
Hálózati teljesítmény a közszektorban 

Ez a kiegészítő tananyag a kormányzat és a közszolgálat területén működő hálózatok 

teljesítménymérésének az alapvető kérdéseit tekinti át. 

 

A hálózatok megjelenése a közszférára vonatkozó kutatásokban 

Berry et al. (2004) három ágat különített el a közszférára vonatkozó hálózatkutatásban: a szociológiai, 

a politikatudományi és a közmenedzsment kutatási irányokat és tradíciókat. A szociológiai 

(társadalmi) hálózatokra fókuszáló kutatási irány kiindulópontja az, hogy „a struktúra számít”. A 

hálózati struktúra befolyásolja a mikroszintű, azaz egyéni jellemzőket (pl. az attitűdöt, az 

elégedettséget, a hatalom hálózaton belüli megoszlását), illetve ezek a jellemzők is befolyásolják a 

hálózat struktúráját; ezen kívül a hálózati struktúra a makroszinten megfigyelhető kimenetekre is 

hatással van (pl. közös vállalatok, vállalati szövetségek, tudásmegosztás). A politikatudományi, 

(köz)politikai hálózatkutatás központjában az a kérdés áll, hogy a (köz)politikai szereplők hogyan érik 

el azt, hogy olyan (köz)politikák szülessenek, amilyet kívánatosnak tartanak, és  hogy a szereplők 

hálózatban betöltött szerepei, illetve a hálózat struktúrája hogyan befolyásolja a kialakított 

(köz)politikák tartalmát. A közmenedzsment hálózatkutatási iránya két – egymással összefüggő – 

kérdésre keres választ: a hálózatok – illetve a hálózati struktúra – hogyan befolyásolják a 

közszolgáltatások nyújtásának eredményességét, és a hálózat működtetésében résztvevő vezetők 

tevékenysége hogyan befolyásolja a hálózatokat, illetve azok teljesítményét? 

A közszektorban folyó hálózatos kutatások elsősorban az utóbbi két megközelítésmóddal dolgoznak: 

a (köz)politikai hálózatokkal (policy networks), amelyek a közpolitika-alkotás folyamatát 

tanulmányozzák, illetve a közszolgáltató hálózatokkal (service provision networks), amelyek a 

közszolgáltatások nyújtásában vesznek részt. A 4E-modell [id=1007] kapcsán definiált közpolitikai és 

menedzsment ciklus egyben a két típusú hálózat kapcsolatára is rávilágít: a közpolitikai célkitűzések 

által befolyásolt közszolgáltatók hálózata állítja elő azokat a közszolgáltatásokat, amelyek 

teljesítményével az igénybevevők találkoznak (és amellyel például elégedettek vagy elégedetlenek 

lehetnek). 

A hálózat definíciója 

A tananyag hálózattal kapcsolatos szócikke *id=174+, illetve a hálózatokkal kapcsolatos háttéranyaga 

[id=1011] elsősorban a vállalatok és az üzleti szektor kapcsán foglalkozott a hálózatokkal. Ebben a 

fejezetben azt tekintjük át, hogy a hálózat definiálására milyen javaslatok születtek a közpolitikai, 

illetve közmenedzsment szakirodalomban. 

Ezen a téren is jellemző az, hogy a különböző szerzők különböző megközelítésben tekintenek a 

hálózatokra. Isett et al. (2011) irodalomáttekintése alapján három fő nézőpont különböztethető meg: 

 a hálózat egy metafora, egy szervezési koncepció egy társadalmi jelenség leírására; 

 a hálózat egy módszer a struktúra leírására és a hálózat működési dinamikájának a mérésére; 

 a hálózat egy utilitariánus megközelítés részeként egy olyan eszköz, amelyet bizonyos dogok 

elvégzésére használnak. 



