
AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA 

POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK 

MAGYARORSZÁGON 



AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA 

POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK 

MAGYARORSZÁGON 

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében 

Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén 

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,  

 az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 

és a Balassi Kiadó 

közreműködésével. 





AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA 

POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK 

MAGYARORSZÁGON 

Készítette: Törőcsik Géza, Szepesi Balázs 

 

Szakmai felelős: Szepesi Balázs 

 

2011. június 

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék 



AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA 

POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK 

MAGYARORSZÁGON 

12. hét  
 

Az államműködés 

problémáiról 
 

Készítette: Törőcsik Géza, Szepesi Balázs 
 

Szakmai felelős: Szepesi Balázs 



• A kurzus célja a magyar államműködés problémáinak 

elemzése: 

– Az államműködés elemzésének koncepcionális keretei 

– Az államműködés elemzésének normatív keretei 

– A magyar államműködés problémái 2010-ben a szakirodalom alapján 

– Az államműködés problémáinak lehetséges okai 

– Mi változott 2010 tele óta? 
 

• Irodalom: 

– Szepesi Balázs, Borbás Gabriella, Balás Gábor (2010) Az 

államműködés problémái Magyarországon HÉTFA Kutatóintézet 

 http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2011/07/allammukodes1.pdf  

– Szepesi Balázs, Balás Gábor (2009) Módszertani, elméleti keretek  

a magyar államműködés problémáinak elemzéséhez HÉTFA 

Kutatóintézet  

 http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2011/07/allammukodes2.pdf 



Az államműködés problémái 

Magyarországon  

Szepesi Balázs, Borbás Gabriella, Balás Gábor (2009): 

Az államműködés problémái Magyarországon 

PPH Közpolitikai Elemző Kft., Budapest, az Állami Számvevőszék 

és a Versenyképességi Kutató Központ együttműködésével 



A téma fontossága – motiváció 

• Az államműködés kudarcai gyakoriak, az állami 

tevékenységek elfogadottsága alacsony, 

hitelessége gyakran hiányzik, olykor legitimációját is 

megkérdőjelezik 

• A gazdasági válság hatására az államműködéssel 

kapcsolatos elvárások nőnek, az esetlegesen hibás 

közösségi döntések potenciális kára megnő 

• A gazdasági válság hatására a gazdaság működése 

és bizalmi viszonyai jelentősen átalakulnak, amihez 

az államműködésnek is alkalmazkodnia kell 



Intézményi közgazdaságtani 

megközelítés problémái 

• A jóléti elemzések során gyakran hiányzik a normatív 

alapvetések tisztázása 

• A gazdasági működés etalonjának tekintett „tökéletes 

piac” sok esetben koncepcionálisan nem adekvát 

keret 

• A közösségi döntéshozatalt – előkészítést – és 

végrehajtást nem egy jó szándékú, mindentudó, 

mindenható szereplő végzi 

• A megállapodások, együttműködések (akár a 

közszférában, akár a magánszférában) költségesek 



Az elemzési keret 
• Alapja: a közösségi választások elmélete (public choice) és az 

intézményi közgazdaságtan; azaz, az adott intézményi kertek 

között milyen döntések várhatóak a közéletben résztvevő 

szereplőktől, illetve milyen tényezők alakítják, formálják az 

intézményi kereteket 

• Egy közösség tagjai csak akkor tudnak élni az értékteremtés 

lehetőségeivel, ha annak játékszabályai egyértelműek, és a 

közösség értékei támogatják az ilyen törekvéseket  

• Az államműködés problémája a társdalom spontán normáinak 

és az állami tevékenységek közötti diszharmóniaként 

azonosítható (politikai gazdaságtani megközelítés)  

• Alapkérdés: a magyar közintézmények működése hogyan és miért 

akadályozza a vállalkozások versenyképes működését?  



Az egyének döntéseiket mások várható  

döntéseire való tekintettel hozzák meg 

• A döntések sohasem statikus környezetben történnek. Az 

egyének annak tudatában határozzák meg cselekvési stratégiájukat, 

hogy tetteik eredménye nagyban függ a többi szereplő lépéseitől  

• A társadalmi, gazdasági, politikai események megértéséhez 

ismernünk kell az adott szituációban érintettek körét, a 

szereplők motivációit, választási lehetőségeit és az egymásról 

alkotott várakozásait. Ezeket a tényezőket egyrészt 1. az egyéni 

preferenciák és vélekedések, 2. a várakozásokat, választásokat 

meghatározó közösségi keretek, azaz az intézmények és a 3. 

