té -
sé vel, a ma gán- és ál lam i szfé ra ver se nyez te -
té sé vel. 

A 3E

A 3E kö ve tel mé nye: ol csó ság-gaz da sá -
gos ság (eco no my), ha té kony ság (ef fi ci en cy)
és hatá sosság (ef fec ti ve ness).33 A jó kor mány -
zás nak eb ben a me ne dzser szem lé le tû vál to -
za tá ban sze re pet kap a pi a ci me cha niz mu -
sok ál lam i sza bá lyo zá sa, a köz szol gá la tok
pri vatizációja (out so ur cing, ki szer zõ dés)34,
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27 ECOSTAT: A ma gyar gaz da sá gi-tár sa dal mi ki tö ré si stra -
té gia és az új nem zet kö zi ki hí vá sok, 2009, 114. p.
 www.ecos tat.hu

28 Tho mas POGUNT KE: The Pre si den ti a li za ti on of Par li a -
men ta ry De moc ra ci es: A Cont ra dic ti on in Terms?, Pa per
pre pa red for pre sen ta ti on at the ECPR Work shop, Kop -
pen há ga, 2000. áp ri lis.

29 Vö. ENYE DI Zsolt: Pre zi den ci a li zá ló dás Ma gyar or szá gon
és Nagy-Bri tan ni á ban – Hoz zá szó lás Kö rö sé nyi And rás ta -
nul má nyá hoz, Szá zad vég, 2001, 4. p.

30 JUHÁSZ Lil la Má ria: Há rom irány zat a köz igaz ga tás-tu -
do mány fo ga lom tá rá ból, avagy a New Pub lic Ma na ge -
ment, a New Go ver nan ce és az új wé be ri á nus szem lé let
vizs gá la ta, Jog el mé le ti Szem le, 2011/3.

31 Jo nat han BOS TON: Pub lic Ma na ge ment: The New Ze e -
land Mo del, Auck land, Ox ford Uni ver sity Press, 1996.
Egyéb ként Svéd or szág és más jó lé ti ál la mok is kö vet ték
a mo dellt.

32 Jörg BEC KER–Lars AlGER MIS SEN–Thors ten FALK: Pro -
zes so ri en ti er te Ver wal tungs mo der ni si e rung. Pro zess ma na -
ge ment im Ze i tal ter von E-Go vern ment und New Pub lic
Ma na ge ment, Ber lin, Sprin ger, 2007. és Th. EDE LING:
Öf fent li ches und pri va tes Ma na ge ment, Fun da men tally
ali ke in All Unim por tant Res pects?, Op la den, 1998.

33 HAJ NAL György: Igaz ga tá si kul túr a és New Pub lic Ma na -
ge ment re for mok egy össze ha son lí tó eset ta nul mány tük ré -
ben, Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi és Ál lam igaz ga -
tá si Egye tem, 2005. 
A non pro fit szek tor ra lásd: Rob Re i der: Imp ro ving the
Eco no my, Ef fi ci en cy, and Ef fec ti ve ness of Not-for-Pro fits:
Con duc ting Ope ra ti o nal Re vi ews, Wi ley, 2001.

34 Nyil ván va ló, hogy en nek ki in du ló fel té te le, hogy a köz -
szol gál ta tá so kat díj kö te les sé tesszük.



a verse nyez te tés35, a vo u cher-rend szer36 stb.
Azon ban az NPM 3E el ve it is óva to san kell
al kal maz ni, mert a) össze üt köz het nek a jog -
egyen lõ ség, az egyen lõ hoz zá fé rés, a jog sze -
rû ség el ve i vel, sé rül het a jog ál la mi ság és a de -
mok rá cia elve is; b) ahol be ve zet ték, ott
csök kent az el szá mol tat ha tó ság és az egyen -
lõ hoz zá fé rés esé lye, va la mint a köz szol gál -
ta tá sok szín vo na la; c) csök kent az ál lam nak
az új kö rül mé nyek re való re a gá lá si képes -
sége. Eu ró pá ban ta lán leg ra di ká li sab ban az
Egye sült Ki rály ság al kal maz ta (that che rism,
that che riz mus), az USA-ban Re agan el nök
kez de mé nyez te, foly ta tói Bill Clin ton és az
Egye sült Ki rály ság ban Tony Bla ir vol tak.
A rend szer vál to zás óta Ma gyar or szá gon az
NPM a ha zai szak iro da lom ban is kezd ter -
jed ni, az NKI (Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet, ko ráb ban Kor mány za ti Sze mély ügyi és
Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont, illetve Ma -
gyar Köz igaz ga tá si In té zet) a té má ban rend -
sze re sen pub li kál.37 Jól le het Per ger Éva csa -
pa tá nak mun ká ja nem egye dül ál ló,38 gya -
kor la ti meg va ló sí tás még nincs.

