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10. hét 

Bürokrácia 

Készítette: Kálmán Judit, Váradi Balázs 

Szakmai felelős: Váradi Balázs 

Mi az? 

• Büró – a francia ‘hivatal’ (bureau) szóból jön. 

• Fizetett alkalmazottak, közpolitikát csinálnak. 

• Mi motiválja őket?  

• Hatalom – összetett, tág fogalom. Egy bizonytalan, korlátozott információkkal bíró 

világban az információ is a hatalom forrása.  

• Bürokrácia: közösségi/állami (és magán) 

Mi az (Max Weber) 

– Folyamatos tevékenység 

–  A következő szabályok szigorú betartásával:  

• A tevékenységi specializáció kijelöli a szervezet dolgozóinak 

feladatait, illetve kötelességeit. Ezeket általánosan és személytől 

függetlenül rögzítik. 

• A hivatalnok megkapja a számára kijelölt feladatokhoz szükséges 

hatáskört. 

• A számára rendelkezésre álló kényszerítő eszközök szigorúan 

korlátozottak és használatuk szigorú feltételekhez kötött. 
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– Minden hivatalnok feladat- és hatásköre egy vertikális hierarchia része, 

pontosan meghatározott felügyeleti és fellebbezési jogokkal. 

– A bürokraták nem tulajdonolják a kijelölt feladatuk ellátásához szükséges 

eszközöket, de felelősséggel tartoznak ezen eszközök használatáért. 

– A hivatalos- és a magán üzleti tevékenység és jövedelem szigorúan el van 

választva. 

– A hivatalnok nem tulajdonolja a hivatalát (nem örökölhető, eladható stb.). 

– A tevékenység írott dokumentumok alapján zajlik. 

(Weber 1922, Wikipedia) 

Mi motiválja a fizetett menedzsereket általában? 

• Magasabb fizetés, természetbeni juttatások, több beosztott és egyéb 

járandóságok (ezek legtöbbje a költségvetésük nagyságával pozitívan korrelált) 

• …és korrelált a bürokrata által vezetett szervezet nagyságával is. 

• Magáncégnél a profitmotívum valamennyire ellensúlyozza ezeket,  

• de az állami bürokráciákban nincs jelen a profitmotívum. 

• Sőt gyakran az output sem túl tisztán definiált. 

Niskanen-modell 

• B(Q) költségvetés (a tevékenység társadalmi hasznához kapcsolódik) függ az 

output  Q. B’>0, B’’<0. 

• A valós költség C(Q) a Q outputtól függ. C’>0, C’’<0. De csak a bürokrata 

számára ismert, a pénzt osztó politikus számára nem. 

• A hivatalnok minél nagyobb B-t akar, ha B(Q)-C(Q)≥0. 

• Tehát ezt maximalizálja Q-ban:  

B(Q)+λ(B(Q)–C(Q)). 

• A pénzt adó politikus egy olyan Q-t szeretne választani, amire B’(Q)= C’(Q). 
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• De a maximalizáláshoz szükséges elsőrendű feltétel (*) más! A bürokrata által 

választott Q nagyobb lesz: [(1+λ)/λ] B’(Q)=C’(Q). 

Más megközelítések és kiterjesztések 

• Kockázatkerülés, stb. 

• A politikus/szponzor – bürokrata/ügynökség informális struktúrái sokat 

számítanak. 

• Nem egy „eszi/nem eszi” típusú ajánlat, hanem inkább egy ütemezési ajánlat. 

• Kétoldalú alkudozás. 

• (Területek közötti) összehasonlító versengés (yardstick competition). 

A lusta (lógásmaximalizáló) bürokrata 
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A köz-, illetve a magánszektor által nyújtott 

szolgáltatások költségkülönbségei 

• Mueller,16.1. táblázat 

A Leviatán-hipotézis 

• Az állam (politikusok és bürokraták) nem a társadalmi optimum szerinti 

redisztribúciót valósít meg… 

• …csak simán bevételt maximalizál. 

• A modell adózásra vonatkozó normatív következményei meglehetősen 

különböznek a sztenderd közösségi gazdaságtan/ közösségi pénzügyek 

keretében megismertektől. 

• Egy adó lehet „túl jó” is, a torzítások is lehetnek jók, jó ötlet lehet az egyes kiadási 

tételek és adók összekötése, stb. 

Leviatán: a bizonyíték 

• Vajon az állam olyan, mint egy piac,  

• vagy inkább olyan, mint egy telhetetlen étvágyú szörny? 

• Az adózást/adóalapot korlátozó, nehezen megváltoztatható szabályok kisebb 

kormányzatot eredményeznek.  

• Pl. New Hampshire állam az USA-ban 