technológiai, környezeti adottságok határozzák meg 

• Az egyéni és környezeti tényezőkkel jelentőségét nem vitatva a 

továbbiakban az intézményi környezet hatásával és 

változásával foglakozunk 



Az egyéni cselekvést befolyásolják 

a közösségi keretet adó intézmények 

• Egy közösség intézményei megszabják tagjaik és szervezeteik 

cselekvési lehetőségeit, korlátait, hatnak az egyének céljaira, 

értékeire. Az intézmények elemeit az adott terület normái és az 

egyének közötti megállapodások alkotják 

• Értékrend: egy közösségben a közösségi tagsággal együtt járó, az 

egyén által elfogadott cselekvési mód vagy cél. Az ettől való eltérést 

személyes veszteségként élik meg  

• Konvenció: egy közösségben a cselekvés megfelelő módjáról 

vallott közfelfogás. Az ettől eltérő viselkedés az egyén számára nem 

kifizetődő, mert hasznossága a koordinációs zavar miatt csökken. 

• Közösségi szabály: egy a közösség által elvárt cselekvési mód 

vagy cél. Az, aki ettől eltér, a közösség tagjainak retorziójára 

számíthat 



Az egyéni cselekvést befolyásolják 

a közösségi keretet adó intézmények (folyt.) 

• Hivatalos előírás: egyértelműen rögzített, erre felhatalmazott 

szereplő által ellenőrzött, kikényszerített szabályok 

• Egyének közötti megállapodások, szerződések:  

az egyének közötti megállapodások fő meghatározója, hogy 

az az érintett felek önkéntes szándékából jön létre.  

A szerződések sokszínű világának két klasszikus esete a 

csere és a közös cél érdekében történő együttes cselekvés 

• Egy közösségben megfigyelhető magatartási szabály, 

intézmény esetében a mögöttes mozgatóerők gyakran 

keverednek.  Egy szabály, intézmény erejét egyszerre 

biztosítják az érintettek értékrend, konvenciók, közösségi 

szabályok, hivatalos előírások és önkéntes szerződések 



Az intézményeket formáló 

jelenségek 

• Az intézményrendszer elemei nem kőbe vésettek: 

amikor az azokhoz való igazodás költségei túlontúl 

nagyok, a régebbi elemek elkopnak vagy módosulnak; 

ugyancsak megszilárdulhatnak az egyének közötti 

együttműködést megkönnyítő, annak hasznát növelő 

sémák  

• Az egyének közötti megállapodások és a hivatalos 

előírások esetében az azok kialakítására hivatott 

szereplők tudatos döntése módosíthat az 

intézményeken 



Az intézményeket formáló 

jelenségek (folyt.) 

• A változások a normákat támogató elvárások rendszerét kell, hogy 

átalakítsák, ezért nem zökkenőmentesek. A közösségek 

változással szembeni ódzkodásának négy fő motivációja a 

következő: 

1. Azok a társadalmi normák, amelyek stabilitása megkérdőjelezhető,  

nem képesek szabályozni a közösség működését 

2. A normák módosításának költsége jelentős 

3. Ex ante nehezen vagy egyáltalán nem bizonyítható, hogy a normákat 

vitatóknak igazuk van és egy új közösségi magatartási szabály komoly 

előnyökkel járna  

4. A közösség normái jelentősen befolyásolják az erőforrások és hasznaik 

elosztását, így a jelenlegi status quo haszonélvezőinek pozícióit 

veszélyeztetik az esetleges változások 



A változtatás tranzakciós költségei  

nagyban behatárolják a lehetőségeket 

• Az egyének és együttműködési célból létrehozott szervezeteik 

hatnak az intézményrendszer elemeire – ezáltal a jelen 

intézményi környezetét a múltbeli egyéni döntések hatásai 

formálják 

• Az átalakítás akkor is ritka, ha ez a változtatás az érintettek 

számára jelentős előnyökkel járna:  

1. Az együttműködési keretek megváltoztatására irányuló 

együttműködés esetén a várható következmények nehezen 

kalkulálhatóak, ezért az érintettek közötti megállapodás bonyolult 

2. A változtatás érdekében sok szereplő összehangolt cselekvése 

szükséges. 

3. Nincsen a bonyolult, sokszereplős megállapodás szervezésére és 

betartatására képes és hajlandó szereplő 



Állami szervezetek szerepe a közösségi 

szabályok megalkotásában 

• Három tényező teszi az államigazgatási 

szervezeteket kiemelt fontosságúvá a közösség 

életének alakításában:  

1. Tudatosan törekszenek a közösségi szabályrendszer 

befolyásolására  

2. Tevékenységük és jogosítványaik a közösség formális 

jóváhagyásával rendelkeznek 

3. Céljaik érdekében kényszerítő erőt is alkalmazhatnak.  

• Az egyes állami szervek céljaik elérése érdekében 

széles eszköztárat alkalmazhatnak.  

