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*A lelki ismeret fogalmát a lélektan a Big Five sze

mélyiségvizsgáló eljárásban1 a személyiséget al
kotó egyik tényezőként tartja számon. A magas 

lelkiismereti tényezővel rendelkezők átgondoltan, elő
relátóan. hatékonyan, felelősen és megbízhatóan, míg 
az alacsony lelkiismereti tényezővel rendelkezők gon
datlanul, figyelmetlenül és pontatlanul cselekszenek. A 
hittudományi megközelítés a lelkiismeret mögött álló 
erkölcsiséget. értékrendet emeli ki, amely egy kény
szertől mentes helyzetben belső iránytűként segít 
eldönteni, mi a helyes. Ha a lelkiismeret helyesel 
valamely cselekvést, nyugalom a jutalmunk; ha ellenzi, 
lelkifurdalást, bűntudatot ébreszt.

Összefüggésbe hozható-e az állam a lelkiismeret 
fogalmával? A tudományos logika szerint talán nem, 
hiszen az államhatalomnak nincs személyisége. De 
minden hatalomnak van egy sajátos arculata, vannak 
jellemző megnyilvánulásai, amelyek alapján a közvéle
mény ..megszemélyesíti". Különösen megkönnyíti ezt 
az állam modernkori szerepváltása, hiszen a jogállam 
legfeljebb bürokratikus, igazságos vagy igazságtalan 
lehet, de egy jóléti, gondoskodó, társadalmi feladatokat 
magára vállaló állam „viselkedésén” számon kérhető a 
lelkiismeretesség, a társadalmi viszályok kezelésének 
elhanyagolása, a források nem hatékony felhasználása, 
a pazarlás. Mikor „lelkiismeretlen" az állam? Ha nincs 
értékrendje (hiszen ebben az esetben hiányzik a cse
lekvését kormányzó iránytű), vagy ha létező értékrend
je ellen cselekszik.

Ha a magyar politikai rendszer megváltozásának 
elmúlt húsz évében vizsgáljuk az állam szerepének azt 
a vetületét, amely a polgárokkal leggyakrabban kerül 
kapcsolatba -  a közigazgatást -, akkor meg kell állapí
tanunk, hogy a jogállami forradalom sokat ígért, ám 
ígéreteit és eredményeit az egész társadalomban elural
kodott csalódás kísérte. A hatalom 1989-es. békés át
adásának irodalmi párhuzamát találhatjuk meg Shake
speare Lear királyában.2

Lear
Tudnotok kell,
Hogy országunkat három részre osztók 
S erős szándékunk minden gondot és hajt 
Lerázni agg korunkról, általadván 
Ifjabb erőknek, míg magunk tehertől 
Menten mászunk a sír felé. Fiunk,
Cormvall, és nem kevésbé szeretett 
Fiunk, Albán, ez órában szilárd 
Akaratunk lányaink jegydíjait 
Külön kiszabni, hogy jövő viszálynak 
Már most elejét vegyük. Két fejedelem.
Burgund- és Frankhon, nagy vetélkedők 
Legifjabbik lányom szerelméért,
Rég udvarolnak házunknál, s nekik most 
Választ kell adnunk. Szóljatok, leányim.
Minthogy mi most le akarunk mondani 
A trón és az ország gondjairól 
S jövedelmiről. Mondjuk hát: mélyítek 
Szeret leginkább, hogy legfőbb kegyünket

_____________ ÁLLAM
Darák Péter

Lelkiismeretlen állam

Érdem szerint adhassuk. Goneril,
Elsőszülöttünk, szólj először. Jövő viszálynak 
már most elejét vegyük, legfőbb kegyünket 
érdem szerint adhassuk.

Goneril
Én, sir.

Jobban szeretlek, mint kimondható,
Drágább vagy előttem, mint szemein világa,
Tér és szabadság s minden, ami ritka,
Dús és becses. Szeretlek nem kevésbé 
Egy épség-, kellem-, szépség- és becsíílet- 
Aldotta életnél: mint valaha 
Gyermek szeretett s imádva volt apa:
Szeretettel, melyhez a szó üres,
A lélegzet szegény. Szeretlek úgy,
Hogy annak módja és határa nincs.

