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Könyvismertető: Vezetés a közjó szolgálatában – 
Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment1

RÁCZ BÉLA-GERGELY2

Platón dialógusai óta tudjuk, hogy az államra és annak intézményeire azért 
van szükségünk, mert ezek jólétünk letéteményesei. Arisztotelész később tovább-
gondolja, kiegészíti Platón fejtegetéseit, de lényegében ugyanarra a következ-
tetésre jutott. Az állam gazdasági működésével kapcsolatos legfontosabb tanok 
megjelenésére a XVIII. századig kellett várni, ezeket ugyanis Adam Smith fektet-
te le, aki hosszú évszázadokra meghatározta a közgazdasági gondolkodást, és ily 
módon az államról és intézményeiről alkotott képünket is.

Míg a görög fi lozófusok az állam szükségességének és milyenségének kérdé-
seivel foglalkoztak, Adam Smith pedig az állam gazdasági feladatait fi rtatta, ke-
vés olyan mű született, ami azzal foglalkozik, hogy miként vezessük az állam oly 
fontos intézményeit. Ebben hiánypótló a Bábosik Mária által szerkesztett Vezetés 
a közjó szolgálatában – Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment című könyv. 

A kötet elsősorban nem közgazdasági kérdéseket feszeget, hanem a közintéz-
mények menedzsmentjét helyezi vizsgálata középpontjába, miközben nem csak 
a hatékonysági szempontokat vizsgálja, hanem azok etikai, morális vetületeit is. 
Már az előszóban, illetve a bevezetőben is többször megjelenik a szerkesztő és a 
szerzők határozott állásfoglalása amellett, hogy a közszféra különböző intézmé-
nyei között szoros összhangnak kell lenni, és ezt éppen a közös jóléti cél teremti 
meg (miközben kevés szó esik az állam hatalmi ágainak, illetve a gazdaságpoliti-
káért felelős intézmények szétválasztásának szükségességéről).

A könyv öt fejezetét összesen 29 szerző írta: az első rész (szerzői Kocziszky 
György, Pulay Gyula és Szegedi Krisztina) a közjó szolgálatával, a második rész 
(szerzői Karoliny Mártonné, Orosz Diána, Péterfalvi Attila, Poór József és Szik-
lay Júlia) az erőforrás-gazdálkodással, a harmadik rész (szerzői Barakonyi Ká -
roly, Berde Csaba, Domokos Lá szló , Garaj Erika, Hatvani Csaba, Horvá th Mar-
git, Jaková c Katalin, Lentner Csaba, Né meth Erzsé bet, Nyé ki Melinda, Parragh 
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Bianka, Szabados Gyö rgy Norbert és Tó th Antal) az irányítással és menedzselés-
sel, a negyedik rész (szerzői Bakacsi Gyula, Farkas Ferenc, Illé ssy Mikló s, Makó  
Csaba, Tó th Antal és Veresné  Somosi Mariann) a folyamatos megújulással, míg 
az utolsó rész (szerzői Kirá ly Gyula, Nagy Jó zsef és Né meth Erzsé bet) a vezetői 
munka hatékonyságával foglalkozik.

A fejezeteken belül a szerzők 27 koherensen összefüggő alfejezetben tár-
gyalják a közintézmények vezetésének kihívásait. A felvetett kérdésekre a külön-
böző szerzők által adott válaszok egymást kiegészítik, mintegy folytatva egymás 
gondolatmenetét, ami jelentős mértékben hozzájárul a fentebb említett koheren-
ciához. Hitelessé teszi a kérdésfelvetéseket és válaszokat, hogy szinte mindegyik 
szerző állami intézmény vezetője, így a kérdésekre adott válaszok nem csak elmé-
leti jellegűek, hanem a gyakorlatban is alkalmazhatóak. A közintézmények me-
nedzsmentjére és szerepére adott válaszok irányt mutathatnak a közintézmények 
jelenlegi vagy leendő vezetőinek, így ők képezik jelen könyv elsődleges célcso-
portját.

A Vezetés a közjó szolgálatában – Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment 
könyv tehát számos jó tanáccsal látja el a közintézmények menedzsmentje iránt 
érdeklődő olvasót, és Platónhoz hasonlóan valami tökéletes receptet keres, a tö-
kéletes államban a tökéletes intézményrendszer vezetésének a receptjét próbálja 
megtalálni és közös célként mutatja be a közjó szolgálatát. A gondolatok vitája vi-
szont hiányzik, ugyanis a több szerzőtől csak egységes nézőpontot ismerünk meg.