• Az állami szervezetek szerepe kiemelkedő, de 

korlátozott is! 



Állami szervezetek szerepe a közösségi 

szabályok megalkotásában (folyt.) 

• Az állam kiemelkedő lehetőségét a közösségi intézmények 

formálására három fő tényező korlátozza:  

1. Az állam speciális hatásköre közvetlenül csak a hivatalos előírások 

betartatására és módosítására terjed ki. Ha a hivatalos előírások nem 

konzisztensek a többi spontán intézményi formával, a spontán és 

hivatalos normák konfliktusa alakul ki, amely mindegyik érintett normát 

erősen rombolja, és komoly károkat okoz az érintett tevékenységi 

területeken 

2. Az állami szervek céljait meghatározó döntéshozók tevékenységét, így 

az általuk kialakított hivatalos előírások tartalma felett a közösség 

minden esetben valamilyen kontrollal rendelkezik 

3. Az állami eszközrendszer alkalmazása nagy apparátust igényel, ahol a 

különböző feladatok és információk elkülönült szervezetekben 

koncentrálódnak 



Problémák a hivatalos előírások 

és spontán normák konfliktusából 

• Akkor beszélhetünk az államműködés problémáiról, amikor az 

állami intézmények tevékenysége nem felel meg a működésüket 

jóváhagyó, lefogadó közösség elvárásainak 

• Az értékrend, a konvenciók, a közösségi szabályok, illetve a 

közösség tagjai között gyakori megállapodások intézményei  

(a spontán normák) és az állami intézkedések nincsenek 

összhangban vagy egyenesen konfliktusba kerülnek egymással  

• Ennek tipikus megjelenési formája az állami működést egyes 

területeken kiszorító magánintézmények, mint az informális 

gazdaság vagy az igazgatás államtól független megszervezése  

• Az államműködés problémáinak legmarkánsabb jele az állami 

intézmények elleni nyílt lázadás, mint például a szabályok felvállalt 

megszegése 



Az államműködés problémáinak 

gyökerei  

• A hivatalos normák és az állami intézmények tevékenységei 

nem igazodnak elég gyorsan a spontán normák változásához. 

Pl. a jogi intézményrendszer nem vesz tudomást a 

kiskereskedelem és a kisipar szofisztikált, új és életerős formáiról 

• Az állami intézmények téves döntéseket hoznak.  

A döntéshozatali eljárás során jelentkező információhiány  

eltéríti a végleges intézkedéseket az eredeti szándéktól; vagy a 

rendelkezés és annak végrehajtása eltér egymástól  

• Az állami szereplők tudatosan hoznak a spontán társadalmi 

normákkal ellentétes intézkedéseket. Motiváció lehet, hogy az 

állami szervezetek döntéshozói, döntés-előkészítői azt gondolják, 

hogy a spontán társadalmi normák rosszak 



Az államműködés problémáinak 

gyökerei (folyt.) 

• A közösségi normák inkonzisztensek. Az ilyen témákat érintő 

esetekben az állami intézmények elkerülhetetlenül szembekerülnek 

a társdalom egy része által elfogadott és követett normákkal 

• Az államműködés inkonzisztens. Ennek formái: 1. Egy esetre 

több, egymással ellentétes magatartásra ösztönző állami előírás van 

életben. 2. Az állami előírás nem egyértelmű és értelmezése 

esetenként eltér. 3. Az állami szabályok időben gyorsan változnak, 

az érintettek már az új előírás születésekor számítanak rá, hogy az 

előírás nemsokára megváltozik. Az inkonzisztencia az informális 

hatalom jelentőségét növeli. Ez a teljesítmények titkolására, a 

hatalmi labirintusokban való jártasság megszerzésére, a kockázat 

minimalizálására és bizalmatlanságra ösztönöz 



A magyar államműködés  

legfőbb problémái 

• Vakrepülés: az állami döntések gyakran megalapozatlanul 

születnek, meghozataluk következményeivel az állam nem 

foglalkozik 

• Elszabadult politika: a politikai szereplők és döntéseik szerepe 

az igazgatási működésben nem megfelelően szabályozott 

• Szétesettség: az állam különböző szervei között hiányzik az 

összehangoltság    

 

