
KLOTZ PÉ TER

Köz szol gá la ti ér té kek
és in teg ri tás – kér dõ íves
felmérés a köz szol gá lat ban 
dol go zók kö ré ben1

Be ve ze tés

A köz szol gá la ti ér té kek vizs gá la ta so rán
azt ta pasz tal juk, hogy az ál lam – a mo dern
ér te lem ben vett bü rok rá cia ki ala ku lá sát kö -
ve tõ en – min dig is ma ga sabb er köl csi-eti kai
kö ve tel mé nye ket tá masz tott a szol gá la tá ban 
ál lók kal szem ben, mint a köz ha tal mat nem
gya kor ló szer ve ze tek. Ezek a kö ve tel mé -
nyek az al kal ma zás so rán kül sõ je gyek ben
(pél dá ul hi va ta li eskü le té te le, egyen ru ha vi -
se lé se) is meg mu tat koz tak, és a köz szol gá lat -
ban mind a mai na pig je len van nak. 

Ma gyar or szá gon kü lö nö sen iz gal mas fel -
adat az ér té kek vizs gá la ta, hi szen a rend szer -
vál tás elõtt je len tõs el té rés volt a hi va ta lo san 
val lott és az em be rek ál tal tény le ge sen kö ve -
tett ér té kek kö zött. En nek il luszt rá lá sá ra jó
pél da le het az ak kor ha tá lyos Al kot mány -
ban meg ha tá ro zott alap elv, amely – töb bek
kö zött – a tár sa dal mi tu laj don min den for -
májának fej lesz té sét és vé del mét rög zí tet -
te, mi köz ben a ház tá ji gaz da sá gok ban és a
gaz da sá gi mun ka kö zös sé gek ben egy tel je sen 
más el vek és tel je sen más lo gi ka men tén
szer ve zõ dõ gaz da sá gi rend szer ala kult ki.
A rend szer vál tást kö ve tõ en a ko ráb bi ér té -
kek je len tõs rész e to vább ra is ha tott a tár sa -
dal mi-gaz da sá gi vi szo nyok ra, mi köz ben a
vá lasz tá sok után ha ta lom ra ke rü lõ kor má -
nyok tu da to san is ala kí ta ni igye kez tek a po -
li ti ka és a köz igaz ga tás ér ték szem lé le tét. 

Az ez red for du ló óta az ér té kek vizs gá la ta
újra re ne szán szát éli. A vi lág gaz da sá gi fo lya -
ma tok és a vi lág de mok ra ti zá ló dá sá nak
ered mé nye ként olyan új ér té kek, kö ve tel -
mé nyek je len tek meg és ter jed tek el az egész
vi lá gon, mint pél dá ul az esély egyen lõ ség, a
tisz ta kör nye zet hez való jog, a kör nye zet tu -
da tos ság és a fair ke res ke de lem. Ezek a fo -
lya ma tok a köz szol gá lat ban is tet ten érhe -
tõek: az ENSZ ak tí van tá mo gat ja a jó kor -
mány zás („good go ver nan ce”) kö ve tel mé -
nye i nek meg te rem té sét a vi lág or szá ga i ban,
az OECD pe dig a köz szol gá la ti eti ka, il le tõ -
leg az in teg ri tás ki dol go zá sá ban és gyakor -
lati al kal ma zá sá ban ját szott út tö rõ sze re pet.

A köz szol gá lat ér ték köz pon tú mû kö dé -
se nap ja ink ban egy re in kább az in teg ri tás
fogal ma köré össz pon to sul. Az in teg ri tás
– amely alatt a val lott el vek nek, ér té kek nek
meg fe le lõ cse lek vést, fedd he tet len sé get ér -
tünk – cél ja, hogy erõ sít se a sze mé lyek és
szer ve ze tek ellen álló ké pes sé gét a val lott ér -
té ke ket sér tõ cse le ke de tek kel szem ben, va la -
mint a koc ká zat elem zés esz kö ze i vel fel tár ja
a szer ve ze ti mû kö dés ben rej lõ koc ká za to kat 
és elõ se gít se csök ken té sü ket. 

A ma gyar köz igaz ga tás ban új meg kö ze lí -
tés nek szá mí tó in teg ri tás ala pú mû kö dés ter -
jesz té sét tûz te ki cé lul az Ál la mi Szám ve võ -
szék ál tal 2009-ben in dí tott In teg ri tás Pro -
jekt. Az In teg ri tás Pro jekt – a költ ség ve té si
szer vek mû kö dé sé ben rej lõ kor rup ci ós koc -
ká za tok éven ként is mét lõ dõ fel tér ké pe zé -
sén túl – fon tos fel ada ta ként ha tá roz ta meg
a tár sa dal mi tu dat for má lást és az in teg ri tás
el ve i nek gya kor lat ba tör té nõ át ül te té sé nek
se gí té sét.

Az in teg ri tás köz igaz ga tás ban hasz nált fo -
gal má nak kulcs ele mei közé tar toz nak a val -
lott el vek, ér té kek. Ezek fel so ro lá sát mind a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló ko ráb bi,
1992. évi XXIII. tör vény2, mind pe dig a már
ha tály ba lé pett, a köz szol gá la ti tisztviselõk -

1 A ta nul mány az Ál la mi Szám ve võ szék In teg ri tás Pro -
jekt je ke re té ben, In teg ri tás és kor rup ció. El mé le ti és köz vé -
le mény-ku ta tá si ta nul má nyok címû kö tet ben meg je lent
mû át dol go zott vál to za ta.