Isett et al. (2011:i161) a hálózatot a következőképpen definiálja: „egy olyan, célokkal rendelkező, 

egymásra hatással lévő, de autonóm szereplőkből álló csoport, amelyik egy olyan (kézzelfogható vagy 

nem kézzelfogható) kollektív output előállítása érdekében jön létre, amelyet önmagában egyik 

szereplő sem tudna előállítani”. O’Toole (1997:45) definíciója szerint a hálózat „több szervezetre 

(vagy azok részeire) kiterjedő összefüggések, kölcsönös kapcsolatok struktúrája, ahol ezek a 

szervezetek vagy egységek nem egyszerű alárendeltjei másoknak egy nagyobb hierarchikus 

szerveződésben”. Hozzáteszi azt is, hogy „a hálózatok valamiféle strukturális stabilitást is mutatnak, 

de ez más jellegű, mint a formálisan kialakított, a közpolitika által létrehozott kapcsolódások 

rendszere”. Turrini et al. (2010:528) hozzáteszi még azt is, hogy a hálózatos megközelítésmód 

„jellemzően azt feltételezi, hogy a szervezetek (és nem egyének vagy szervezeti egységek) csoportja a 

közös tevékenységeit egy egyenrangú (peer-to-peer) kapcsolatrendszeren keresztül koordinálja”. A 

hálózatokkal foglalkozó kutatások jellemzően ezt a típusú megközelítést használják, bár olyan 

kutatási eredmények is vannak, amelyek a (kinevezett) hálózatmenedzser szerepének vagy az ennél 

hierarchikusabb módon kialakított hálózatok működésének az elemzésére koncentrálnak. 

Nem csak olyan hálózatokról beszélhetünk tehát, amelyek „alulról felfelé” építkezve jönnek létre (a 

hálózati tagok önkéntes kapcsolatba lépése következtében), hanem olyanokról is, amelyeket „felülről 

lefelé” hoznak létre (akár formális együttműködési kapcsolatok előírásával, akár az együttműködés 

ösztönzésével). A szakirodalom ezekre a hálózatokra „önkéntes” (voluntary) vagy „előírt” (mandated) 

hálózatokként is hivatkozik. Ezzel kapcsolatban megkülönböztethetünk formális és informális 

hálózatokat is; ahogyan Isett el al. (2011:i162) ezekre hivatkozik, a „formális hálózatokat 

szándékosan, a részvételre nézve valamilyen típusú kötelező erővel hozzák létre, míg az informális 

hálózatok organikusan fejlődnek ki”. McGuire (2006:36) meg is jegyzi, hogy „az empirikus kutatások 

alapján a hierarchia és a kollaboratív együttműködések között nem is mindig lehet világos 

különbséget tenni. *…+ A teljesen lapos, önszerveződő hálózat helyett sokszor jelen van egy olyan 

irányító szervezet, amely a hálózat működését kontrollálva vagy facilitálva alapvető szerepet tölt be a 

kollaboratív menedzsment eredményességének biztosításában.” Sokszor láthatjuk azt, hogy ilyen 

szerepet tölt be valamilyen kormányzati, közigazgatási intézmény, például amikor bizonyos 

szolgáltatások elvégzésére szerződik magán- vagy nonprofit szolgáltatókkal, vagy akár bürokratikus 

kontrollt gyakorol a köztulajdonú szervezetek irányába. 

Hálózattípusok a közszektorban 

A szervezetközi együttműködések öt „lépését” írja le Mandell és Steelman (2003), amelynek 

legkiterjedtebb változata jelenti a hálózatos együttműködést: 

 időszakos koordináció: a policy-k és a szervezeti eljárásrendek egyeztetése, 

 ideiglenes munkacsoport: valamilyen konkrét cél elérése érdekében történő együttdolgozás; 

 állandó koordináció: formális megegyezés arról, hogy valamilyen közös célok elérése 

érdekében együttműködnek a szereplők; 

 koalíció: konkrét közös célok elérésére irányuló, de a cselekvést alapvetően az egyedi 

szervezeti szinten megvalósító együttműködés; 

 hálózat: szélesebb körben egyeztetett célok és feladatok, valamint együttesen kivitelezett 

cselekvések. 



Isett et al. (2011) háromféle hálózattípust különböztet meg. A közpolitikai hálózatokat (policy 

networks) – Laumann és Knoke (1997) nyomán – úgy határozzák meg, mint „közigazgatási, 

törvényalkotó és magánszervezetek olyan együttese *…+, amelyek valamilyen adott policy-területen 

érdekeltek a közösségi döntések tartalmának meghatározásában, mivel működésük egymással 

összefügg, és ezáltal valamilyen ››közös sorssal‹‹ rendelkeznek.” (Isett et al., 2011:i158) Azok a 

kutatók, akik a policy hálózatok működését tanulmányozzák, azzal foglalkoznak, hogy hogyan 

születnek meg a közösségi erőforrások allokációjával kapcsolatos döntések. 