Az NPM ön ma gá ban még nem cso da esz -
köz.39 Az irány zat sze rint a jó kor mány zás
kor sze rû meg va ló sí tá sá nak tech ni kái a kö -
vet ke zõk:

– mi nõ ség biz to sí tás, ISO, TQM stb.,
– Pub lic Po li cy Analy sis (PPA), szak po li -

ti kai elem zés,
– Pro gram me Eva lu a ti on (PE), prog ram -

ki ér té ke lés,40

– stra té gi ai ter ve zés és me nedzs ment,
– tel je sít mény ér té ke lés és ezzel össze füg -

gõ bé re zés,
– bench mar kig, best prac ti ce,
– Bu si ness Pro cess Re en gi ne e ring (BPR),

üz le ti fo lya ma tok új ra szer ve zé se,
– nul la bá zi sú költ ség ve té si rend szer,
– Ma na ge ment Cont rol (MC), ve ze tõi

ellen õr zés.

Ter mé sze te sen a ko ráb bi, 19. és 20. szá za -
di te ó ri ák is to vább él nek, nem egy vál to za -
tá nak nap ja ink ban ki fe je zet ten re ne szán sza
van: ne o fa y o liz mus, ne o ta y lo riz mus, ne o -
for diz mus stb.41 A két vi lág há bo rú kö zöt ti
idõ bõl szár ma zó Ma gya ry Zol tán-fé le kez -
de mé nye zé sek meg le põ mó don máig idõ sze -
rû ek,42 a je len leg futó Ma gya ry Prog ram is
eze ken ala pul.

Mérhetõségi szempontrendszerek

Az ál lam i szek tor ha té kony sá gá nak és ha -
tás fo ká nak ja ví tá sa ér de ké ben a kor mány za -
ti tel je sít mény fel mé ré sé nek szük sé ges sé gét
már ré gen fel is mer ték. A 2008-ban kez dõ -
dött pénz ügyi és gaz da sá gi vál sá got kö ve tõ -
en azon ban min den ko ráb bi nál na gyobb
szük ség van a pon tos és jól idõ zí tett ada tok -
ra, me lyek cél ja se gí te ni a kor mány za to kat
a tá jé ko zott dön té sek meg ho za ta lá ban arra
vo nat ko zó an, hogy mi ként és mely te rü le te -
ken rang so rol ják a ki adá so kat, csök kent sék
a költ sé ge ket, és se gít sék elõ az in no vá ci ót
az ál lam igaz ga tás ban.43

Szá mos el kép ze lés/kí sér let lé te zik a jó
kor mány zat mé ré sé re. Leg gyak rab ban hasz -
nált és leg in kább el fo ga dott a KK, illetve
KKM-in dex, ahol az egyes te rü le tek osz tály -
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35 Az Egye sült Ki rály ság ban pl. az ön kor mány za to kat jog -
sza bály kö te le zi, hogy a köz szol gá la ti te vé keny sé get
ver seny pi a ci fel té te lek mel lett ver seny tár gya lás ra bo -
csás sa. A ten de ren töb ben in dul nak, ezek egyi ke a ko -
ráb bi mo no pol ál lam i szol gál ta tó.

36 Az ál lam pol gár „je gyet” kap, s an nál a köz szol gál ta tó nál
köl ti el, ami szá má ra a leg jobb.

37 Ilyen pél dá ul HAJ NAL György–GAJ DU SEK György:
Hi va ta li ha tá rok – tár sa dal mi ha tá sok 2002 címû ta nul -
má nya.

38 Lásd pél dá ul GYÖRGY Ist ván: Kor sze rû köz szol gá la ti
rend szer ki ala kí tá sa az EU-csat la ko zás után, Bu da pest,
Aka dé mia Ki adó, 2004 (EU-ta nul má nyok, IV.).

39 LÕRINCZ La jos, Köz igaz ga tá si re for mok: mí to szok és re a -
li tás, Köz igaz ga tá si Szem le, 2007/2.

40 Fo lya mat köz be ni ki ér té ke lés, azon na li vissza csa to lás sal 
és hi ba ja ví tás sal.

41 Ilyen fõbb köz igaz ga tá si mun ka szer ve zé si ele mek: egy -
ab la kos ügy in té zés, szer ve zé si fo lya ma tok elem zé si
tech ni kái, ügy in té zé si fo lya ma tok ál lan dó fej lesz té se
stb. Lásd rész le te seb ben: Ka tak liz mák csap dá ja, szer k.
PALÁN KAI Ti bor, Bu da pest, TSR Mo del Ki adó, 2008.

42 CSIZ MA DIA An dor–MÁT HÉ Gá bor–NAGY End re: Ma -
gyar Köz igaz ga tás tör té net, Bu da pest, BKÁE-jegy zet,
1990, 39–46. p.