• Összességében a magyar állam működésének komoly 

hiányossága a beavatkozások okait, motivációit és 

kapcsolódásait rendszerbe helyező erők hiánya, illetve a 

rendszertelenséget fenntartó mozgatórugók jelentősége  



Vakrepülés 
• Az állami döntések előkészítése komoly hiányosságokat hagy 

maga után, a döntések következményeit, az állami tevékenységek 

eredményeit, hatásait visszacsatoló mechanizmusok hiányoznak 

vagy alig működnek. Ez csökkenti az állam képességét a közösségi 

normákkal, elvárásokkal összhangban lévő szabályok, tevékenységek 

kialakítására  

• A stratégia-alkotás, kormányzati programok alapos tervezése, 

információk szisztematikus gyűjtése, adatbázisok létrehozása, 

monitoring, értékelés/hatásvizsgálat, visszacsatolás, illetve a 

partnerség alig léteznek. 

• A kormányzati működésnek nem szerves része az intézkedések 

következetes kontrollja. A meghozott intézkedéseket általában nem 

kérik számon, nem követik nyomon 

•  Megfigyelhető a jogszabályalkotás jelentőségének leértékelődése,  

a jogszabályok megalapozatlanok, kidolgozatlanok, átgondolatlanok 



Elszabadult politika 
• A politikai működést korlátozni képes korlátok gyengék:  

a politikai erő logikája olyan működési területeket is áthat, ahol az 

inkább ártalmas, mint hasznos. A napi politika érdek egyre 

erősebben jelenik meg a közigazgatás, a szabályozó és felügyelő 

szervek, a jogalkotási eljárások területén   

• Közigazgatás átpolitizálódása, autonóm állami szervek elleni 

sorozatos támadások, a nem nyilvános kormányhatározatok, azaz 

jegyzőkönyvi határozatok elterjedése 

• Bizonyos politikák csak a kommunikáció szintjén léteznek 

 

• A hatalmat gyakorló politikusok a végrehajtás minden részletét 

napi működésük és döntési jogkörük területeként kezelik 



Az elszabadult politika okozta 

problémák 

• Hitelességi probléma: ha a politikai aktusok érvényessége véget ér, 

ahogy a politikai döntéshozó pillanatnyi érdeke a visszavonás mellett 

szól, az érintett területeken az állam szavahihetősége nagyban 

megszűnik, hiszen a döntések nem a szabályokat, hanem a politikát 

alkotó érdekek, értékek pillanatnyi eredőjét rögzítik 

• Kontrol hiánya: a államhatalom önérdekű használatának lehetőségét 

nyitja meg, ami a társadalmi normáktól való elszakadáshoz vezethet  

• Ösztönzők problémája: lojalitás lesz a fő szempont; a közügyekért 

elkötelezett, teljesítményorientált, felkészült emberek fokozatosan 

kiszorulnak az igazgatásból 

• Kapacitási problémák: a politika befolyásának fókuszálatlanná válása 

a politikusok és csapatuk feladatait megsokszorozza; ügyek intézése, 

illetve az intézmények folyamatos alakítása plusz terheket jelent 



Szétesettség 
• Az államigazgatáson belül az egyes területek közötti koordináció 

gyenge, az állam nem tudja koordinálni tevékenységeit. A magyar 

államigazgatásban jelenleg mind a kényszer mind a készség hiányzik 

arra, hogy az egyes igazgatási egységek vezetői portfoliójuk 

menedzsmentjén túlnyúló ügyekkel foglalkozzanak  

• A minisztériumok egymással párhuzamosan, egymásnak 

ellentmondó elképzelések kidolgozásán fáradoznak.  

A minisztériumok sokkal inkább működnek az adott ágazat csúcs 

érdekérvényesítő szerveként, mint az egységes kormányprogram 

következetes képviselőiként és megvalósítóiként 

• Az állam különböző intézményeinek nem áll érdekében az 

egységes gazdaságfejlesztési szabályrendszer kialakítása. 

Ez megnyilvánul a módszertan egységesítésének, illetve  az 

értékelések szisztematikus elvégzésének hiányában,  

az intézményi felelősségek tisztázatlanságában 



Részösszefoglaló 
• Az állami döntések előkészítése komoly hiányosságokat hagy maga 

után. A döntések következményeit, az állami tevékenységek 

eredményeit, hatásait visszacsatoló mechanizmusok hiányoznak 

vagy alig működnek  

• A csupán kommunikációs patronnak szánt, üres törvényhozási 

aktusok, az igazgatási eljárások informálissá tétele, a szabályozó, 

felügyelő hatóságok autonómiájának gyengítése, a közigazgatási 

kinevezések átpolitizálása mind azt jelzik, hogy az a hatalmat 

gyakorló politikusok a végrehajtás minden részletét napi működésük 

és döntési jogkörük területeként kezelik 

• Ez aláássa az állam hitelességét, gyengíti az államműködés 

kontrolálhatóságát. Az államműködés egyre inkább elszakad  

a társadalmi normáktól és az állami szabályalkotó, koordináló 

elvárásoktól 



Részösszefoglaló (folyt.) 