Az együttműködő hálózatok (collaborative networks) „olyan kormányzati ügynökségek, nonprofit 

szervezetek és profitorientált szereplők együttese, amelyek együtt dolgoznak annak érdekében, hogy 

olyan közjószágot, közszolgáltatást nyújtsanak vagy társadalmi értéket teremtsenek, amelyet 

önmagában egyik közszolgáltató sem tud előállítani és/vagy a magánszektor sem hajlandó vagy 

képest azt a megkívánt mennyiségben termelni. *…+ Ezek a hálózatok lehetnek formálisak, azaz egy 

közszolgálati menedzser által létrehozottak, vagy lehetnek teljesen ad-hoc módon önszerveződők – 

és persze e két lehetőség között számos átmenet is elképzelhető.” (Isett et al., 2011:i158) Az 

együttműködő hálózatok irodalma – a fentiekből következően – a (köz)szolgáltatások nyújtására 

fókuszál. Turrini et al. (2010) összegyűjtötte a szakirodalomból azokat a kifejezéseket, amelyeket 

hasonló értelemben használnak: ellátó hálózatok (providing networks; Bardach, 1994), ellátói 

csoportok (provider groups, Benson, 1982), menedzselt hálózatok (managed networks, Addicot et al., 

2006, 2007), közösségi szolgáltató hálózatok (comminity care networks, Wagner et al., 2000), 

szolgáltatásnyújtó hálózatok (service implementation networks, Provan és Milward, 1995).  

A harmadik hálózattípus, amit Isett et al. (2011:i158) meghatározott, a „kormányzó” hálózatok 

(governance networks) névvel illethetjük. Ezek „olyan entitások, amelyek bizonyos szempontból 

egyesítik a közösen előállított közjószágokat és közszolgáltatásokat a kollektív policy-alkotással. *…+ 

Ezek a hálózatok alapvetően az egyes szervezetek közös célok irányába történő koordinációjára 

koncentrálnak, és kevésbé a policy-alkotásra vagy a hálózat által előállított konkrét termékekre, 

szolgáltatásokra.” Erre lehet példa egy fejlesztéspolitikai hálózat. 

Miközben a közpolitikai hálózatok és az együttműködő hálózatok irodalma jellemzően külön 

hagyományokat követett (Rethemeyer–Hatmaker, 2008), ez európai és az amerikai kutatási fókusz 

között is megfigyelhető egy különbség. Cristofoli et al. (2011:3) azt a következtetést vonja le, hogy 

„az amerikai kutatói közösség *…+ a szolgáltatásnyújtó hálózatokra irányuló menedzseri megközelítést 

látszik preferálni, és azt tanulmányozza – elsősorban kvantitatív vizsgálati módszerekkel –, hogy 

hogyan tudnak ezek tényleg jól működni. Az európai kutatók *…+ a közpolitikai hálózatokra jellemző, a 

hálózat kormányzására vonatkozó megközelítést preferálják inkább, a hálózatok kialakulását és a 

működés szabályait vizsgálva, elsősorban kvalitatív eszközökkel.” Vélhetően a különbség egyik oka 

abban keresendő, hogy az amerikai és az európai közösségben más történeti szerepet játszott az 

állam és a közszektor a közszolgáltatások nyújtásában. A jövőben azonban – mint azt a szerzők 

megjegyzik – több olyan kutatásra van szükség, amely a policy-alkotást (policy networks) és a 

megvalósítást (service provision networks) együttesen képes kezelni, mivel azok egymásra 

elválaszthatatlanul hatnak. Erre utalnak a „közpolitikai-együttműködő” hálózat (policy-collaborative 

network) vagy a hálózatrendszer (network system) kifejezésekkel. 

Agranoff (2003) négyféle hálózattípust különböztetett meg: 



 információs hálózat (informational network): információmegosztást és a problémákra közös 

megoldáskeresést célzó, de a cselekvéseket szervezeti szinten végrehajtó hálózatok; 

 fejlesztő hálózatok (developmental network): olyan képzési, tanulási elemekkel kiegészített 

hálózatok, amelyek a szervezeti szinten megvalósított implementációt támogatják és javítják; 

 segítő hálózatok (outreach network): a fentieken túl közös stratégiai célokat kitűző és közös 

akciókat meghatározó hálózatok; 

 cselekvő hálózatok (action networks): a szolgáltatásnyújtás közben közös tevékenységet 

végző hálózatok. 