43 Go vern ment at a Glan ce. Kor mány za ti kör kép, OECD,
2011.



za tot kap nak, eze ket össze sí tik, s így az ér té -
ke lés az ál la mok kö zöt ti össze ha son lí tást is
meg áll ja. A Ka uf mann–Kra ay–Mast ruz zi vi -
lág mé re tû kor mány za ti jel zõ szám44 hat fõ
te rü le tet vizs gál és ér té kel:45

– be le szó lás és el szá mol tat ha tó ság (vo i ce
and ac co un ta bi lity),

– po li ti kai in sta bi li tás és erõ szak (po li ti -
cal ins ta bi lity and vi o len ce),

– kor mány za ti ha té kony ság (go vern ment
ef fec ti ve ness),

– az irá nyí tás mi nõ ség e (re gu la to ry bur den),
– a tör vé nyek ere je és be tar tá sa (rule of law),
– a kor rup ció el len õr zé se (graft, cor rup ti on).

A Vi lág bank ál tal irá nyí tott prog ram a
Föld több mint 200 or szá gá ban ku tat ja a
kor mány zás mi nõ sé gét, s er rõl je len tés is ké -
szül. A 2002 óta tar tó vizs gá lat ban mint egy
40 szer ve zet (szak mai kom pe ten ci á val ren -
del ke zõ nem zet kö zi46 és ha zai NGO-k, ma -
gán sze mé lyek, re form ba rát kor mány za ti
szak em be rek stb.) ér ték íté le te alap ján szü le -
tik meg az össze sí tett mi nõ sí tés. A szer ve zet
egy 20 jel zõ szám ból álló mé ré si mód szert
dol go zott ki, ahol az egyes té nye zõ ket egy
ha tos ská lán ér té ke lik.47 Így az egyes or szá -
gok egy más sal is össze ha son lít ha tó ak let tek
– nyil ván va ló an egy nyu ga ti tí pu sú ér ték -
rend nek meg fe le lõ en.

Je len ta nul mány nak nem cél ja a Ma gyar -
or szág ra vo nat ko zó rész anyag az 1996–2008 
kö zöt ti idõ sza ká nak is mer te té se a már em lí -
tett hat fõ szem pont alap ján. Mind össze egy

be kez dés ere jé ig ref lek tál rá: lé nye ge, hogy
mind a hat gra fi kon egy for ma ten den ci át
tük röz: en nek alap ján Bu da pest meg íté lé -
se 1996-tól fo lya ma to san ja vult egé szen
2003–2004-ig, majd ezt kö ve tõ en tö rés men -
tes rom lás fi gyel he tõ meg. Saj nos, a ha nyat -
lás üte me na gyobb, mint az emel ke dé sé: az
1996-os 81 szá za lé kos ér té künk (ami a rend -
szer vál to zás kor a csú cson 90 szá za lék is
volt) le esett 78 szá za lék ra. Vagyis: a vizs gált
12 év alatt lé nye gé ben sem mit nem ha lad -
tunk elõ re.

Mér het jük a jó kor mány zás ered mé nyes -
sé gét uni ós mér cé vel is. Az in teg rá ci ós érett -
ség e vo nat ko zás ban a (jó) kor mány zás mi -
nõ sí té se. Át ala ku lá si, jogi, ál ta lá nos gaz -
dasági, pénz ügyi, ver seny ké pes sé gi, hu mán, 
kul tu rá lis stb. szem pont jai van nak, hogy
csak a leg fon to sab ba kat em lít sük. A mé rés
alap ján a régi és új tag or szá gok egy más sal is
jól ha son lít ha tó ak.48

Az ENSZ, egy má sik ku ta tá si is ko la,49

már rész le te seb ben vizs gál, sze rin tük nyolc
fõ is mér ve van a jó kor mány zás nak:50

– a pol gá rok rész vé te le (par ti ci pa to ry),
– a jogi sza bá lyo zás, jog ál la mi ság kö ve té -

se (fol lows the rule of law),
– át lát ha tó ság (trans pa ren cy),
– fe le lõs ség (res pon si ve ness),
– kon szen zus ori en tált ság (con sen sus orin -

ted),
– esély egyen lõ ség, be vo nás a po li ti ká ba

(equ ity and inc lu si ve ness),
– ha tá sos ság és ha té kony ság (ef fec ti ve ness

and ef fi ci en cy),
– el szá mol tat ha tó ság (ac co un ta bi lity).
A vi lág 33 leg fej let tebb or szá gát tömö -

rítõ OECD (Or ga ni za ti on for Eco no mic
Co-ope ration and De ve lop ment, Gaz da sá -
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44 Da ni el KAUF MANN–Aart KRA AY–Mas si mo MAST -

RUZ ZI: Go ver nan ce matt ers VIII : agg re ga te and in di vi -
du al go ver nan ce in di ca tors 1996–2008, The World Bank
Po li cy Re se arch Wor king Pa per Se ri es, 2009.
World wi de Go ver nan ce In di ca tor,
 www.go vin di ca tors.org

45 Uni ted Na ti ons: Pub lic Go ver nan ce In di ca tors: A Li te ra -
tu re Re vi ew, Uni ted Na ti ons, 2007.

46 Né hány is mert nem zet kö zi in téz mény és szer ve zet:
Eco no mist In tel li gen ce Unit, Fre e dom Ho u se, Cer be -
rus Cor po ra te,World Eco no mic Fo rum Glo bal Com pe -
ti ti ve ness Sur vey, Glo bal In teg rity In dex, Gal lup World 
Poll, IMD World Com pe ti ti ve ness Ye ar bo ok stb.