• Az állami tevékenységek közötti szükséges koordináció gyakran 

hiányzik, a különböző szervek egymással ütköző magatartási 

elvárásokat fogalmaznak meg a gazdasági, társadalmi szereplők 

számára  

• Szakpolitikák kialakítása helyett saját helyzetük és érdekkörük 

erősítését tekintik feladatnak a szakapparátusok 

• Ahogy az államigazgatás egyre inkább önmagával van elfoglalva 

kapcsolata és harmóniája a társdalommal fokozatosan csökken 

• A visszacsatolási mechanizmusok hiánya, az igazgatás 

szétesettsége és a politika elszabadulása egymást erősítő 

folyamatok. Egyrészt minél rosszabbul működik az állam, annál 

nagyobb a politikusok késztetése, hogy a diszfunkcionális 

korlátokat lebontsák. Másrészt a politika korlátlanná, parttalanná 

válásának hatására az állam működőképessége minden területen 

nagymértékben gyengül 



Az államműködés problémái az előzetes 

normatív elvárások szempontjából 

• Elemzési szempontok: cél a problémák feltárása, problémát pedig 

valamilyen normális, elvárt állapothoz képest fogalmazhatunk meg. 

Olyan normatív keretben, amely a közjó, az igazságosság és a 

népképviselet különböző felfogásai esetében is egyformán jól 

használható, amely elfogadható a politikai paletta egymástól igen 

messze elhelyezkedők számára is. Másik alapelv, hogy építsen a 

korábban bemutatott elméleti keretekre. az államműködés csak a 

közösségi normarendszer egyik része, hibái a spontán közösségi 

és az állami normák konfliktusából következnek  

1. Tartalmi elvárások: az államműködés ne legyen öncélú (szakirodalom 

alapján) 

2. Formai elvárások: A közösségi döntések az érintettek számára 

megismerhetőek, érthetőek és végrehajthatóak legyenek 

3. Eljárásrendi elvárások: az intézkedések érthetőek, nyomon követhetőek 

legyenek 



Tartalmi elvárások 
• Az államműködés ne legyen öncélú. Az állami tevékenységek ne 

(csak) az állami döntéshozók érdekeit szolgálják, ne ösztönözzék az 

embereket arra, hogy energiáikat az értékteremtés helyett a 

privilégiumok, támogatások megszerzésére fordítsák, azaz az állam 

ne a lojalitásért cserébe adjon járadékokat 

• Az állami beavatkozás ne okozzon kárt minden érintett 

számára. A feldolgozott irodalom ilyen eseteket nem említ 

• A politika elsősorban ne az abban résztvevők érdekeit 

szolgálja. Korábban említett problémák (párhuzamos működés, 

egységes gazdaságfejlesztési szabályrendszer hiánya, csak a 

kommunikáció szintjén létező politikák) mellett az állami vagyonnal 

való gazdálkodás szabályozásában változatlanul jelentős 

kockázatot hordoz az állami vagyon leányvállalatokba történő nem 

megfelelően szabályozott kivitele 



Tartalmi elvárások (folyt.) 

• Az állami beavatkozás ne ösztönözze a járadékvadász 

magatartás kialakulását. Pártfinanszírozás jelenlegi 

szabályai korrupcióra ösztönzi a politikai szereplőket, nem 

biztosítják a pártok bevételeinek és kiadásainak átlátható 

nyomon követését, a kampányfinanszírozás szabályozása 

pedig kifejezetten arra ösztönzi a politikai szereplőket, hogy 

bevételeiket és kiadásaikat ne jelenítsék meg 

könyvelésükben  

• Jellemzően többszereplős korrupciós mechanizmusok, 

a források áttéteken keresztül, közvetve jutnak el a 

pártokhoz, politikusok érdekeltségi körébe tartozó 

cégekhez, így az eredeti összegnek csak egy része jut 

el a pártkasszákig 



Tartalmi elvárások ritkán sérülnek 

– miért? 