Brown és Keast (2003), illetve Mandell és Keast (2007) a hálózattípusok megkülönböztetésére hozta 

létre a 3C-modellt: 

 kooperatív hálózatok (cooperative networks): ezek a hálózatok elsősorban az információk és 

a tapasztalatok megosztására irányulnak (azaz a hálózat tagjai „tudnak a többiekről”, de a 

saját szervezeti céljaikat követik); 

 koordinatív hálózatok (coordinative networks): a hálózati tagok a tevékenységeiket 

valamilyen szintig integrálják, ezáltal hatékonyabb szolgáltatásnyújtást elérve (azaz az egyes 

tagok a saját szervezeti céljaikat a kapcsolódó területeken összehangolják); 

 kollaboratív hálózatok (collaboratív networks): olyan komplex problémák megoldása 

érdekében jönnek létre, ahol a szervezeti tagok közvetlenül nem nyújtanak szolgáltatást, de 

együttműködésük során „új utakat keresnek arra, hogy hogyan lehet a szolgáltatásokat 

nyújtani”. (Mandell–Keast, 2007:577) 

A kormányzat és a közszolgáltatások szervezési elveit, a beavatkozási szinteket tekintve horizontális 

és vertikális hálózatok is megkülönböztethetőek. Bouckaert és Halligan (2008:31) szerint „a 

horizontális hálózat egy adott kormányzati szintet jelöl. A vertikális hálózat az egyes kormányzati 

szinteken és közszolgáltató szervezeteken végigfutó tevékenységek hozzáadott értéket teremtő 

láncolata.” A horizontális hálózatok koncepciója a többszintű kormányzásra (multi-level governance) 

utal, és a kormányzati-közigazgatási és közszolgáltató szereplők beemelésével a „közpolitikai-

együttműködő” hálózattal rokonítható (ld. fentebb). 

A hálózatok határai 

A hálózatok tanulmányozásával kapcsolatban fontos kérdés annak a meghatározása, hogy mi része és 

mi nem része a hálózatnak. A hálózatkutatások esetében természetesen a legtöbb esetben a hálózat 

jelenti  vizsgálati egységet. A hálózat határainak a meghúzása sok esetben azonban egyáltalán nem 

egyértelmű. Isett et al. (2011:i166) alapján a „hálózat azonosítása és a releváns szereplők körének 

meghatározása komoly problémát jelent a hálózatkutatók számára”. A szolgáltatásnyújtást végző 

hálózati tagok például sokszor alkalmaznak alvállalkozókat, beszállítókat, vagy éppen a hálózat 

formális tagjai informális kapcsolatokra tesznek szert például a helyi közösségben. 

Azt is hozzá kell tenni mindehhez, hogy egy-egy szervezet hálózati tagsága sok esetben nem 

„exkluzív”, azaz különböző hálózatokban is részesek lehetnek, és ott eltérő szerepet játszhatnak. Egy 

közoktatási intézmény például az elsődleges oktatási tevékenysége mellett az egészségfejlesztésben 

is részt vesz, azaz a közoktatási mellett egészségügyi típusú hálózatnak is a tagja. Szinte magától 

értetődően tagja több ágazati hálózatnak egy olyan kormányzati szereplő, amely széles portfólióval 



rendelkezik. Szintén jellegzetes példa a fejlesztéspolitika, amelynek számos ágazat fejlesztési 

igényeit, számos beavatkozási szinten (a helyitől az országos szintig terjedően) kell összehangolnia. 

A formális hálózatok feltérképezése – magától értetődően – egyszerűbb, mint az informálisaké, 

hiszen ebben az esetben a hálózatképző ismérv adott. A hálózat határainak a meghúzása a kevésbé 

egyértelmű esetekben is hasonló logikát követ: rendszerint azt kell meghatározni, hogy milyen típusú 

kapcsolat alapján tekintünk egy entitást a hálózat részének (pl. szerződéses kapcsolat, 

kommunikációs kapcsolat alapján). Ezt az ismérvet alkalmazva a határok akár „kemény adatok”, akár 

a szereplők érzékelése alapján meghúzhatóak. Az egészségügyben például hálózatképző ismérv lehet 

az, hogy melyik ellátó áll szerződéses kapcsolatban a társadalombiztosítással egy területen (azaz 

adminisztratív típusú „kemény adaton” alapul a meghatározás), vizsgálható a betegáramlás (azaz azt 

feltételezzük, hogy azok az intézmények állnak egymással hálózatos kapcsolatban, amelyek között a 

betegeket beutalják, ez szintén meghatározható adatbázisok alkalmazásával – bár ebben az esetben 

már azzal is foglalkozni kell, hogy a „szokásos” betegutakból „kilógó” egy-egy beteg által választott 

intézmény tagja vagy nem tagja a hálózatnak), vagy akár érzékelés alapján (pl. egy helyi 

egészségfejlesztési projekt végrehajtása kapcsán milyen szereplők érzik úgy, hogy tevékenységeiket 

koordinálni szükséges). 