Cordelia (félre)
Cordelia mit tegyen? Hallgat s  szeret. f

A hatalom átadása Magyarországon az Ellenzéki 
Kerekasztal keretében meghatározott módon ment 
végbe. Lear fiúörökös hiányában kényszerült a hata
lom megosztására aszerint, hogy leányai milyen mér
tékű ragaszkodást (hűséget, szeretetet) mutattak.4 
Goneril, Regan, Cordelia és a rendszerváltozás poli
tikai csoportosulásai is ígéreteket fogalmaztak meg, 
amelyekhez felfokozott várakozás társult. Ahogy a 
Kerékasztalnak három oldala volt, úgy Learnak három 
leánya. Cordelia annak köszönhette kegyvesztését, 
hogy nem tett -  nővéreivel ellentétben -  hangzatos 
ígéreteket. A magyar közigazgatás is a modernizáció 
ígéreteitől volt hangos az elmúlt időszakban. Az 
ígéretek mögött azonban sokszor nem rejlett kidolgo
zott elképzelés. A Kerekasztal egyetértett például 
abban, hogy a jogállamiság elsőrangú biztosítéka az 
Alkotmánybíróság lesz. A jogvédelmi intézmények 
rendszeréről azonban nem volt készen kiforrott elkép
zelés. Jellemző példa a közigazgatási bíráskodás 
bevezetésének módja. Eltelt az 1990-es év anélkül, 
hogy bármi változott volna. Az év végén (december 
22-én) az Alkotmánybíróság megelégelte, hogy a köz- 
igazgatás jelentős részei bírói ellenőrzés nélkül mű
ködnek. és megsemmisítette azt a kormányrendeletet, 
amely megszabta, hogy mely „államigazgatási" 
határozatok támadhatók meg bíróság előtt.-’’A kormány 
átmeneti szabálynak dolgozott át egy nyolcvanas évek
ben készült tervezetet, amelyet 1991. június 26-án 
fogadott el az országgyűlés. Az „átmeneti" törvény ma 
is a közigazgatási bíráskodás alapja.



Érdekes a megsemmisített kormányrendelet ellen
tétes megítélése is. Az alkotmánybírósági határozatból 
kitűnően az „Alkotmány 50. §-ának (2) bekezdése 
általánossá teszi a bíróságnak a közigazgatási határoza
tok törvényességének ellenőrzésére vonatkozó jogát. A 
63/1981. (XII. 5.) MT rendeletnek egyes -  a bírósági 
felülvizsgálatot lehetővé tevő -  rendelkezései tartal
mukban nem alkotmányellenesek ugyan, de alkotmány- 
ellenes az, hogy a felülvizsgálatot csak e jogszabály 
által felsorolt államigazgatási határozatok esetében 
teszi lehetővé. Ezt az alkotmányellenességet az 1987. 
évi XI. törvény 3. §-ának g) pontjára tekintettel csak 
olyan új törvény megalkotásával lehet megszüntetni, 
amely a bírósági felülvizsgálat lehetőségét alkotmá
nyossá teszi.” A kormányrendelet tehát a jogállami jog
orvoslat akadályának bizonyult. Történetileg visszate
kintve azonban megfogalmazódott olyan vélemény is, 
hogy a nyolcvanas években a felülvizsgálható határoza
tok körét azért volt helyesebb törvényi szint helyett kor
mányrendeletben szabályozni, mert így egyszerűbb 
jogalkotási eljárással volt bővíthető -  azaz épp a rugal
masságot szolgálta. Mindenesetre a közigazgatási bí
ráskodás bevezetésével megkezdődött a közigazgatás 
jog alá rendelése. Semelyik politikai erő nem tűzte 
azonban programjára a jogvédelmi rendszerek átfogó 
áttekintését és megújítását. Újabb és újabb intézmények 
jöttek létre (országgyűlési biztosok. Egyenlő Bánásmód 
Hatóság), a régebbi hatáskörök és jogosítványok (felü
gyeleti intézkedés, ügyészi óvás, eljárás-kezdeménye
zési jogok) mégis csaknem változatlanul továbbéltek.