2 A tör vény pre am bu lu má ban ne ve sí tett ér té kek a tár sa -
dal mi köz meg be csü lés, a köz ügyek párt po li ti ka-sem le ges 
in té zé se, a tör vé nyes mû kö dés, a kor sze rû szak mai is me -
re tek, va la mint a pár tat lan ság.



rõl szóló 2011. évi CXCIX. tör vény3 tartal -
mazza, de ide so rol hat juk a köz szfé ra alap -
vetõ  etikai kö ve tel mé nye i rõl szóló 105/2009.
(XII. 21.) OGY ha tá ro za tot4 is. A Ma gya ry
Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram5 a
köz szol gá la ti eti ka – az élet pá lya mo dell ér té -
kei mel lett – kü lön is ne ve sí ti a tel je sít ményt
és a ha té kony sá got. Ez utób bi meg va ló su lá -
sá nak fel té te li kö zött sze re pel a szak mai tu -
dás, az el kö te le zett ség és a bi za lom.6

A jog for rá sok ban való meg je le né sen túl
azon ban ke vés em pi ri kus is me ret tel ren del -
ke zünk ezen el vek köz igaz ga tá son be lü li
meg íté lé sé re vo nat ko zó an. Nem tud juk pél -
dá ul, hogy a köz igaz ga tás ban dol go zók azo -
nos fon tos sá gú nak gon dol ják-e a fen ti el ve -
ket, vagy van nak-e eset leg olya nok, ame lyek 
fon to sab bak a töb bi nél, azaz van-e a köz -
szol gá la ti el vek kö zött hi e rar chia. Ke vés is -
me ret tel ren del ke zünk arra vo nat ko zó an,
hogy a köz szol gá lat ban dol go zók ezen el vek 
kap csán lát nak-e lé nye ges kü lönb sé get sa ját
szer ve ze tük, illetve a köz igaz ga tás egé sze
vonat kozásában. Az is fon tos kér dés le het,
hogy a köz igaz ga tás ban dol go zók mennyi re
ké szek te vé ke nyen köz re mû köd ni az ér té -
kek ér vény re jut ta tá sá ért a köz igaz ga tás ban. 
Vé gül: A köz szol gá la ti ér té kek meg íté lé se
szem pont já ból ho mo gén cso port nak te kint -
he tõ ek-e a köz szol gá lat ban dol go zók, van-e
lé nye ges kü lönb ség pél dá ul az ön kor mány -
zat nál dol go zó köz tiszt vi se lõk vagy a ren -
dészeti te rü le ten dol go zó hi va tá sos ál lo má-
nyú ak kö zött? 

Annak ér de ké ben, hogy az in teg ri tásala -
pú köz igaz ga tá si mû kö dés kö ve tel mé nyei
össz hang ban le gye nek az át ala ku ló ban lévõ

köz szfé ra ál tal val lott és kö ve tett ér té kek -
kel, in do kolt ala po sab ban is meg vizs gál -
nunk eze ket a kér dé se ket.  

A vizs gá lat ke re tei

Az Ál la mi Szám ve võ szék az In teg ri tás
Pro jekt ke re té ben „Kor rup ci ós prob lé mák ke -
ze lé se in teg ri tás me nedzs ment esz kö zök kel” cí-
mû tré ning mód szer tant fej lesz tett ki. Az in -
teg ri tás ala pú köz igaz ga tá si kul túr a ter jesz té -
se ér de ké ben el ké szí tett mód szer tan alap ján
2011. ok tó ber 12. és 2011. no vem ber 18. kö -
zött hat hé ten ke resz tül össze sen 221 köz -
szfé rá ban dol go zó mun ka társ kis cso por tos
tré ning ke re té ben zaj ló ok ta tá sá ra ke rült sor. 
Bár a pro jekt vál la lá sai kö zött nem sze re pelt, 
a két és fél na pos tré nin gek egy ben jó al kal -
mat nyúj tot tak ah hoz, hogy vá laszt ke res -
sünk az in teg ri tás ala pú szer ve ze ti kul túr a el -
ter jesz té se szem pont já ból fon tos kér dé sek re
és em pi ri kus ada to kat gyûjt sünk a köz szfé ra
ér té ke i rõl.

Is me re te ink sze rint a köz szfé rá ban dol go -
zók ál tal val lott ér té kek rõl szé les körû em -
pi ri kus adat fel vé tel mind ez idá ig nem ké -
szült.7 Ezért is mu tat ko zott kü lö nö sen jó
 lehe tõ ség nek, hogy az or szág föld raj zilag
kü lönbözõ pont ja i ról ér ke zõ, a köz szol gá lat 
kü lön bö zõ szint je in és el té rõ szer ve ze te i nél
dol go zó kat fel kér jük egy ön kén tes sé gen
és ano ni mi tá son ala pu ló kér dõ íves fel mé -
rés ben való rész vé tel re.

A fel mé rés ben részt ve võkrõl vo nat ko zó
ada tok ra a tré nin gek rõl ké szült össze fog la ló 
elemzés8 nyújt to váb bi in for má ci ó kat. E sze-
rint a tré nin ge ken össze sen 221 fõ vett részt,
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3 A tör vény pre am bu lu má ban ne ve sí tett ér té kek a tár -
sadalmi köz meg be csü lés, a ha té kony ság és költségtaka -
rékosság, a de mok ra ti kus, párt sem le ges és tör vé nyes
 mûködés, a kor sze rû szak mai is me re tek, Ma gyar or szág
ér de ke i nek és a köz jó nak pár tat lan és ha za sze re tet tel
tel jes szol gá la ta.

4 Az or szág gyû lé si ha tá ro zat sze rint a meg al ko tan dó eti kai 
kó de xek ben a be csü le tes ség, az el fo gu lat lan ság, a pár tat -
lan ság, a párt sem le ges ség, a tár gyi la gos ság és a tisz tes sé -
ges ség el ve i nek kell ki fe je zés re jut ni uk.

5 http://www.kor many.hu/down lo ad/1/6d/40000/
Ma gya ry%20Ko zi gaz ga tas%20fej lesz te si%20Prog ram.pdf

6 Ma gya ry Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram, 44. p.

7 Az in ter ne ten a köz tiszt vi se lõk eti kai ér ték ori en tá ci ó já -
ra vo nat ko zó – va ló szí nû leg 2002-ben ké szült – fel mé rés -
re utal a Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet ál tal ké szí tett dia -
sor: http://www.kszk.gov.hu/data/cms29538/
Eti ka_a_ko zi gaz ga tas ban_diak_MKI.ppt 
A fel mé rés re vo nat ko zó an to váb bi adat, hi vat ko zás nem
áll ren del ke zés re.