A közszolgáltató hálózatok teljesítménye 

Egy-egy szervezet teljesítményének a mérése is sokszor kihívó feladat lehet. Az üzleti szervezetekhez 

képest a közszolgálati szervezetek további komplexitást jelentenek, mivel számos különböző 

érintettcsoport érdekeit kell figyelembe venniük, a szolgáltatások sokszor komplexebbek, illetve az 

elérendő társadalmi hatások is sokszor csak hosszú távon jelentkeznek. A hálózatos formában 

működő közszolgáltatások teljesítményének a mérése még inkább problémás. Ahogyan ezzel 

kapcsolatban Herranz (2010) írja, „a hálózati teljesítmény mérésével kapcsolatos egyik fő kihívás az, 

hogy a hálózatok több résztvevős komplexitását megfelelően definiáljuk és mérjük”. 

A hálózatok teljesítménymérésének egyik gyakori megközelítése a hálózati tagok közötti 

kapcsolatokra koncentrál. Mandell és Keast (2007:583) az alábbiakat írják ezzel kapcsolatban: „Az 

együttműködő hálózatok eredményességének a megítélése nem nyugodhat ugyanazokon a 

kritériumokon, mint az egyedi szervezeteké. A hálózatok megkülönböztető jegyein alapulva, a 

teljesítmény mérésének a tagok közötti kapcsolatok szorosságára vagy lazaságára, a hálózat közös 

célkitűzései iránti elköteleződés erősségére, a hálózat közös működtetésébe való bevonódás 

nagyságára, a közösen elfogadott formális és informális szabályokra, a tagok közötti kommunikáció 

nyitottságára, a hálózat belső és külső támogatottságára kell irányulnia. Miközben a hálózat által 

ellátandó feladatok teljesítésének a megítélésére hagyományos teljesítménymutatókat is alkalmazni 

kell, ezek nem tenghetnek túl annyira, hogy a kapcsolatokra koncentráló, nem hagyományos 

mércéket is alkalmazzuk.” Az alapkérdés ebben a megközelítésben tehát az, hogy pontosan hogyan is 

mérjük a tagok közötti kapcsolatokat. 

McGuire (2006:39) azt állítja, hogy az a – társadalmi hálózatok kutatási irányát képviselő – megoldás, 

mi szerint a kapcsolatokat akár azok típusa szerint számszerűsítjük „ugyan nem tökéletes, de gyakran 

használt praktika az együttműködések kutatásában”. Akár maga egy kapcsolat is pozitív faktornak 

tekinthető ez alapján, teljesen függetlenül a kapcsolatból származó eredménytől. Herranz (2010:324) 

alapján „az együttműködéseket gyakran eredményesebbnek tartják, ha valamilyen közösségi típusú 

koordinációs mechanizmus van jelent, mint például a közösen osztott értékek és érdekek, a közös 



problémamegoldás és döntéshozatal, tárgyalások és alkudozás, megosztott erőforrások használata 

vagy kölcsönös bizalom. Sok esetben maga az együttműködés is függő eredményváltozóként jelenik 

meg *amelyet ezek az iménti tényezők befolyásolnak, amelynek hatására az együttműködés 

létrejöhet vagy szorosabbá válhat]. Az együttműködés tényét pedig sok esetben úgy interpretálják, 

mint az eredményességet jelző tényezőt.”  

McGuire (2006) – Berry et al. (2004) eredményeire is utalva – arra a megállapításra jut, hogy az 

együttműködésekről szóló irodalom gyakran túlságosan „ünnepi hangvételű”, és nem túl óvatos. 

Ahhoz, hogy a közszolgáltató hálózatok teljesítményét megfelelően tudjuk mérni, mindenképpen túl 

kell lépni a hálózaton belüli kapcsolatok mérésén, és emellett a hálózat által végrehajtandó feladatok 

megfelelőségét is meg kell ítélni. 