47 IBRD: Co unt ry Po li cy and In si tu ti o nal As sess ment, 2006.

48 Bõ veb ben: Pa lán kai Ti bor: A Ma gyar gaz da ság és tár sa da -
lom in teg rá ció-érett sé ge, in teg rá ci ós ké pes sé ge és fel ké szült -
sé ge, Bu da pest, Cor vi nus Egye tem, 2005.

49 Uni ted Na ti ons, ESCAP. www.unes cap.org
50 Gu i de bo ok on Pro mo ting Good Go ver nan ce in Public-

 Private Part ners hips, Uni ted Na ti ons, 2008.



gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet) 
alap el vei:51

– a jog ál la mi ság tisz te le te (rule of law),
– nyílt ság, át lát ha tó ság, el szá mol tat ha tó -

ság a de mok ra ti kus in téz mé nyek irá -
nyá ban (open ness, trans pa ren cy and
ac co un ta bi lity),

– kor rekt és egyen lõ bá nás mód az ál lam -
pol gá rok kal, ide ért ve a be le szó lás és rész -
vé tel rend sze rét (fa ir ness and equ ity),

– ha té kony ság, ha té kony szol gá lat (ef fi ci -
ent, ef fec ti ve ser vi ces),

– vi lá gos, át lát ha tó és al kal maz ha tó tör -
vé nyek és sza bá lyo zók (cle ar and trans -
pa rent),

– kon zisz ten cia és a ko he ren cia a po li ti ka -
for má lás ban (con sis ten cy and co he ren ce),

– az eti kai ma ga tar tás ma gas nor mái
(etichs).

Az OECD 2011. má jus 24–25-én meg ren -
de zett éves fó ru mán mu ta tat ta be a jobb élet
in de xét (Bet ter life in dex), amely 11 té nye zõ
(lak ha tás, jö ve de lem, fog lal koz ta tás, kö zös -
ség, ok ta tás, kör nye zet, kor mány zás, egész -
ség, élet tel való meg elé ge dett ség, köz biz ton -
ság, mun ka és sza bad idõ meg osz lá sa) alap ján 
méri a gaz dag sá got, a jó lé tet és az élet mi nõ -
sé get.52 A 2011. évi Kor mány za ti kör kép
mind a tag-, mind a part ner or szá gok ra vo -
nat ko zó an köz el 60 mu ta tó ból álló össze -
állítást bo csá tott a dön tés ho zók és a nyil -
vánosság ren del ke zé sé re, hogy se gít se a kor -

mány za ti tel je sít mény elem zé sét és össze -
ha son lí tá sát.53 A ki ad vány a kor mány za ti te -
vé keny sé gek tel jes „ter me lé si lán cá ból” szár -
ma zó ada to kat fog lal ma gá ban: a be folyt
be vé te lek re vo nat ko zó in for má ci ó kat; a
kor mány za ti ki adá sok ra, a fog lal koz ta tás ra
és a bé rek re vo nat ko zó in put mu ta tó kat; a
kor mány zat egé szé re és egyé ni szek to rok ra
(pél dá ul ok ta tás, egész ség ügy és adó igaz ga -
tás), to váb bá össze ha son lí tó ada to kat is
kö zöl az át lát ha tó ság gal és in teg ri tás sal, a
sza bá lyo zói irá nyí tás sal, a köz szol gá la tok
hu mán erõforrás-menedzsmentjével és a szol -
gál ta tá sok nyúj tá sá val kap cso la tos köz gaz -
dál ko dá si gya kor la tok ról.