8 Össze fog la ló tré ne ri elem zés a Kor rup ci ós prob lé mák ke ze -
lé se in teg ri tás me nedzs ment esz kö zök kel címû kép zés hez
szük sé ges tan anyag fej lesz tés, ok ta tás és kap cso ló dó elekt ro ni -
kus tan anyag fej lesz tés pro jekt hez (kéz irat), 4. p.



eb bõl 87 fér fi és 134 nõ volt, át lag élet ko ruk
42 év. A részt ve võk szer ve zet ben el fog lalt
stá tu sa alap ján mint egy 54%-a ve ze tõ, 44%-a 
nem ve ze tõ mun ka kör ben (be osz tás ban) dol -
go zott. A részt ve võk re vo nat ko zó ada tok
alap ján meg ál la pít hat juk, hogy nem, élet -
kor, föld raj zi el osz lás és szer ve zet tí pus alap -
ján jól rep re zen tál ják a köz szfé rá ban dol go -
zók meg osz lá sát. A kül dõ szer vek igye kez -
tek ele get ten ni az ÁSZ fel ké rõ le ve lé ben
fog lalt elõ ze tes ké rés nek, így a részt ve võk az 
in teg ri tás ala pú in téz mé nyi mû kö dés szem -
pont já ból kulcs fon tos sá gú te rü le tek rõl (bel -
sõ el len õr zés sel, stra té gia al ko tás sal, sza bá -
lyo zás sal, ko or di ná ci ó val vagy em be ri erõ -
for rás-me nedzs ment tel kap cso la tos fel adat -
kö rök) ér kez tek.  Mi vel a részt ve või lét szám 
(221 fõ) és a be ér ke zett kér dõ ívek szá ma
(205 db) köz el azo nos, a részt ve võk re vo nat -
ko zó fen ti meg ál la pí tá sok jól le ír ják a vá -
lasz adók sze mé lyi össze té te lét is.

A kér dõ ívek ki töl té sé re az elsõ na pon,
köz vet le nül a tré nin gek kez de te kor ke rült
sor annak ér de ké ben, hogy a cso port di na mi -
ka és a tré nin gen hal lott in for má ci ók le he tõ -
leg ne be fo lyá sol ják a vá lasz adást. Az ada tok 
to váb bi elem zé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
le he tõ ség volt a mun kál ta tó szerv tí pu sá nak
be je lö lé sé re is. Iga zod va a részt ve või kör -
höz, a vá lasz adók a kö vet ke zõ ki lenc ka te -
gó ri á ból tud tak vá lasz ta ni: füg get len ál lam -
ha tal mi szerv, kor mány za ti szerv, te rü le ti
igaz ga tá si szerv, he lyi ön kor mány zat, egyéb 
igaz ga tás, igaz ság szol gál ta tás, rend- és hon -
vé de lem, egész ség ügyi in téz mény, va la mint
fel sõ ok ta tás.

A kér dõ ív fel épí té se

A részt ve võk ál tal ki töl tött kér dõ ív össze -
sen 1 + 30 kér dés bõl állt. A vá lasz adó nak el -
sõ ként – a to váb bi elem zé sek meg könnyí té -
se ér de ké ben – a fel so rolt ki lenc szerv tí pus
kö zül kel lett ki vá lasz ta nia azt, ahol al kal ma -
zás ban áll.

A kér dõ ív elsõ 10 kér dé se a köz szfé ra egé -
szé re vo nat ko zó an kér de zett rá9 az egyes
 értékekre10. Jól le het a ha zai és nem zet kö zi
szaki ro da lom szám ta lan, a köz szol gá la ti mû-
kö dés szem pont já ból je len tõs el vet, ér té ket
so rol fel, a kér dõ ív ben – ter je del mi okok
miatt – ezek kö rét kény sze rû en szû kí te ni
kel lett. Az ér té kek ki vá lasz tá sa kor vé gül a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi
XXIII. tör vény pre am bu lu má ban sze rep lõ
ka te gó ri á kat vet tük ala pul, ezt egé szí tet tük
ki az in teg ri tás ala pú köz igaz ga tá si mû kö dés
meg te rem té se ér de ké ben fon tos ele mek kel11.
A vá la szo kat – a pon to sabb ér té ke lés ér de -
ké ben – 1-tõl 10-ig ter je dõ, tíz fo ko za tú ská -
lán le he tett be je löl ni, ahol az 1-es ér ték az
„egy ál ta lán nem”, míg a 10-es a „tel jes mér -
ték ben” ka te gó ri ák nak fe lel t meg. 

A má so dik tí zes kér dés cso port ugyan -
ezek kel az ér té kek kel kap cso la tos be ál lí tó -
dást vizs gál ta, még pe dig a sa ját szer ve zet vo -
nat ko zá sá ban.12 A kér dé sek ilyen mó don
való el ren de zé se le he tõ vé tet te pár ba állí tá -
sukat, vagyis azt, hogy ugyan azo kat az ér té -
keket a köz igaz ga tás egé sze, illetve a  saját
szer ve zet vo nat ko zá sá ban is vizsgál hassuk.

A kér dõ ív har ma dik tí zes kér dés cso port ja 
alap ve tõ en a kor rup ci ó val szem be ni fel lé -
pés, illetve az in teg ri tás ala pú köz igaz ga tá si
mû kö dés fel té te le i re kér de zett rá egyé ni,
szer ve ze ti és a köz igaz ga tás egé sze vo nat ko -
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 9 A fel tett kér dés: „Meg íté lé se sze rint mennyi re jel lem zõ
a köz szol gá lat egé szé re/egé szé nek mû kö dé sé re a…?”

10 Ezek: 1. szak sze rû ség, 2. tör vé nyes mû kö dés, 3. nem zet -
kö zi kö te le zett sé gek tisz te le te, 4. át lát ha tó mû kö dés,
5. pár tat lan ság, 6. párt po li ti kai sem le ges ség, 7. munka -
tár sak el kö te le zett sé ge, 8. ve ze tõk pél da mu ta tá sa, 9. szer-
ve ze ti kul túr a fo lya ma tos meg úju lá sa, 10. a val lott el -
vek nek, ér té kek nek meg fe le lõ (ér ték ala pú) mû kö dés.

11 Ezek: át lát ha tó mû kö dés, mun ka tár sak el kö te le zett sé -
ge, ve ze tõk pél da mu ta tá sa, szer ve ze ti kul túr a fo lya ma -
tos meg úju lá sa, a val lott ér té kek nek meg fe le lõ (érték -
alapú) mû kö dés.

12 A fel tett kér dés: „Meg íté lé se sze rint mennyi re jel lem zõ 
sa ját szer ve ze té re/szer ve ze té nek mû kö dé sé re a …?” El -
té rés a 7. kér dés vo nat ko zá sá ban volt, ahol a kér dõ ív a
„mun ka tár sak el kö te le zett sé ge” he lyett a kéz zel fog ha -
tóbb „mun ka tár sak ön zet len sé ge” ka te gó ri á ra kér de -
zett rá.



zá sá ban. E kér dé sek ese tén – a fen ti ér té ke -
lést al kal maz va – a vá lasz adó nak azt kel lett
el dön te nie, hogy mennyi re ért egyet a kér -
dést kö ve tõ ál lí tás sal. 