• A tartalmi feltételek eléggé megengedőek. Az első feltétel 

megsértése lényegében katasztrofális helyzetekre jellemző, másrészt 

megállapítása gyakran csak utólag lehetséges. A második feltétel 

szigorúbb, de a „hat milliárdos autópálya is hasznos a megépülte után”, 

azaz nem csak az állami szereplőnek hasznos  

• A tartalmi feltételek vizsgálata komoly nehézségekbe ütközik. Az 

elvárások megsértése akár büntetőjogi következményekkel is járhat, 

így óvatosabbak a kutatók. Módszertani nehézség: komoly módszertani 

apparátust, erős feltevéseket igényel. Az ehhez szükséges motiváció 

és erőforrások ritkán állnak rendelkezésre 

• Az érintett alapú közpolitika elemzés gyakorlata nem elterjedt 

Magyarországon. Mivel az előkészítés és a visszacsatolás kis 

jelentőséggel bír az állami döntések meghozatalakor, az ehhez 

szükséges elemzői kapacitások kicsik, az ilyen témájú kutatások ritkák 



Formai elvárások 
• A közösségi döntések az érintettek számára 

megismerhetőek, érthetőek és végrehajthatóak legyenek. 

Egyrészt a jogszabályi hiányosságokban illetve a felelősségi 

rendszer sűrű változásában, másrészt pedig a partnerség nem 

teljesülése kapcsán   

1. Nem definiált jelenleg, hogy az állami fejlesztéspolitika 

rendszerében milyen típusú dokumentumok keletkeznek, illetve az, 

hogy az egyes dokumentum-fajtákat milyen testület és milyen 

formában fogadja el. Az államháztartási reform kormányzati 

felelősségi rendszere folyamatosan változott, illetve a 

munkálatokban nem kapott kiemelt szerepet a Kormány, mint 

szervezet munkájának elemzése  

2. A gazdaságfejlesztési főirányok meghatározásáról nem 

folytattak társadalmi vitát. A gazdaságfejlesztési eszközökről az 

információk egységesen nem találhatók meg 



Formai elvárások (folyt.) 

• A beavatkozások hitelesek legyenek: a döntések 

végrehajthatóak legyenek, az érvényességük időtartamai, 

feltételei legyenek egyértelműen meghatározottak. A 

közigazgatás átpolitizálódása, illetve az autonóm szervek 

elleni támadások is ehhez kapcsolódik  

– Végrehajthatatlan, „félremenedzselt” kísérletek: pl. a vagyon 

törvényjavaslat nem volt megfelelően előkészítve, a 

törvényalkotási folyamat csúszott, a törvény késve lépett 

hatályba, a vagyontörvény végrehajthatósága korlátozott volt 

– A Kormány maga szegi meg a törvényt: A költségvetési 

törvényjavaslatban évek óta nem szerepel összegző 

tájékoztatás sem a hosszú távú kötelezettségvállalások 

állományáról, sem a többéves elkötelezettséggel járó kiadási 

tételekről 



Eljárásrendi elvárások  

• A procedurális elvárások arra vonatkoznak, hogy az 

intézkedések érthetőek, nyomon követhetőek legyenek. 

Egyértelmű legyen motivációjuk, alátámasztottak és 

megvalósításuk során nyomon követhetőek legyenek  

• A döntéshozatal folyamata nyomon követhető legyen.  

A döntéshozatal átláthatatlanságára az MNV zrt. ÁSZ 

ellenőrzéseiben találunk példát. A vezérigazgató saját és 

átruházott hatáskörében hozott döntéseinek átláthatósága 

nem volt biztosítva, a döntés-előkészítés hiányossága miatt a 

döntéshozatal formálissá vált, a belső vélemények 

figyelembevétele nélkül történt. A döntések egy része 

ellentétes volt a jogszabályokkal, hatáskör túllépés is 

előfordult 



Eljárásrendi elvárások (folyt.) 

• Döntések megalapozottsága, érintettek bevonása, lehetséges 

alternatívák elemzése: 

1. A döntések alapjául szolgáló információk, adatok hiánya: a 

közfeladatok ellátása és a költségvetés számai között nincs 

egyértelmű, világos és átlátható kapcsolódás. az alkalmazott 

költségvetési és egyéb nyilvántartási rendszerekben nem alakították ki 

a szükséges adatszolgáltatási struktúrákat.  

2. A gazdaságfejlesztési eszközök szisztematikus értékelése nem 

megoldott, hatásukat sok esetben nem vizsgálták. 

3. Hiányoznak az egyértelmű célokat megfogalmazó és azokhoz 

hitelesen eszközöket rendelő szakpolitikák. Stratégiák, koncepciók  

függetlenek a jogszabályalkotástól és a fejlesztési források 

felhasználásától.  