A 4E-modell [id=1007] a hálózatok teljesítményének a mérésére is alkalmasnak tűnik, néhány, a 

hálózatos működés sajátosságaiból adódó specifikum beépítésével. Christofoli et al. (2011b: 7-8) a 

hálózatok teljesítményének a mérésére az alábbi általános mércéket javasolja: „hálózati hatékonyság 

(output/input-arány), a hálózat eredményessége, a hálózat belső és külső legitimációja *…+, a hálózat 

stabilitása (azaz annak a képessége, hogy a tagok hosszú távú kapcsolatokat építsenek ki egymás 

között)”. Ezeknek a változóknak a relatív fontossága a hálózat irányítási modelljének függvényében 

változhat, például más lesz a résztvevők által vagy egy hálózatirányító által irányított hálózatban. 

Mint ahogyan a fenti javaslat is túlmutatott a 4E-modellben foglaltakon, Gray és Jenkins (2003:237) is 

hasonló kiegészítéseket javasol: „sok olyan együttműködés van, amely nem csak azért jön létre, hogy 

a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség javuljon, hanem a célok között szerepel a 

demokrácia minőségének, a legitimitásnak a javítása, a közös tanulás elősegítése, az 

alkalmazkodóképesség és a fejlődési képesség jobbítása, politikai integráció és nemzetépítés, 

közösségi célok és általános bizalom.” 

A kutatások során alkalmazott változók, azaz a hálózati teljesítmény operacionalizációja 

természetesen alapvetően különbözik a hálózat kontextusától: „függ attól, hogy milyen 

hálózattípusról van szó (szolgáltatásnyújtó vagy policy-hálózat), a hálózatosodás szintjétől (helyi 

közösség, *formális+ hálózat, partneri együttműködés), a hálózati struktúra milyenségétől, a hálózati 

folyamatoktól vagy a *megcélzott+ hálózati kimenetektől, és emellett még attól is, hogy milyen jellegű 

indikátorokat javaslunk alkalmazni (a hálózat teljesítményét objektív vagy szubjektív módon kívánjuk 

mérni).” (Cristofoli et al., 2011b:15) 

Kenis és Provan (2009) azt is megjegyezték, hogy a teljesítményértékelés kérdését nem szabad csak a 

„megfelelő mutatószámok megtalálásának” kérdésére egyszerűsíteni. A hálózat működésével 

szemben támasztott teljesítményelvárások ugyanis attól is függenek, hogy ki állítja fel ezeket az 

elvárásokat, és ezen különböző nézőpontok alapján számos különböző teljesítménykritérium 

adódhat. Például a hálózatirányítás típusától függően változhat az egyes szereplők elvárása a jó 

hálózati teljesítményt illetően (a felülről lefelé kialakított versus az alulról felfelé szerveződő 

hálózatok a tagokban egészen más elvárásokkal jöhetnek létre), de akár a hálózat fejlettségi szintjétől 

is függ, hogy milyen elvárásokat érdemes támasztani (a hálózat kialakításának a fázisában 

nyilvánvalóan más teljesítményelvárások lehetnek megfelelőek, mint egy későbbi, érettebb 

együttműködési szakaszban). 



Mivel a hálózatokat jellemzően a komplex, nehezen kezelhető problémák (ún. „wicked problems”) 

kezelésére alkalmazzák, ott tehát, ahol az elérendő társadalmi hatások (outcome-ok) sok szereplő 

megfelelő együttműködésén múlnak, a közszolgáltató hálózatok teljesítményével kapcsolatos 

kutatások elsősorban a hálózatok eredményességének a mérésére fókuszáltak. (Ez annyira így van, 

hogy a hálózati teljesítménnyel foglalkozó szakirodalom jelentős része a hálózati eredményesség, 

azaz „network effectiveness” kulcsszó segítségével azonosítható.) Provan és Kenis (2008:230) a 

hálózati eredményességre a következő definíciót adta: „olyan pozitív hálózati szintű hatások elérése, 

amelyeket az egyes önállóan cselekvő hálózati tagok önmagukban, normális körülmények között nem 

tudtak volna elérni”. 

Provan és Milward (2001) a hálózati eredményességre olyan modellt állított fel, amely a célelérést 

három szinten vizsgálja: közösségi szinten, a hálózat szintjén, illetve az egyes hálózati tagok szintjén. 