Ér té kek a köz szol gá lat ban

A köz szol gá lat egé szé re vo nat ko zó (1–10.
kér dés) ada tok vizs gá la ta kap csán azt a meg -
ál la pí tást te het jük, hogy a ka pott ér té kek
kö zött je len tõs el té ré sek van nak: míg a
legma gasabb át la got a tör vé nyes mû kö dés
kap ta (7,53), a párt po li ti kai sem le ges ség át -
la ga csak 4,60 volt. Ez az ér ték lé nye ge sen
ala cso nyabb az összes töb bi nél, a vá la szok
alap ján már „az in kább nem jel lem zõ” ka te -
gó ri á ba esik. Az össze sí tett át lag (6,17) alatt
ta lál ha tó még a szer ve ze ti kul túr a fo lya ma -
tos meg újí tá sa, a pár tat lan ság, az át lát ha tó
mû kö dés és az ér ték ala pú mû kö dés át la gos
ér té ke is. Ezen ele mek meg íté lé se kri ti ku -
san ala csony, ami azt mu tat ja, hogy a köz -
igaz ga tás nak ezen ér té kek vo nat ko zá sá ban
rossz az ön ké pe. Az ala csony át la gos pont -

szám ha tá ro zott be avat ko zá so kat tesz szük -
sé ges sé annak ér de ké ben, hogy a – rész ben a 
hi vat ko zott tör vé nyek ben is sze rep lõ – ér -
té kek job ban ér vé nye sül je nek a köz igaz ga -
tás egé szé ben, ja vul jon a köz szol gá lat egé -
szé nek ön ké pe. Kü lö nö sen ag gasz tó azon
ér té kek (át lát ha tó mû ködés, pár tat lan ság,
párt po li ti kai sem le ges ség) át la gos pont szá -
ma, ame lyek szer ve ze ten be lü li hi á nya je -
len tõ sen nö ve li a kor rup ci ós koc ká za to kat.
A köz szol gá lat egé szé re vo nat ko zó át la gos
pont szá mo kat és az ér té kek hi e rar chi á ját az
1. di ag ram szem lél te ti.

Ha a sa ját szer ve zet re vo nat ko zó ér té kek -
re vo nat ko zó kér dé se ket ele mez zük, a köz -
szol gá lat egé szé re vo nat ko zó át la gok hoz ké -
pest lé nye ge sen jobb az össz kép: a vizs gált
ér té kek át la ga (7,49) össze sen 1,32 pont tal
ma ga sabb, mint a köz szol gá lat egé szé re vo -
nat ko zó át lag szá mok. Mind ez azt a be ál lí tó -
dást is iga zol ja, amely sze rint a vá lasz adók
lé nye ge sen jobb vé le ménnyel van nak a sa ját
szer ve ze tük mû kö dé sé rõl, illetve az arra jel -
lem zõ ér té kek rõl, mint a köz igaz ga tás egé -
szé rõl. A kor rup ció koc ká za tát csök ken tõ,
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1. di ag ram: A köz szol gá lat egé szé re vo nat ko zó át la gos pont szá mok



fent em lí tett ér té kek ma ga sabb pont szá mai,
illetve rang so ron be lü li elõ ke lõbb he lye zé -
sei arra utal hat nak, hogy a vá la szo lók szer -
ve ze tü ket el len ál lóbb nak gon dol ják a kor -
rup ci ós koc ká za tok kal szem ben, mint a köz -
igaz ga tás egé szét. Erre utal hat a szer vezeti
kul túr a fo lya ma tos meg úju lá sá ra vo nat ko -
zó, vi szony lag ma gas (6,68) pont szám, azon -
ban so kat mon dó, hogy a vá lasz adók a fel so -
rolt ér té kek kö zül ezt gon dol ták a leg ke vés -
bé jel lem zõ nek szer ve ze tük re (2. di ag ram).

A két di ag ra mot össze ha son lít va azt ta -
pasz tal juk, hogy a vá la szo lók mind a köz -
szol gá lat egé szé re, mind pe dig a sa ját szer ve -
ze tük re vo nat ko zó an el sõ sor ban a tör vé nyes
mû kö dést, a nem zet kö zi kö te le zett sé gek tisz -
te le tét és a szak sze rû sé get te kin tet ték a leg in -
kább jel lem zõ ér ték nek. Ab ban is egye zés
van, hogy a vá laszt ha tó ér té kek kö zül a köz -
igaz ga tás egé szé re és sa ját szer ve ze tük re a leg -
ke vés bé jel lem zõ ként a szer ve ze ti kul túr a
folya matos meg úju lá sát, illetve a pártpoli -
tikai sem le ges sé get em lí tet ték. Ha az ada to -
kat a jogi és me ne dzse ri szem lé le tû mû kö -
dés ten gely e men tén cso por to sít juk, azt lát -

juk, hogy a ka pott át lag ér té kek – mind két
szin ten – in kább a jogi (bü rok ra ti kus) szem -
lé le tû mû kö dés hez (tör vé nyes mû kö dés,
nem zet kö zi kö te le zett sé gek tisz te le te, szak -
sze rû ség, pár tat lan ság) áll nak kö ze lebb, mint
a me ne dzse ri szem lé let hez (szer ve ze ti kul -
túra fo lya ma tos meg úju lá sa, mun ka tár sak el -
kö te le zett sé ge/ön zet len sé ge, ér ték ala pú mû -
kö dés, ve ze tõk pél da mu ta tá sa). Az ér té kek
kö zöt ti kü lönb sé ge ket a 3. di ag ram szem lél -
te ti:

A di ag ram alap ján a vá lasz adók sa ját szer -
ve ze tük re a köz igaz ga tás egé szé nél lé nye ge -
sen jel lem zõbb nek ta lál ták a párt po li ti kai
sem le ges sé get, az át lát ha tó mû kö dést és a
pár tat lan sá got, míg a mun ka tár sak el kö te le -
zett sé gét/ön zet len sé gét mind két szin ten na -
gyon ha son ló an ítél ték meg.