4. Az ágazati politikák fejlesztési elemei közötti koordináció nem 

erősödött, azok és a többi elem (szabályzás, fenntartás) közötti 

koordináció pedig kifejezetten gyengült 



Részösszefoglaló 
• A tartalmi elvárások sérüléséről viszonylag ritkán, a formai 

elvárások sérüléséről gyakran számolnak be az elemzések.  

A szakirodalom felhívja a figyelmet a jogalkotás alacsony 

minőségére, az állami tevékenységek áttekinthetetlenségére, a 

kormányzati felelősségi rendszer állandó átalakulására.  Az 

államműködéssel kapcsolatos eljárásrendi elvárások ugyancsak 

gyakran és jelentősen sérülnek a feldolgozott irodalom alapján 

• A formai és eljárásrendi elvárások teljesülésének hiányosságai 

az állami döntések elfogadottságát nagyban aláássák, gyakran 

elégedetlenséggel, illetve az állami intézmények kikerülésével 

járnak. Az államműködés elfogadottsága és hitelessége mellett 

annak cselekvőképességét is jelentősen csökkentik. Az állam 

normaalkotó szerepe ellehetetlenül, miközben az igazgatás 

önkorrekciós képessége is jelentősen romlik 



Az államműködés problémáinak okairól 

• Elméleti megközelítés alapján az államműködés problémáinak öt 

fő gyökere lehet:  

– Az állam lassú alkalmazkodása hivatalos normák és az állami intézmények 

tevékenységei nem igazodnak elég gyorsan a spontán normák 

változásához  

– Az állami intézmények téves döntéseket hoznak  

– Az állami szereplők tudatosan hoznak a spontán társadalmi normákkal 

ellentétes intézkedéseket  

– A közösségi normák inkonzisztensek  

– Az államműködés maga inkonzisztens 

• A magyar államműködés problémáinak lehetséges okai:  

– Álmagyarázatok 

– Sorsszerűség 

– Hibás döntések 

– Hiányosságok 



Lehetséges okok az elméleti 

megközelítés szerint 



Az állam lassú alkalmazkodása 

• Ha a társadalmi gazdasági környezet gyorsabban 

változik, mint ahogy a közösségi döntéshozatal szabályok 

megalkotására képes 

• Ha az állami keretek átalakítását a meghatározó 

szereplők (döntéshozók, köztisztviselők, szervezett 

érdekcsoportok) motivációi lassítják, blokkolják. 

• Ha az állami normák, intézmények kapacitása nem 

elégséges a környezeti változások miatt szükséges 

intézményi és szabálymódosítások végigvitelére. Ezek 

mennyiségét és minőségét döntések határozzák meg, ezért 

a kapacitáshiány nem alapvető ok, hanem valami más 

államműködési hiba következménye 



Az állam lassú alkalmazkodása (folyt.) 

kapacitáshiány előre nem várt tudatos 

méltányolandó 
(i) A változás hirtelen, előre nem látható 

okokból ált be 

(ii) A változáshoz való alkalmazkodáshoz 

szükséges erőforrások más területen 

történő felhasználásának hozama 

meghaladja az alkalmazkodás 

problémáinak megoldásából a 

megalapozott előzetes kalkulációk szerint 

származó hasznot. 

államműködési hibára 

visszavezethető 

(iii) A kapacitásbővítést igénylő változás 

előre jelezhető lett volna, ha nincs 

tévedés vagy az előretekintés nem marad 

el opportunista döntések miatt 

(iv) Az alkalmazkodáshoz szükséges 

kapacitások kiépítése valamilyen 

államműködési probléma miatt marad el. 

Az államműködés lassú alkalmazkodása a változó körülményekhez méltányolható, 

ha az államműködés előrejelző, felkészülési rutinjai megfelelően működnek. Ilyenkor 