Az Alkotmánybíróság tette a dolgát: alkotmányelle
nes mulasztásnak ítélte a közigazgatás jogellenes hall
gatása elleni hatékony jogvédelem hiányát, valamint a 
jogi kötöttségek nélkül, szabad belátás alapján gyako
rolható hatáskört. Kimondta továbbá, hogy állami köz
hatalmi szervek nem rendelkezhetnek hatalmi helyzet
tel magánjogi jogviszonyokban, s megfogalmazta azt a 
követelményt, hogy az átszervezések nem veszélyez
tethetik a hatósági jogkörök folyamatos gyakorlását.

A „tér és szabadság” azonban nem eredményezett 
sikeres és gyors átalakulást. A bonyolult átmenetet gaz
dasági visszaesés, ellentmondásos magánosítás, korsze
rűtlen birtokméretet kialakító kárpótlás kísérte. A de
mokratikus átalakulással 3194 önkormányzati képvise
lőtestület alakult valós gazdasági alapok nélkül. Végig 
nem vitt változás következett be a középszintű közigaz
gatásban. Hatósági régiók (köztársasági megbízotti 
hivatalok) mellett ágazati alapon szerveződtek a dekon- 
centrált szervek. Párhuzamosságok alakultak ki. Ellent
mondásos helyzetbe kerültek a megyei közgyűlések. 
Zavaros maradt a főváros és a kerületek jogi viszonya. 
Központi szinten a közigazgatási államtitkári tisztség 
megszűntetésével beteljesedő folyamatban esett vissza 
a szakmai jogalkotás színvonala. A társadalombizto
sítási rendszer felemás átalakítása megőrizte elavult 
hatóságias jellegét.

Mindemellett a közszféra ellenőrzése gyengült. Nem 
kérhető számon a testületi felelősség. A megoldatlan 
igazgatási feladatokra ésszerű átszervezés helyett újabb

és újabb hivatalokat állítanak fel. A pazarló -  mégis 
szegény -  állam a közpénzt találékonyan elkölti, a 
magas mértékű adókat következetesen beszedi (akitől 
tudja).

A szétesettség és felelőtlenség rendszerét jól mutatja 
az a zűrzavar, amely a hatósági közlemények terén lát
szik. A jogalkotási törvény szerinti állami irányítás 
egyéb eszközét a hatóságok nem (vagy alig) használják, 
mert csak hosszadalmas eljárás keretében hozható meg. 
Helyette ötletszerű elnevezésekkel adnak ki közlemé
nyeket. állásfoglalásokat, „válaszokat", anélkül, hogy 
tisztázott lenne, közjogilag ki. mikor tehet közzé ilyen 
útmutatásokat. A javasolt jogértelmezést a címzettnek 
ajánlott betartani, de a hatóság attól bármikor, követ
kezmények nélkül eltérhet. Ha később a bíróság egy 
adózási kérdést másképpen ítél meg, az a hatóságra -  
nagy valószínűséggel -  semmilyen következménnyel 
nem jár. Az esetleges kárfelelősség meglehetősen távoli 
fenyegetésnek tűnik. így az újabb ígéretek büntetlenül 
elhangozhatnak.

Rega/i
Egy ércből szerkesztve nénémmel én 
Méltónak tartom hozzá magamat.
És úgy találom igaz szívem szerint,
Hogy ő saját érzelmimet nevezte meg,
Csakhogy nem egészen: minden más örömnek,
Mit az érzékek legdúsabb tára nyújt.
Én ellenéül vallom magamat,
S csupán boldognak felséged iránti 
Szemetemben.

Cordelia (félre)
Szegény Cordelia!
És mégsem az, mert szívem gazdagabb,
Mint nyelvem: abban bizonyos vagyok.
Egy ércből szerkesztve
minden más örömnek ellenéül vallom magamat