A ka pott pont szá mo kat szer ve zet tí -
pus alap ján is vizs gál hat juk. A kér dõ ívek -
bõl há rom olyan cso por tot ké pez he tünk,
ame lyek min ta szá ma elég sé ges nek lát szik
a meg ala po zott kö vet kez te té sek le vo ná sá -
ra. Ezek a kor mány za ti szer vek (57 kér -
dõív), a he lyi ön kor mány za tok (49 kér dõ -
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ív), va la mint a rend- és hon vé del mi szer vek
(35 kér dõ ív).13 

A köz szol gá lat egé szé nek mû kö dé sé re
vo nat ko zó an az em lí tett há rom szerv tí pus -
ban fog lal koz ta tott vá lasz adók nak na gyon
ha son ló vé le mé nyük volt, az át la gok kis
szó rást mu tat tak. Az át lag ér té kek kö zöt ti
leg na gyobb kü lönb ség a nem zet kö zi kö -
telezettségek tel je sí té se (kor mány za ti szer -
vek: 7,49; rend- és hon vé del mi szer vek:
7,49; he lyi ön kor mány za tok: 6,69), va la -
mint az át lát ha tó mû kö dés (he lyi ön kor -
mány za tok: 5,72; rend- és hon vé del mi szer -
vek: 5,09;) meg íté lé sé ben ta pasz tal ható.
A ka pott ér té kek a he lyi ön kor mány za tok
kis nem zet kö zi ak ti vi tá sá val, illetve a rend-
és hon vé de lem mû kö dé sé re jel lem zõ bi zal -
mas in formá ci ók na gyobb ará nyá val ma -
gya ráz ha tók.

A sa ját szer ve zet re jel lem zõ ér té kek kö -
zött már né mi leg na gyobb kü lönb sé gek
mu tat koz tak a vá lasz adók vé le mé nyé ben.
Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy a kor -
mányzati szer vek és a he lyi ön kor mány za -
tok át la gai nem tér nek el egy más tól jelen -
tõsen, eb ben ki vé telt csak a nem zet kö zi
 kötelezettségek tisz te le te je len t (kor mány -
za ti szer vek: 8,56; he lyi ön kor mány za tok:
7,63). Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy a kor -
mány za ti szer vek mun ká já ra je len tõs ha -
tással van nak az euró pai uni ós tag ság ból
ere dõ kö ve tel mé nyek (jog har mo ni zá ci ós
fel adatok, uni ós po li ti kák kal szük sé ges
össz hang meg te rem té se), de a kor mány -
za ti szer vek ak tí van részt vesz nek a nem -
zet kö zi szak mai szer ve ze tek mun ká já ban
is. Ezzel szem ben a he lyi ön kor mány za tok
nem zet kö zi kap cso la tai – a fen tebb ki fej tet -
tek sze rint – lé nye gé ben a test vér te le pü lé -
sek kel fenn tar tott kap csolatokra korlá -
tozódnak, ugyan ak kor eze ket ke vés bé a kö -
te le zett sé gek tel je sí té se, in kább az in for má -
lis, sze mé lyes kap cso la tok jel lem zik. 

13 A to váb bi elem zés bõl így ki ma rad tak a te rü le ti igaz ga -
tá si szer vek (23), az igaz ság szol gál ta tá si szer vek (11), a
füg get len ál lam ha tal mi szer vek (8), az egész ség ügyi in -
téz mé nyek (8), a fel sõ ok ta tá si szer vek (5), az egyéb
igaz ga tá si szer vek (5), va la mint azok a kér dõ ívek, ame -
lyek nél a szerv tí pus nem volt meg ál la pít ha tó (4).

3. di ag ram: A sa ját szer ve zet re és a köz szol gá lat egé szé re vo nat ko zó ér té kek kü lönb sé ge



A rend- és hon vé del mi szer vek ál lo má -
nyá ba tar to zó vá lasz adók ér ték íté le te több
kér dés ben el tért az elõbb em lí tett két ka te -
gó ria ese té ben ta pasz talt tól. A szer ve ze ti
kul túr a fo lya ma tos meg úju lá sa a rend- és
hon vé del mi szer vek ese té ben lé nye ge sen
ke ve sebb pon tot (5,53) ka pott, mint a kor -
mány za ti szer vek (7,09), vagy akár a he lyi
ön kor mány za tok (6,82) kap csán. A rend-
és hon vé del mi szer vek mun ka tár sai ál tal
adott vá la szok át la gos pont szá mai ala cso -
nyab bak vol tak to váb bá az át lát ha tó mû kö -
dés (6,71), illetve a val lott el vek nek, ér -
tékeknek meg fe le lõ (ér ték ala pú) mû kö dés
(6,66) kap csán. Ez a ten den cia arra utal,
hogy a rend- és hon vé del mi szer vek mû kö -
dé sét job ban be ha tá rol ják a szi go rú jogi kö -
tött sé gek, ame lyek sta bil lá, de egy ben ru -
gal mat la nab bá is te szik a szer ve ze tet. Ta -
nul ság ként eb bõl annyi szûr he tõ le, hogy
az in teg ri tás ala pú szer ve ze ti mû kö dés be ve -
ze té se kap csán in do kolt hang súly be li kü -
lönb sé get ten ni a rend- és hon vé del mi szer -

vek re, va la mint a köz szol gá lat más szer ve i -
re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg ha tá ro -
zá sa kor. A ka pott ér té ke ket a 4. di ag ram
szem lél te ti.

Kor rup ció el le ni fel lé pés és in teg ri tás

A kér dõ ív har ma dik rész e a kor rup ci ó val
szem be ni fel lé pés, illetve az in teg ri tás ala pú
köz igaz ga tá si mû kö dés fel té te le i re kér de zett 
rá egyé ni, szer ve ze ti és a köz igaz ga tás egé sze 
vo nat ko zá sá ban. A ka pott ér té kek át la ga it
mu tat ja az 5. di ag ram. 

A vizs gált 10 kér dés re adott vá la szok ból az 
tû nik ki, hogy a vá lasz adók az in teg ri tás ala pú 
szer ve ze ti mû kö dés fel té te le it vizs gá ló kér dé -
sek re (21., 22., 23., 24., 25., 29.) – a 25. kér dés
kivéte lé vel – rend kí vül ma gas, jó val 8 pont fe -
let ti pont szá mo kat je löl tek be. A köz szol gá -
lat kor rup ció el le ni fel lé pé se kap csán biz ta tó
vissza jel zés, hogy a vá lasz adók el söp rõ több sé -
ge tar tot ta fon tos nak a köz igaz ga tás ha té kony
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fel lé pé sét a kor rup ció ellen (9,82). Ki emel ke -
dõ nek te kint he tõ a ha té kony ság irán ti el kö te -
le zett ség pont szá ma (9,69) is, ame lyet a köz -
szol gá la ti tiszt vi se lõk rõl szóló tör vény kü lön
is ne ve sít. Bár a kér dõ ív má so dik ré szé ben ez a 
ka te gó ria kü lön nem sze re pelt, a ka pott ma gas 
pont szám azt jel zi, hogy az ér ték hi e rarchi á -
ban is elõ ke lõ he lyet fog lal el. 