Turrini et al. (2009) irodalomáttekintése szintén három, bár a fentitől kissé különböző szinten ragadja 

meg a hálózat eredményességét: 

 Ügyfél szintű eredményesség: ez a szint azzal foglalkozik, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak 

ténylegesen az ügyfelek részére (beleértve pl. a szolgáltatásminőséget). A teljesítmény 

megfelelősége a hálózat által kiszolgált ügyfelekre tett hatások összegzésével mérhető. 

 Közösségi szintű eredményesség: a közszolgáltatások esetében gyakori, hogy azoknak nem 

csak az igénybevevő ügyfelekre van hatásuk. A közösség egészének a szintjén értelmezett 

eredményesség ezért szükségszerűen túlmegy az ügyfelek szintjén, ez az a szint, ahol például 

az elosztási hatások is jelentkeznek. 

 Hálózati szintű eredményesség: az eredményesség a hálózat tagjainak a szemszögéből is 

megítélhető (például a hálózat fenntarthatósága, legitimációja vagy akár pusztán a hálózat 

fennmaradása alapján). A hálózat hosszú távú fenntarthatósága szempontjából alapvető 

fontosságú, hogy a hálózati szinten kitűzött célokat a hálózat képes legyen elérni. Mivel a 

körülmények időről időre változhatnak, ezért nem a hálózat teljes változatlansága jelenti 

annak fennmaradását, az innovációra és a változtatásokra való képesség éppen hogy a 

hosszú távú fenntarthatóság feltétele lehet. 

Turrini et al. (2009) ezen túlmenően azt is felmérte, hogy a jó hálózati teljesítménynek – a fenti 

hármas tagozódásnak megfelelően – milyen befolyásoló tényezőit tárták fel korábbi tanulmányok. 

Ezeket a befolyásoló tényezőket kontextuális, hálózati strukturális és hálózati működési jellemzők 

kategóriáiba sorolták be. A fő kontextuális jellemző a stabilitás mértéke: egyfelől a hálózat 

rendelkezésére álló (anyagi és más jellegű) erőforrásokban, másfelől a közösség támogatásában és 

kohéziójában. 

A hálózati strukturális jellemzők többek között magukba foglalják a külső kontroll mértékét (ide értve 

a pénzügyi és szabályozói típusú kontrollt is), a hálózaton belüli integrációs mechanizmusokat és 

eszközöket (pl. azt, hogy van-e egy koordináló ügynökség, van-e közös információs és kommunikációs 

rendszer, vannak-e az alkalmazottaknak közös tevékenységeik, vagy megtörtént-e a 

szolgáltatásnyújtás integrációja mint az egyablakos ügyintézés esetében), a hálózat méretét és ebből 

következően a heterogenitásának a mértékét, a formalizáltságot, azaz a szabályokat és a 

döntéshozatali mechanizmust, a külső érintettek felé való elszámoltathatóságot vagy a hálózat belső 

működésére jellemző stabilitást (például a résztvevő szervezetek vezetőinek és munkatársainak az 

állandóságát, ami a kölcsönös bizalom kialakulását elősegítheti). Vangen és Huxham (2003) azt 



állapította meg, hogy a bizalom csak lassan, ciklikus „bizalomépítő körökben” építhető fel: a 

résztvevő partnereknek először az „easy win”-eket kell megcélozniuk, és a kezdeti sikerek adhatnak 

terepet a későbbi ambiciózusabb célkitűzéseknek. 

 A hálózati működési jellemzők körében az alábbi tényezők merültek fel: a „hagyományos” vezetői 

munka (azaz az, hogy az egyes hálózati tagok sikeresen hozzá tudjanak járulni a közös célok 

eléréséhez), az általános kapcsolattartási („networking”) tevékenység (azaz a társszervezetekkel való 

mélyebb és gyakoribb interakció, a hierarchikus kapcsolatok meghaladása, facilitálás vagy akár 

megállapodások tető alá hozása), a stabil működés elősegítése (a hálózat irányítási 

mechanizmusainak kialakítása vagy fejlesztése, szabályok alkotása, a hálózati szintű működési 

folyamatok újraszervezése, a részvétel erősítése, elköteleződés teremtése, az információmegosztás 

bátorítása) vagy akár az, hogy milyen mértékben sikerül a hálózat számára világos küldetést 

megfogalmazni és megfelelő stratégiákat kialakítani. 
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