Érdemes szemügyre vennünk, hogy vajon a csatlako
zás előkészítése az Európai Unióhoz, annak lebonyo
lítása, majd a közösségi létezés jelentett-e ellenpontot 
(más, követendő példát) a magyar állam és közigaz
gatás számára. Létezik egy vonulata a magyar közigaz
gatásnak, amely az utóbbi időszakban, akár valamely 
közösségi jogi területhez kapcsolódva épült ki. Ilyen 
például a Gazdasági Versenyhivatal, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felü
gyelete. a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a környezet
védelmi és fogyasztóvédelmi szervek, vagy a támogatá
sokat elosztó szervek rendszere. Összességében 
elmondható, hogy mintha a közigazgatásnak ez a része 
korszerűbb módon működne, mint a hagyományos 
igazgatási ágazatok. Talán mert az európai befolyás 
miatt erősebb az önkorrekciós kényszer, magasabb 
szintű a szakértelem? Vagy egyszerűen több a költség- 
vetési forrás? Ahhoz hogy felmérjük, melyek a köve
tendő közigazgatási szervezési módszerek, azokat ele
mezni kell(lene), és esélyt kell(lene) adni az őszinte 
beszédnek.
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Lear
Mit szólsz te, hogy szerezz egy harmadot,
Dúsabbat, mint testvéridé? Beszélj!

Cordelia 
Semmit, mylord.

Lear
Semmit?

Cordelia
Semmit.

Lear
Még egyszer szólj; a semmiből mi sem lesz.

Cordelia
Boldogtalan én! ki számhoz nem bírom 
Emelni szívemet. Szeretem fölségedet 
Tisztem szerint, sem többé, sem kevésbé.

Lear
Hogyhogy, Cordelia? jobbítsd szavaidat,
Nehogy szerencsédet megrontsa.

Cordelia 
Jó uram!
Nemzőm vagy, fölneveltél és szerettél.
A tartozást én ágy rovom le, mint 
Illik s méltó: szeretlek, engedelmes 
Vagyok, tisztellek mindenek fölött.
Mért mentek férjhez nénéim, ha mondják,
Hogy csak téged szeretnek? És ha egykor 
Tán férjhez mennék, akkor az, kivel 
Jegyet váltottam, bírni fogja fél 
Szerelmem, gondom s tartozásomat.
Úgy, mint nénéim, hogy csupán atyámat 
Szeressem, férjhez nem megyek.

Az őszinteség helyett az állandó újítási kényszer 
szülte valódi változások helyett mutatott tevékeny
séggel találkozhattunk az elmúlt időszakban; a közigaz
gatási eljárásjogban ennek jele volt a Gyorsaság soron 
kívül programja. Ez huszonkét napos ügyintézést 
vezetett be műszaki feltételek nélkül, látszólagos látha
tóságot valósított meg a világhálón, többnyire gyatra 
keresési funkciókkal az adatbázisokban, miközben a 
valódi hatékonyságot nem ellenőrzi senki.

Lear
De hát
Szived szerint szólsz?

Cordelia 
Ügy én, jó  uram!

Lear
Oly ifjú s oly sziveden.

Cordelia 
Ifjú s oly
Őszinte csak, mylord.

Lear
Legyen tehát:
Őszinteséged vedel jegypénzedül;
Az atyai gondot ím, megtagadom,
A vérrokonság minden jogait.
Légy szívemtől örökre idegen.
El innen! menj szemem elől! -  Úgy legyen

Nyugalmam a sír, mint most leveszem 
Az ap ai gondot róla. -  lm, e harmadot,
Cornwall s Albán! vessétek két leányom 
Jegybirtokához. Házasítsa ki 
Emezt a dölyf, mit nyíltságnak nevez.
Most kettőtöknek adjuk a hatalmat,
Előjogot s mind a hasznot, mi a 
Felséghez tartozik. Magunk havonkint,
Fenntartva száz legényt, kiket ti fogtok 
Ellátni, nálatok veszünk lakást 
Felváltva, sorban.
Jövedelmek, uralkodás s a végrehajtó 
Hatalom legyen tietek, kedves fiaim!
Minek jeléül, ím, e koronán 
Osztozzatok.

A demokratikus magyar átalakuláshoz feltehetően 
sok valószerűtlen elvárás is kapcsolódott, ami részben 
magyarázatul szolgálhat a nagyfokú csalódásra és kiáb
rándulásra. Hiszen az átlagpolgár az állammal mint 
közszolgáltatóval kapcsolatban nem élt meg az elmúlt 
húsz évben kiegyensúlyozott fejlődésélményt. Hiá
nyoznak a jól működő civil kapcsolatok. Az állam sok
szor lassan, utólag cselekszik. Védekezik -  expanzív 
stratégia helyett. A polgárokban ezért sincs közösség
vállalás az állami intézményekkel szemben. Az állami 
célokkal senki nem azonosul.