Azon ban a kor mány zás mér he tõ sé gé nek
szub jek tív ele mei is van nak. Az el szá mol tat -
ha tó ság-el mé let egyik leg na gyobb prob lé -
má ja, hogy a vá lasz tók a hi á nyos in for mált -
ság kö vet kez té ben bi zony ta la nok, vagyis nem 
tud ják pon to san be ha tá rol ni, mi lyen tel je -
sít mény kri té ri u mot al kal maz za nak a kor -
mány tá mo ga tá sá ra vagy le vál tá sá ra vo nat -
ko zó sza va zói dön té sük mér le ge lé se kor.54

A vá lasz tók így olyan kor mányt is meg buk -
tat hat nak, ame lyik jól kép vi se li ér de ke i ket,
ugyan ak kor olyat is új ra vá laszt hat nak, ame -
lyik rosszul tel je sí tett és po li ti ká já val el tért a 
köz ér dek szol gá la tá tól. A vá lasz tók bi zony -
ta lan sá gá nak po li ti kai fel is me ré se te ret nyit
a kü lön bö zõ vé le mény be fo lyá so lá si ma ni -
pu lá ci ós tö rek vé sek szá má ra.55
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A 2011. évi Kor mány za ti kör kép ezen és egyéb fon tos
meg ál la pí tá sai meg mu tat ják a bi zo nyí té kok le het sé -
ges és kí vá na tos ér té két és sze re pét a po li ti kák ki ala kí -
tá sa  terén. A pro jekt tel, ki egé szí tõ ada tok kal, va la -
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kap cso la tos to váb bi in for má ció az aláb bi he lyen ér he -
tõ el: www.oecd.org/gov/in di ca tors/go va tag lan ce.
A Stat Links nevû szol gál ta tás biz to sí tá sá val a ki ad vány
le he tõ vé te szi az ol va sók szá má ra a szó ban for gó ada to -
kat tar tal ma zó Ex cel fáj lok le töl té sét is.
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A jó kormányzás Magyarországon

A ha zai kor mány zás jó sá gát ilyen szem -
pon tok alap ján vizs gál va, rö vi den a kö vet ke -
zõ jel lem zés adat ha tó.

Részvétel

A rész vé tel el vi leg meg ol dott: nõk és fér -
fiak, gaz da gok és sze gé nyek al kot má nyos
jo ga i kat te kint ve for ma i lag egyen lõk. Más
kér dés a po li ti ká ban való ak ti vi tá suk, ami -
nek egyik leg jobb mér he tõ sé ge a sza va zá so -
kon való rész vé tel ará nya. (So kat szá mít a
pro pa gan da, rek lám, s meg kü lön böz te tet -
ten nagy a mé dia fe le lõs sé ge.) Ugyan ak kor
messze já runk pél dá ul a skan di náv mo dell -
tõl, ahol elég sé ges rész vé tel mel lett is ér -
vény te len a sza va zás, ha a nõk ará nya az elõ -
írt szá za lé kos szin tet nem éri el. Nem ala -
kult ki az el múlt több mint két év ti zed alatt
az ál lam, a csa lá dok és a piac együtt mû kö dé -
se sem. Hi ány zik a tár sa dal mi és jó lé ti igé -
nyek konk rét össze han go lá sa. Ki fe je zet ten
gyen ge a ci vil szer ve ze tek be le szó lá sa, nem
fej lõ dött ki az egész sé ges lob bi zás.

Jogérvényesülés

A tör vé nyi sza bá lyo zás hoz nem csak a füg -
get len bí ró ság, ha nem a kor rup ció men tes és
pár tat lan rend õr ség, to váb bá kü lö nö sen az
em ber i jo gok, a ki sebb sé gek vé del me is hoz -
zá tar to zik. Utób bi ak nál nem il le t min ket kü -
lö nö sebb di csé ret, hi á ba van tör vény: ami kor 
pél dá ul a Be nes-dek ré tu mok kap csán de ho -
nesz tá ló an vé le ke dünk Vac lav Kla us ról, haj -
la mo sak va gyunk el fe led kez ni ar ról, hogy itt
mi is cse hül ál lunk: most (a rend szer vál to zás
után) ha tal mas már vány táb la ké szült annak a 
föld mû ve lés ügyi mi nisz ter nek (Nagy Imre),
aki el sõk kö zött kö ve tel te ha zánk ban a II. vi -
lág há bo rú után, hogy ha a né me tek egy ba -
tyu val jöt tek, egy ba tyu val is men je nek.56 

Az alap gon do la tot foly tat va: a tör vé nyi
sza bá lyo zás lo gi ká ja sze rint az ál lam nak
nem le épí tés re, ha nem meg erõ sí tés re van
szük sé ge. A ha zai gya kor lat hek ti kus, ese te i -
ben év köz ben is több ször tör tén nek vál toz -
ta tá sok, pél dá ul a sze mé lyi jö ve de lem adó -
zás ban, hol ott ez Euró pa más ré sze in nem
szo kás. Hi ány zik a tör vény szel le me, nap ja -
ink ra in kább az jel lem zõ, hogy két szak ér tõ
há rom fé le képp ér tel mez. A jó és tar tós (több -
éves) sza bá lyo zás sal nem len né nek egyen súly -
ta lan sá gok, s így el ke rül he tõ ek vagy mér sé -
kel he tõ ek len né nek a tár sa dal mi és fis ká lis,
to váb bá egyéb vál sá gok.