A mun ka vég zés hez szo ro san nem kö tõ -
dõ, fe le lõs ség gel járó fel adat el vál la lá sa te -
kin te té ben az egyet ér tõk ará nya ma gas, de
ezen ér té kek hez ké pest ala cso nyabb (6,83)
volt. A 23. kér dés re adott vá la szok ma gas át -
la gos ér té ke arra hív ja fel a fi gyel met, hogy a
sza bá lyok to váb bi pon to sí tá sá val, egy ér tel -
mû vé té te lé vel je len tõ sen nö vel ni le het ne
a köz igaz ga tá son be lü li mun ka vég zés ha té -
kony sá gát. Erre – amint azt a 21. és 22. kér -
dés re adott vá la szok is mu tat ják – a mun ka -
tár sak ré szé rõl nagy az igény, ugyan ak kor a
ha té kony ság nö ve ke dés el ma ra dá sa oka i nak
fel tá rá sa to váb bi vizs gá la to kat igé nyel. 

Az eti kai vo nat ko zá sú kér dé sek (26., 27.,
28.) kap csán meg ál la pít ha tó, hogy a vá lasz -

adók ra összes sé gé ben nem jel lem zõ, hogy
mun ká juk so rán gyak ran bi zony ta la nok len -
né nek az er köl csi leg he lyes dön té sek vo nat ko -
zá sá ban. Ugyan ak kor – az el len té tes meg fo -
gal ma zá sú 26. kér dés re adott vi szony lag ma -
gas (2,76) ér ték alap ján – az sem ál lít ha tó, hogy 
ez a bi zony ta lan ság egy ál ta lán nincs je len
a köz szfé rá ban. Ha bár a be ér ke zett vá la szok
sze rint a köz szfé rá ban dol go zók túl nyo mó
több sé ge tel je sen tisz tá ban van az zal, hogy mi -
lyen eti kai kö ve tel mé nye ket tá maszt vele
szem ben az a szer ve zet, ahol dol go zik, 8,00-as
át lag pont szá mot ka pott az az ál lí tás, amely
sze rint a köz igaz ga tás jobb mû kö dés éhez
szük ség van eti kai kó dex re. Vagyis a vá lasz -
adók meg lá tá sa sze rint az eti ka kó dex szük -
séges a köz szol gá lat jobb mû kö dé sé hez,
ugyan ak kor e mel lett in do kolt olyan fó rum
vagy ta nács adó szerv lét re ho zá sa, amely elõ se -
gí ti az er köl csi leg he lyes dön tés meg ho za ta lát.

Sokat mon dó annak meg íté lé se, hogy a
köz igazgatási szer vek min dent meg tesz nek-e 
a kor rup ció vissza szo rí tá sa ér de ké ben. A vá -
la szok alap ján a kép nem egy ér tel mû en po zi -
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tív, a ka pott pont szá mok át la ga (5,74) azt
mu tat ja, hogy a köz szol gá la tá ban dol go zók
sze rint a köz igaz ga tá si szer vek ré szé rõl az
ak ti vi tás e te rü le ten csak át la gos nak mond -
ha tó. Az ada tot a kor rup ció el le ni ha tá ro zott 
fellé pés fon tos sá gát tük rö zõ ered ménnyel
(9,82) össze vet ve azt lát juk, hogy bár a köz -
szol gá lat ban dol go zók fon tos nak tart ják
ugyan e té mát, a köz igaz ga tás ré szé rõl azon -
ban (egye lõ re) nem lát ják a cé lok el éré sé hez
szük sé ges el kö te le zett sé get.

A fen ti kér dé se ket szer ve zet tí pus sze rint
vizs gál va, az in teg ri tás ala pú mû kö dés felté -
teleire vo nat ko zó kér dé sek (21., 22., 23., 24.
25., 29.) te kin te té ben az át la gos pont szá mok 
magas nak te kint he tõ ek. A kor mány zati
szer vek, a he lyi ön kor mány za tok, va la mint
a rend- és hon vé del mi szer vek te kin te té ben
ki sebb kü lönb sé get csak a sza bá lyok egy -
értel mû sé gét meg fo gal ma zott kér dés (23.)
kap csán le het ta lál ni (kor mány za ti szer vek:
8,46; he lyi ön kor mány za tok: 8,40; rend- és
hon vé de lem: 7,89). A ka pott ma gas pont szá -

mok itt arra utal nak, hogy a nem egy ér tel -
mû sza bá lyok igen je len tõs ne ga tív ha tás sal
van nak a mun ka vég zés re, vagyis a sza bá -
lyok egy ér tel mû vé té te lé vel a kor mány za ti
szer vek, a he lyi ön kor mány za tok, va la mint
a rend- és hon vé de lem te rü le tén is je len tõ sen 
nö vel he tõ len ne a mun ka vég zés mi nõ ség e.

Ki emel ke dõ, hogy a vizs gált há rom ka te -
gó ria kap csán egyet ér tés van annak meg íté lé -
sé ben, hogy a köz igaz ga tás ha tá ro zot tan lép -
jen fel a kor rup ció ellen. A kér dés re adott ki -
e mel ke dõ en ma gas pont szá mok (kor mány -
za ti szer vek: 9,86; he lyi önkor mány za tok:
9,88; rend- és hon vé de lem: 9,83) azt mu tat -
ják, hogy a köz szol gá lat ban dol go zók – szerv -
tí pus tól füg get le nül – ki e mel ten fon tos nak
tart ják a kor rup ció el le ni ha tá ro zott fel lé -
pést. (6. di ag ram)

Az eti kai vo nat ko zá sú kér dé sek (26., 27.,
28.) elem zé se azt mu tat ja, hogy a kor mány -
za ti szer vek mun ka tár sai né mi leg job ban
tisz tában van nak a ve lük szem ben tá masz -
tott eti kai kö ve tel mé nyek kel, mint a he lyi
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6. di ag ram: A kor mány za ti szer vek, a he lyi ön kor mány za tok, va la mint a rend-  és hon vé del mi
szer vek mun ka tár sai ál tal a kor rup ci ó val szem be ni fel lé pés, illetve az in teg ri tás ala pú

köz igaz ga tá si mû kö dés fel té te le i re vo nat ko zó an adott pont szá mok át la ga