Tény, hogy a közigazgatás időnként kiszámíthatat
lannak tűnik. Nézzünk most néhány példát a közigazga
tási joggyakorlatból. Miniszteri szintű döntéshozatal 
történt az egészségügyi kapacitás elosztásáról annak az 
elemi követelménynek a betartása nélkül, hogy a dön
téseket egyedi módon kell indokolni. Közműfejlesztési 
projektekhez járult hozzá az állam olyan jogszabályi 
környezetben, amelyből a támogatás visszafizetésének 
kötelezettje nem állapítható meg (Ökotám-ügyek). Az 
Európai Emberi Jogi Bíróság elmarasztaló ítélete 
ellenére évtizedeken keresztül jogszerűen használt 
asszonynevek kerültek hivatalból (az érintettek akarata 
ellenére) kiigazításra. Kampányszerűen vezettek be új 
vizsgálati módszereket az adóigazgatásban, ami -  ügy
védi kamarai megnyilvánulás szerint -  „jogbiztonsági 
rizikót eredményezhet.” Médiahadjárat kísérelte meg 
befolyásolni a közigazgatás törvényes működését a 
„zéró tolerancia" jegyében.

Vajon elkésett a belátás pillanata? A negatívumok 
elfedik a kitörési lehetőségeket. Pedig kiépült egy kor
szerű okmányirodái rendszer, természetvédelmi parkok 
hálózata, a Natura 2000 hálózat. Hatékony az élelmi
szerbiztonsági rendszerünk. Számos jelentős jogellenes 
kartellt tárt fel a Versenyhivatal; a bankrendszerünk, a 
felügyelet folyamatos tevékenysége mellett bankcső
dök nélkül átvészelte a pénzügyi válságot.

Cordelia
Nem vagyunk
Az elsők, akik legjobb akarat 
Mellett a legrosszabbat értük el.
Én még dacolnék a balsors dacával:
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történeti szemle

Érted, megtört király, levert vagyok;
Megnézzük e néniket, e lányokat?

Lear
Nem, nem, nem; menjünk a fogságba: ott 
Fogunk mi, mint kalitban a madár,
Dalolni kelten. Áldásom ha kéred,
Letérdelek s kérem bocsánatod!

(Lear jő, ölében a meghalt Cordelia)

Ha időnként lelkiismeretlenségnek tűnik is, az állami 
felelőtlenség mögött sokszor fejlődési aránytalanságok 
és „sebzettség" rejlik. Albán herceg azt tanácsolja 
nekünk, hogy nehéz időkben beszélni kell arról, „mi

Jegyzetek_____________________________________

1 Allport G.-Odbert H.: Trait-names: A Psycho-lexical Stttdy 
(Psychological Monographs 211. 1936); Goldberg L. R.: The 
Struciure o f Phenotypic Personality Traits (American 
Psychologist, 1993. 48., 26-34. p.)

2 Learnek. Britannia királyának három lánya volt: Goneril. Albán 
herceg felesége; Rcgan, Cornwall herceg felesége és Cordelia. aki 
még lány volt. s Franciaország királya és Burgundia fejedelme 
vetélkedett a szerelméért, éppen ezért ez idő szerint mindketten 
Lear király udvarában tartózkodtak. Az öreg király elhatározta, 
hogy többé nem vesz részt az államügyekben, hanem minden 
gondot és bajt ifjabb erőknek ad át. E szándékkal hívatta magához 
három lányát, mert az ő ajkukról akarta megtudni, melyikük 
szereti őt legjobban, és királyságát olyan arányban akarta szétosz
tani közöttük, ahogyan a szeretetük megérdemli.- Egyes értel
mezések szerint Lear az apai érzéseknél forróbb érzelmeket táp
lált Cordélia iránt, akit arra akart kényszeríteni, hogy viszontérzé- 
seiről az udvar nyilvánossága előtt valljon. In: http://vmek.oszk. 
hu/00400/00498/ html/lear.htm.

3 Vörösmarty Mihály fordítása.
4 Két ragyogó Lear király-feldolgozás, egy hamisítatlan angol szín

padi változat és egy izgalmas orosz megfilmesítés: http:// 
www.youtube.com/watch?v=QNW-IFQg3uw; http://www.youtu- 
be.com/watch?v=.Av98ZrWT2uQ&feature=relaicd.