Átláthatóság

Az át lát ha tó ság azt je len ti, hogy a ho zott
in téz ke dé sek és azok vég re haj tá sa nyil vá -
nos ság ra ke rül jön. A ha zai – de saj ná la to san
a kül föl di – gya kor lat sze rint a mé dia ki zá -
ró lag a bot rá nyos ese te ket, pon to sab ban
azok egy tö re dé két hoz za – ennyi. Leg in -
kább gaz da sá gi té ren je lent ke zik ez. Már az
alap mo dell is prob lé más: az ál lam túl so kat
vál lal, a gaz da ság nem ké pes elõ ál lí ta ni hoz -
zá a be vé te le ket. Mi ért le gyen az át lát ha tó,
ami nek már a bá zi sá val is gond van? A meg -
ol dás egy sze rû nek tû nik, még sem az: pi a co -
sí ta ni a köz szol gál ta tást, erõ sí te ni az ön gon -
dos ko dás mo dell jét, öko no mi zál ni a tár sa -
dal mat. A köz szol gál ta tás ma gá no sí tá sa nem 
fel tét len el adás, le het bér be adás is, lé nye ge a
jó kor mány zás ban: az ál lam pol gár nak ke ve -
seb bet kell jen köl te ni és ma ga sabb szín vo na -
lú szol gál ta tást kap jon. A sok ból egy pél da:
az ön gon dos ko dás nak nincs ha gyo má nya, a
tár sa da lom fel osz tó-ki ró vó vi lá gá ban ez fö -
lös le ges nek tûnt, ki épí té sé hez nem csak ge -
ne rá ció- és szem lé let vál tás kell, ha nem pénz -
ügyi ösz tön zõk, min de nek elõtt adó ked vez -
mény az ilyen tí pu sú meg ta ka rí tá sok ra.
Rend szer e alig át lát ha tó, éven te vál to zik,
hol ott itt ki fe je zet ten hosszú távú gon dol -
ko dás és(!) gon dos ko dás szük sé ges. Pél dá ul
2012-ben az éves 100 vagy 130 ezer fo rin tos
szja nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi vissza té rí tés
csu pán havi 8-10 ezer fo rin tot je len t, a leg na -
gyobb gond, hogy leg töb ben még ennyi vel
sem ren del kez nek. A kö vet he tõ és tá mo ga tó
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rend szer so kat se gít het ne. Az öko no mi zá lás 
egyik alap ja a szem lé let vál tás ki ala kí tá sa is,
ami hez nem csak ne ve lés, ha nem érez he tõ
gaz da sá gi jó lét is kell. Az érez he tõ ség egyik
fel té te le az át lát ha tó ság.

Felelõsség

A kor mány zat ra és in téz mé nye i re is vo -
nat ko zó köz jo gi fe le lõs ség ki ala kí tá sa és ér vé -
nye sí té se. A fe le lõs kormány fo gal ma azt je -
len ti, hogy ha ta lom ra ju tás ese tén a vá lasz tá -
si ígé re te ket meg ha tá ro zott idõn be lül
cse lek vés kö ve ti, azok szá mon kér he tõk.
Jól le het ez evi dens, gro teszk mó don azon -
ban Szá la si Fe renc és kor mány a el íté lé se óta
még sincs ha zai gya kor la ta. A jó kor mány -
zás ak kor va ló sul meg, ha a fe le lõs ség mi nél
ma ga sabb szin ten, s a vál lalt ter mi nus nál ha -
ma rabb tör té nik meg. A rend szer vál to zás
óta ilyen fe le lõs ség re vo nás még egyet len
kormány egyet len mi nisz te ré vel, mi nisz ter -
el nö ké vel szem ben sem volt, bár erre szá -
mos al kal mat biz to sí tot tak. A (köz jo gi
vagy po li ti kai) fe le lõs ség – ha len ne is, csak – 
ké rész éle tû: egy kor mány za ti cik lus jel lem -
zõ en négy év, azaz csak rö vid távú ér de kek
meg va ló sí tá sá ról le het szó. Így a re for mok
lé nye gé ben csak sza vak, ame lyek át gon do -
lat la nok, hi ány zik a tény le ges meg ol dás.
Nem tu da to sult a po li ti ku sok ban, hogy a
nem zet iránt ön ként vál lalt fe le lõs sé gük
nem egy cik lus ra szól: a haza nem négy év -
ben gon dol ko dik.