ön kor mány za tok mun ka tár sai; összes sé gé -
ben az eti kai kö ve tel mé nyek is me re te igen
ma gas át la gos ér té ke ket mu tat. A kor mány -
za ti, va la mint a rend- és hon vé del mi szer vek 
mun ka tár sa i tól az in verz kér dés re ér ke zett
vá la szok (2,40, illetve 2,17) arra utal nak,
hogy kö rük ben rit káb ban for dul elõ az
erköl csileg he lyes dön tés mi at ti bi zony ta -
lan ság, míg ez job ban jel lem zõ a he lyi ön -
kor mány za tok nál dol go zók ra (3,20). En nek
vél he tõ en az az oka, hogy a kor mány za ti
szer vek nél dol go zók rit káb ban ke rül nek
köz vet len kap cso lat ba az ügy fe lek kel, így az 
eti kai di lem mák köre in kább a mun ka he lyi
vi szo nyok ra kor lá to zó dik. A rend- és hon vé -
de lem te rü le tén pe dig – az erõs tes tü le ti jel leg, 
a szi go rú hi e rar chia és elõ írá sok miatt – szû -
kebb az a sza bá lyo zat lan te rü let, ahol eti kai di -
lem mák for dul hat nak elõ. A he lyi ön kor -
mány za ti szer vek vi szont kö ze lebb, napi kap -
cso lat ban van nak az ügy fe lek kel, to váb bá az
ügy fél és a ba rát/ro kon/ is me rõs ka tegóriák 
is gyak ran egy be es nek, ami az ilyen dön té -
sek meg ho za ta la kor ne héz sé get je lenthet. 

Az in teg ri tás ala pú szer ve ze ti mû kö dés
meg te rem té se vo nat ko zá sá ban biz ta tó kö -
rül mény, hogy a vá lasz adók igen fon tos nak
tar tot ták sa ját szer ve ze tük ha té kony mû kö -
dé sét (9,69). Ez a kér dõ ív nek a sa ját szer ve -
zet mû kö dé sé re vo nat ko zó kér dés cso port já -
val össze vet ve is fi gye lem re mél tó, mi vel
a szer ve zet mû kö dé sé re vo nat ko zó ér té kek
leg ma ga sabb ja, a tör vé nyes mû kö dés re vo -
nat ko zó is csak 8,57-es át la gos pont szá mot
ért el. A vá lasz adók – a vizs gált szerv tí pus tól 
füg get le nül – igen ma gas arány ban (9,49)
sze ret né nek köz re mû köd ni a szer ve zet mû -
kö dé sé nek ja ví tá sá ban. A 25. kér dés re adott
vá la szok ból pe dig az de rül ki, hogy a vá lasz -
adók igen je len tõs há nya da a mun ká já hoz
szo ro san nem kö tõ dõ, fe le lõs ség gel járó fel -
adat el lá tá sá ra is vál lal koz na. Ezen a té ren
a kor mány za ti szer vek mun ka tár sai né mi leg 
vál lal ko zóbb szel le mû ek (7,13), mint a he lyi 
ön kor mány za tok nál (6,63), va la mint a rend- 
és hon vé del mi szer vek nél dol go zók (6,60).

Az utol só, 30. kér dés re adott vá la szok
azon ban a köz igaz ga tás ban dol go zók ré szé -
rõl a köz igaz ga tás egé sze felé meg fo gal ma -

zott kri ti ka ként is ér tel mez he tõk. Az zal az
ál lí tás sal, mi sze rint a köz igaz ga tá si szer vek
min dent meg tesz nek a kor rup ció vissza szo -
rí tá sa ér de ké ben, a vá la szo lók alig ér tet tek
egyet, át la go san csak 5,74 pon tot adva rá.
A vá la szo kat szerv tí pus sze rint vizs gál va is
azt lát juk, hogy a he lyi ön kor mány za tok
mun ka tár sa i tól szár ma zó ada tok is csak alig
mu tat nak va la mi vel ked ve zõbb ké pet (6,10), 
míg a kor mány za ti és a rend vé del mi szer vek 
mun ka tár sa i tól ér ke zett vá la szok az át la got
in kább le fe lé húz zák (5,54, illetve 5,51). 

Összeg zés

A köz szol gá la tá ban dol go zók kö ré ben
vég zett kér dõ íves fel mé rés se gít sé gé vel pon -
to sabb ké pet kap ha tunk a köz szol gá la ti érté -
kekrõl, ezek egy más hoz való vi szo nyá ról,
va la mint a vá lasz adók eti ká val és kor rup ció
el le ni fel lé pés sel kap cso la tos vé le mé nyé rõl.
Ez kü lö nö sen a mos ta ni hely zet ben fon tos,
hi szen a köz igaz ga tás je len leg is át ala ku ló -
ban van, így a fel mé rés ezen át ala ku lá si fo -
lya mat ról, az ab ban köz vet le nül érin tett
mun ka tár sak szem szö gé bõl ad lát le le tet. 

A ka pott ada tok ki ér té ke lé se alap ján meg -
ál la pít ha tó, hogy a vizs gált köz szol gá la ti ér -
té kek köz tiszt vi se lõk ál ta li meg íté lé se nem
azo nos. Mind a köz igaz ga tás egé sze, mind
pe dig a sa ját szer ve zet vo nat ko zá sá ban ma -
gas ér té ke ket ka pott a tör vé nyes mû kö dés, a 
nem zet kö zi kö te le zett sé gek tisz te le te és a
szak sze rû ség. Mi vel ezek az ér té kek ha son ló 
vo ná so kat mu tat nak a klasszi kus ér te lem -
ben vett bü rok ra ti kus mû kö dés jel lem zõ i -
vel, meg ál la pít hat juk, hogy a vá lasz adók ér -
ték vá lasz tá sá ban erõ sen je len van nak a jogi
jel le gû köz szol gá la ti ér té kek, míg a me ne -
dzse ri szem lé le tet tük rö zõ ér té kek in kább a
lis ta má so dik fe lé ben he lyez ked nek el. A
köz igaz ga tás kor rup ci ó val szem be ni ellen -
álló ké pes sé gé nek gyen ge sé gé re utal, hogy
az eh hez kap cso ló dó ér té kek (ér ték alapú
mû kö dés, át lát ha tó mû kö dés, pár tat lan ság,
párt po li ti kai sem le ges ség) ala csony szin ten
van nak, így ezek erõ sí té se, fej lesz té se fel -
tétlenül szük sé ges. Kri ti kus nak csak a párt -
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po li ti kai sem le ges ség meg íté lé se (4,60) te -
kint he tõ, ami azt mu tat ja, hogy a vá lasz -
adók sze rint ez in kább nem jel lem zõ a köz -
igaz ga tás egé szé nek mû kö dé sé re.