-'..Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az 1957. évi IV. 
törvény módosításáról és egységes szövegéről rendelkező 1981. 
évi I. törvény 72. §-ának (I) bekezdése és a 63/1981. (XII. 5.) MT 
rendelet a módosításokkal együtt alkotmányellenes, ezért azokat 
1991. március 31-ei hatállyal megsemmisíti. Mulasztásban meg
nyilvánuló alkotmányellenesség a közigazgatási határozatok 
bírósági felülvizsgálatára vonatkozó törvényi szabályozás elmu
lasztása, ezért felhívja a Kormányt, hogy 1991. január 31-ig ter
jesszen az Országgyűlés elé olyan törvényjavaslatot, amely a 
közigazgatási határozatok törvényességének bírósági ellenőrzését 
az alkotmánynak megfelelően szabályozza. Megállapítja, hogy

fáj", túllépve akár azon is, ami az elmúlt húsz év játék- 
szabályai szerint „illik".

Albán
Jelenleg fő  ügyünk 
Az általános fájdalom.
(Kernhez és Edgárhoz)
Ti ketten,
Lelkem baráti, kormányozzatok,
S tartsátok fenn a sebzett államot.
Nehéz idő sújt: itt engedni kell,
És mondanunk, mi fáj, nem ami illik.

Sándor Árpád indítványozó panaszolt ügyében a megsemmisítés 
visszamenőleges hatályú, ezért a megsemmisített jogszabályok 
nem képezik hatásköri akadályát a bélbaltavári Községi Tanács 
V. B. szakigazgatási szerve által 469-6/1989. szám alatt hozott és 
Vas Megye Tanácsa V. B. igazgatási Osztálya által 7174-7/1989. 
szám alatt helybenhagyott államigazgatási határozat törvényes
sége bírósági felülvizsgálatának.''

6 1991. évi XXVI. törvény a közigazgatási határozatok bírósági 
felülvizsgálatának kiterjesztéséről.

'■72/1995.'"(XII. 15.) AB határozat.
76/1999. (IV. 21.) AB határozat.
* 10/2001. (IV. 12.) AB határozat.
'"7/2004. (III. 24.) AB határozat.
11 Lóránt Zoltán: A helyi önkonnányzatok gazdálkodásának jelene és 

jövője: Kovács Róbert-Vígvári András: LUlele: a községi önkor
mányzatok pénzügyi helyzetéről (Új Magyar Közigazgatás. 2009. 5.)

l2Gvurita Rita: A közigazgatási hivatalok területi államigazgatási 
reformja keretében történő regionális átszervezés problémái; 
Verebélyi Imre: Válságban a magyar középszintű közigazgatás, 
quo vadis? (Új Magyar Közigazgatás, 2008. 2. és 2009. I.)

'-'Teljes körképet nyújtott az MTA 2009. február 19-i. A magyar 
közigazgatás korszerűsítése címmel rendezett konferenciája. Darák 
Péter ismerteti: Új Magyar Közigazgatás. 2009. 3.. 52-54. p.

l4Pulay Gyula: Politikusi és köztisztviselői szerepek a központi 
közigazgatásban (Új Magyar Közigazgatás. 2009. 3.)

15A közpénzügyek nagy kézikönyve (Budapest. 2009. 1057.. 1081. 
P-)

16 Erről lásd: Darák Péter-Dávid Pétcr-Hazafi Zoltán-Sipos-Szabó 
Zsanett: A vagyonnyilatkozat és a vagyongyarapodási vizsgálat 
jogi, módszertani kérdései (Budapest. 2009. 75. p.)

l7Réthy László: Vagyonosodüsi vizsgálatok ügyvédi szemmel 
(Ügyvédek Lapja. 2008. 4.)

'"A zéró tolerancia maximális szigort jelent, ami ellentétes az 
arányosság európai jogelvével.

http://vmek.oszk
http://www.youtube.com/watch?v=QNW-IFQg3uw
http://www.youtu-be.com/watch?v=.Av98ZrWT2uQ&feature=relaicd
http://www.youtu-be.com/watch?v=.Av98ZrWT2uQ&feature=relaicd