Egyetértés

A kon szen zus ori en tált ság el sõd le ge sen arra 
vo nat ko zik, hogy a tár sa da lom kü lön bö zõ
ré te gei a kü lön fé le tár sa dal mi kér dé sek rõl
kü lön fé le képp vé le ked nek. A kormány jó
me di á to ri sze re pe csök ken ti a konf lik tu so -
kat, se gí ti a kor mány za ti dön té sek meg ho -
za ta lát, illetve meg ér té sét. Bár a ma gyar kor -
mány zat ban több tár ca is fe le lõs, érin tett a
tár sa dal mi szer ve ze te ket il le tõ en, a ci vil
szer ve ze tek kel, az NGO-vi lág gal való pár -
be széd még gye rek ci põ ben jár. Nincs meg
az iga zi mé dia kom mu ni ká ció, a po li ti ku sok
sze re pel ni vá gyá sát nem le het ezzel azo no sí -

ta ni. A mé di u mok se ér zik fe le lõs sé gü ket,
pe dig leg alább a „ki rá lyi” adók nak len ne itt
mun ká ja és fe le lõs sé ge.

Politikai részvétel

A po li ti ká ba való be vo nás azt je len ti, hogy
a tár sa da lom jó köz ér ze te at tól is függ, hogy
tag jai ér zik be le szó lá su kat a tár sa dal mi fo -
lya ma tok ba, illetve nem ér zik ki re kesz tett -
nek ma gu kat. An nál jobb a kor mány zás,
mi nél több cso por tot si ke rül be von ni ebbe,
kü lö nös te kin tet tel a leg se bez he tõbb ré te -
gek re. A sú lyos pén zel vo ná sok ugyan ak kor
mind job ban el ide ge ní tik a vá lasz tó kat (lát -
ha tó volt a leg utób bi EP-, illetve rend kí vü li
he lyi vá lasz tá so kon a rész vé tel, mert: mire is 
sza va zok?) va la mennyi kor mány tól. Az em -
be rek – kor mány zot tak – elõtt nem a ta ka ré -
kos, szol gál ta tó ál lam kör vo na la bon ta ko -
zik ki, ha nem mind job ban az erõ szak szer -
ve ze té.57 Nem az erõs, ha nem az erõ sza kos
ál lam. Nem az in tel li gens, ha nem a dur va ál -
lam. Ér te lem sze rû en a kor mány zás is ugyan -
eze ket a jel zõ ket kap ja. Az ele fánt csont to -
rony ba vo nu lás az ál lam i vál la lat irá nyí tás
szint jé re is le ké pe zõ dött: a BKV ve ze té se
nem szál l fel vil la mos ra, a MÁV ve ze té se
csak kí vül rõl lá tott vo na tot stb.

Hatékonyság

A jó ha té kony ság azt fe je zi ki, hogy a bölcs 
dön té sek ta lál koz nak a kö zös ség igé nye i vel,
a dön té se ket kö ve tõ in téz ke dé sek azo kat
mind ma ga sabb szin ten ki elé gí tik, s a meg -
va ló sí tá sá ban olyan ered mé nyek szü let nek,
ame lyek a tár sa da lom elé ge dett sé gét vív ják
ki. Egyik fõ szem pont itt is a fenn tart ha tó -
ság és a ha té kony ság. Né hány re cept a ha té -
kony kor mány zás be in dí tá sá hoz: a mun -
kaerõpiac be fo ga dó ké pes sé gé nek nö ve lé se,
a bé rek uni ós szint re föl zár kóz ta tá sa, az
élet pá lya (egész sé ges kar ri er) biz to sí tá sa, a
ma gyar cé gek (fõ leg kkv-k) ver seny ké pes sé -
gé nek ja ví tá sa, a gya kor lat ban meg va ló su ló
in no vá ció és az ál lás ori en tált kép zés tá mo ga -
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tá sa, a re diszt ri bú ci ós ará nyok meg vál toz ta -
tá sa, a köz te her vi se lés szer ke ze té nek át for -
má lá sa. A ha zai te rep át te kin té se könnyû:
mi vel ilyen el fo ga dott ter vek nem is lé tez -
nek, meg va ló sí tá suk ról nem is le het ér té ke -
lést adni. Pe dig egy re in kább szük ség len ne
rá. Tu do má sul kell ven ni, hogy az uni ós tá -
mo ga tá sok nem he lyet te sí tik a meg fe le lõ
gaz da ság- és tár sa da lom po li ti kát.58 

Elszámoltathatóság

Az el szá mol tat ha tó ság – tu laj don képp ez
a jó kor mány zás iga zi kul csa. Azt je len ti,
hogy nem csu pán a kor mány za ti – ál lam i és
ön kor mány za ti – in téz mé nyek, ha nem a
pri vát szek tor és a ci vil szer ve ze tek is fo lya -
ma to san kö vet he tõ el szá mo lás sal tar toz nak
a tár sa da lom egé sze felé. Ter mé sze te sen ez
nem va ló sul hat meg az át lát ha tó ság, illetve a
tör vé nyek be tar tá sa nél kül. Sem a rend szer -
vál toz ta tás kor, se azt kö ve tõ en ilyen re ha zai 
pél da ed dig nem akadt. Úgy vél jük, in du lás -
képp egy-egy pre ce dens kö vet ke ze tes vé gig -
vi te le szem lé let vál to zást ered mé nyez ne.
Hisszük, hogy ez nem csak a jó ér te lem ben
vett fe gyel met erõ sí te né, ha nem egy idõ
után az egész sé ges kre a ti vi tás ra is ked ve zõ
ha tás sal len ne.