A vá la szok ból az is ki de rül, hogy a sa ját
köz igaz ga tá si szerv mû kö dé sé vel kap csolat -
ban sok kal ked ve zõb bek a vé le mé nyek,
mint a köz szol gá lat egé szé re vo nat ko zó an.
A vá lasz adók kü lö nö sen a párt po li ti kai sem -
le ges ség, az át lát ha tó mû kö dés és a pár tat lan -
ság te kin te té ben lát ták lé nye ge sen jobb nak
sa ját szer ve ze tü ket a köz szol gá lat egé szé nél,
ami azt mu tat ja, hogy meg lá tá suk sze rint sa -
ját szer ve ze tük lé nye ge sen job ban ké pes el -
len áll ni a kor rup ció je len tet te koc ká za tok -
nak, mint a köz igaz ga tás egé sze. Ez a meg ál -
la pí tás kü lö nö sen a szer ve ze ti mû kö dés re
kon cent rá ló in teg ri tás me nedzs ment esz kö -
zök jö võ be ni al kal ma zá sa vo nat ko zá sá ban
te kint he tõ biz ta tó nak. 

Az ada tok szer ve zet tí pus sze rin ti elem zé -
sé ben mar káns kü lönb sé get nem ta pasz ta -
lunk ab ból a szem pont ból, hogy a vá lasz adó 
a kor mány za ti szer vek, a he lyi ön kor mány -
za tok, vagy a rend- és hon vé del mi szer vek
mun ka tár sa-e. Né hány to vább gon do lan dó,
az in teg ri tás ala pú szer ve ze ti kul túr a el ter -
jesz té se szem pont já ból fon tos meg ál la pí tást
te he tünk, és bi zo nyos ten den ci ák ra uta ló je -
lek is van nak, azon ban a kis el té ré sek és a
min ták ala csony szá ma nem te szi le he tõ vé
az ered mé nyek bõl messze me nõ következ -
tetések le vo ná sát. 

A kor rup ció el le ni fel lé pés re és az in teg ri -
tás ala pú köz igaz ga tá si mû kö dés meg te rem -
té sé re vo nat ko zó vá la szok azt mu tat ják,
hogy a „klasszi kus” köz igaz ga tá si ér té kek
mel lett a köz igaz ga tás ban dol go zók kö ré -
ben erõs fe le lõs ség ér zet és ten ni aka rás is él.
Ki e mel ke dõ en ma gas pont szá mot ka pott a
saját szer ve zet ha té kony mû kö dé se, vala -
mint a szer ve ze ti mû kö dés ja ví tá sá ban való
sze mé lyes köz re mû kö dés. Meg lá tá sunk sze -
rint ez az igény azon ban nem kap tág te ret a
szer ve ze ti mû kö dés ben, amit a szer ve ze ti
kul túr a fo lya ma tos meg úju lá sá ra adott ér té -
kek át la ga is je lez. Ugyan csak a nem ki elé gí -
tõ el kö te le zett ség re utal a köz igaz ga tá si szer -
vek kor rup ció vissza szo rí tá sá ban ta nú sí tott
ak ti vi tá sát ér té ke lõ adat, ami kü lönösen a
kor rup ció el le ni ha tá ro zott fel lépés sel egyet -
ér tõ vá lasz adók ma gas érté kei vel össze ha -
son lít va fel tû nõ.  

A vá la szok ból az de rül ki, hogy a vá lasz -
adók dön tõ több sé ge tisz tá ban van az zal,
hogy mi lyen eti kai kö ve tel mé nyek nek kell
meg fe lel nie a szer ve zet ben, ugyan ak kor je -
len tõs nek mond ha tó azon vá la szo lók szá ma, 
akik sze rint a köz igaz ga tás jobb mû kö dé sé -
hez eti kai kó dex re van szük ség. A köz igaz ga -
tás ha té ko nyabb mû kö dé sé hez – amely ki -
emelkedõen fon tos ér ték ként je le nik meg a
vá la szok ban – ezek mel lett a sza bá lyok egy -
ér tel mû vé té te le, va la mint az er köl csi kö ve -
tel mé nyek ér tel me zé sét se gí tõ rend szer ki -
ala kí tá sa le het in do kolt.

Köz szol gá la ti ér té kek és in teg ri tás – kér dõ íves fel mé rés
a köz szol gá lat ban dol go zók kö ré ben

A fel mé rés ered mé nye it össze gez ve meg ál la pít hat juk, hogy a köz szfé ra je len le gi mû kö dé se
– a vá lasz adók meg lá tá sa sze rint – nem min den ben fe le l meg a val lott el vek nek és ér té kek nek.
A köz igaz ga tás egé szé ben és a vá lasz adók sa ját szer ve ze té ben egy aránt a „klasszi kus”, jogi jel le gû
köz igaz ga tá si ér té kek a do mi nán sak, míg a me ne dzse ri szem lé let mód hoz kö tõ dõ ér té kek – bár je -
len van nak – ke vés bé jel lem zõ ek. Annak ér de ké ben, hogy a köz igaz ga tás fel tud ja sza ba dí ta ni a
mun ka tár sak el kö te le zett sé gé ben, ön zet len sé gé ben rej lõ erõ for rá so kat, és ha té ko nyab bá tud jon
vál ni mû kö dé sé ben és a kor rup ció el le ni fel lé pés ben, a köz igaz ga tás át ala kí tá sa so rán na gyobb
hang súlyt kell he lyez ni a szer ve ze ti kul túr a for má lá sá ra, va la mint a szem lé let mód és a szer ve zet át -
ala kí tá sát le he tõ vé tevõ in teg ri tás me nedzs ment esz kö zök al kal ma zá sá ra. Re mé nye ink sze rint fel -
mé ré sünk hoz zá se gít a köz szfé rá ban dol go zók ál tal val lott ér té kek jobb meg is me ré sé hez, va la mint 
hoz zá já rul a szük sé ges meg úju lás, kul tú ra vál tás szak mai meg ala po zá sá hoz. 