Best practice

Ta nul sá gos, hogy a nagy (ta lán leg na -
gyobb?) pol gá ri ha gyo má nyok kal ren del ke -
zõ an gol al só ház köz igaz ga tá si bi zott sá gá -
nak leg utób bi, sor ban a nyol ca dik je len té -
se mi képp ta gol ja a fõ szem pon to kat a jó
kormány mun ká já nak meg íté lé sé rõl. Te szi
ezt az zal a sze rény cél lal, hogy „a legjob -
bak kö zött le gye nek a vi lá gon.”59 Íme a best
prac ti ce ele mei: 

– a jó tár sa da lom, amely nek tag jai ké pes -
sé gük kel és kész sé gük kel tud ják tá mo -
gat ni a kor mány za ti mun kát. Igaz ez a
mi nisz te rek re és köz szol gák ra épp úgy,
mint a köz igaz ga tás ba nem tar to zók ra;

– a jó el já rás olyan struk tú rá kat, rend sze -
re ket és fo lya ma to kat je len t, ame lyek
hoz zá já rul nak a si ke res jog al ko tás hoz
és az ered mé nyes meg va ló sí tás hoz. Eh -
hez min de nek elõtt ru ti nos, jól fel ké -
szült közalkalmazotti kar szükséges;

– a jó szá mon ké rés kul csa mind a vá lasz -
tott, mind a ki ne ve zett ve ze tõk ese tén a
jól el ha tá rolt mun ka kör és fe le lõs ség. Ek -
kor min den ki szá má ra vi lá gos, hogy ki -
nek és mi ért kell fe le lõs sé get vál lal nia;60

– a jó kap cso lat tar tás lé nye ge a kü lön fé le
köz fel ada to kat el lá tó in téz mé nyek kel
való fo lya ma tos ne xus, arra fó ku szál va, 
hogy a dön té se ket és vég re haj tá su kat
ál lan dó an ja ví ta ni le hes sen;

– a jó sa rok kö vek (stan dar dok) a köz éle ti 
ma gas eti kai nor mát je len tik, így a kor -
mány za ti szer vek iránt na gyobb a bi za -
lom.

A je len tés a meg va ló sí tás ele mei kö zött
em lí ti töb bek kö zött a szám ve võ szé ket is
mint füg get len szer ve ze tet és a tény le ges
kor mány za ti mun ka kö ve té sé nek egyik leg -
fon to sabb esz kö zét.61
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58 Ez nem egye dül a szer zõ ál lás pont ja. Ugyan ezt ál lít ja lé -
nye gé ben az ECOSTAT leg utób bi, ok tó be ri ki ad vá nya
is. ECOSTAT: A ma gyar gaz da sá gi-tár sa dal mi…, i. m.,,
2009, 110. p.

59 Ho u se of Com mons, Pub lic Ad mi nist ra ti on Se lect
Com mit tee: Good Go vern ment, Eight Re port of Ses si on
2008–2009, Lon don, 2009. Az idé zett rész: „...to be
among the best in the world.”

60 Ere de ti ben: „One im por tant pre re qu i si te so that is ac co -
un ta bi lity is the exis ten ce of de fi ned ro les and re pon sab -
li li ti es so that is cle ar who can be held res pon sib le for
what.” Good Go vern ment…, i. m., 3. p.

61 „Es tab lis hing an in de pen dent body with the po wers to
as sess and pro mo te ef fec ti ve per for man ce in go vern -
ment, ide ally by chan ging the re mit and ope rat ion of the 
Na ti o nal Au dit Of fi ce.” Good Go vern ment…, i. m., 4. p.
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A jó kor mány zás mér he tõ sé ge

A jó kor mány zás leg fõbb egye te mes ér ték mér cé je a kor mány zot tak elé ge dett sé ge, jó lé te, bol -
dog sá ga. Mér he tõ ez az em lí tett 6, 8, 20 stb. rész in di ká tor ral, de leg in kább a tár sa da lom han gu la tá -
val. A jó kor mány zás fe le lõ se a po li ti kai ve ze tés va la mennyi szin ten: el sõ sor ban a kormány, kor -
mány za ti szer vek, ha tó sá gok, ön kor mány za tok (te le pü lé si és ki sebb sé gi), ál lam i és rész ben ál lam i
tu laj do nú vál la la tok, szer ve ze tek – és a mé dia. Élü kön min de nütt em be rek áll nak, akik er köl csi
fedd he tet len sé gük kel, szak mai hoz zá ér té sük kel ma gas fo kon lát ják el fel ada tu kat. Mind össze
ennyi.