az államműködés kudarca a körülmények elkerülhetetlen következménye. Amikor 

ezek a rutinok nem megfelelően működnek, akkor az államműködés problémáját 

nem a körülmények változása, hanem más, a később tárgyalandó tényezők 

valamelyike okozza 



Állami intézmények téves  

döntéseket hoznak 

• Gyakori, hogy az állami intézmények döntéseiket megfelelően 

megalapozott információk nélkül hozzák meg, a döntéshozatali 

eljárás eltéríti a végleges intézkedéseket az eredeti szándéktól. Az is 

előfordulhat, hogy az államgépezeten belüli ösztönzési, visszacsatolási 

problémák miatt a rendelkezés és annak végrehajtása eltér egymástól  

• Gyakran visszavezethetők a társadalmi normákhoz tudatosan nem 

alkalmazkodó döntésekre vagy a közösségi normák 

inkonzisztenciájára  

• Az információk gyűjtése és mérlegelése egyik szervezetben sem 

lehet tökéletes, mert nem lehet olyan rendszert alkotni, ahol az egyes 

feltárandó aspektusok súlya a mérlegelés során független a motivációktól  

• A jól működő állam is szokott tévedni – jobb esetben azonban ezt 

utólag felismeri és kiépíti a hasonló tévedés elkerülését lehetővé tévő 

mechanizmusokat 



Az állami szereplők tudatosan hoznak az  

érvényes normákkal ellentétes intézkedéseket 

• Az állami szervezetek döntéshozói, döntés-előkészítői azt gondolják, 

hogy a spontán társadalmi normák rosszak, ezért ideológiai alapon 

felvállalják a normarendszer megváltoztatásával járó konfliktusokat. 

• Ebben az esetben az államműködés problémái időlegesek, ha a felülről 

jövő forradalom sikeresen átalakítja a közösségi normákat vagy a 

társdalom átformálására irányuló kísérlet megbukik; patthelyzet esetén 

inkonzisztencia   

• Másik motiváció lehet, hogy a döntéshozók személyes boldogulásuk 

hoznak tudatosan a fennálló normákat megszegő döntéseket. 

Ilyenkor az állami szereplők a kezükben lévő jogosítványokat 

felhatalmazás nélkül használják járadékforrásként  

• Ha sikerül a közösségi normákat átformálva elfogadtatni a társdalommal, 

hogy a hatalom gyakorlói jogosan használják jogosítványait saját céljaikra 

vagy a jövedelemmaximalizáló politika megbukik, az inkonzisztencia 

megszűnik 



Az állami szereplők tudatosan hoznak az érvényes  

normákkal ellentétes intézkedéseket (folyt.) 

• A nép „civilizálása”, „modernizálása” érdekében indított 

próbálkozások a társadalmi interakciók átalakítására gyakoriak a 

magyar történelemben. Az elbukott kísérletek esetén a társadalmi és 

állami normák konfliktusa okozta zavar sokaknál jelentkező költségét 

csak a próbálkozás irányával azonosulók esztétikai élménye 

ellensúlyozza 

• A hatalom öncélú használatát nem tekinthetjük az államműködés 

kudarcának, ha az a társadalmi normákkal összhangban van és 

nem törekszik a mindennapok működésének átformálására.  

Azaz az államműködés problémamentessége mentes az elosztási 

szempontoktól; az államműködés problémái nem biztos, hogy minden 

esetben elítélendőek; a hatalom gyakorlóinak önérdekű magatartása 

csak akkor okoz államműködési problémát, ha ez más normákkal 

ütközik. Ez bizonytalanságot szül, ami a gazdasági tevékenységek 

visszafogását, a kockázatvállalás csökkenését eredményezi 



Inkonzisztens közösségi normák 

• A közösség különböző részeinek véleménye és várakozása 

jelentősen eltér arra vonatkozólag, hogy mik a társadalmi 

együttélés és munkamegosztás helyes játékszabályai. 

Az ilyen témákat érintő esetekben az állami intézmények gyakran 

szembekerülnek a társadalom egy része által elfogadott és követett 

normákkal (pl. többnemzetiségű államok) 

• Nem okoz komoly problémákat, ha 1. az állami előírások az ütköző 

normák mindegyikével kompatibilisek és 2. az egymástól eltérő normák 

követői egyetértenek az egymás közötti érintkezést rendező normákban  

• Előfordul, hogy az állami előírások a konfliktusos kérdésekben 

állást foglalva arra törekszenek, hogy felszámolják az 

inkonzisztenciát. Ez a stratégia az állami hatalom birtokosai számára 

a társadalom egy részének komoly támogatottságát eredményezi, 

ennek ára azonban a mély, és gyakran veszélyes társadalmi konfliktus 



Inkonzisztens államműködés 

• Van, amikor egy esetre több, egymással ellentétes 

magatartásra ösztönző állami előírás van életben.  

Pl. amikor a cégjog előírásai és az adóhatóság előírásai 

eltérnek egymástól. Az ilyen esetekben az állami előírások 

hatásosságát az azok betartatásában érdekelt 

államigazgatási szervek erőpozíciója dönti el, azaz a jogot 

felülírja az informális hatalom 

• Van, amikor az állami előírás nem egyértelmű és 

értelmezése esetenként eltér. A nem egyértelmű 

jogszabályok lényegében az azok alapján döntést hozó 

szervhez delegálják a döntést, az azzal járó felelősség súlya 

nélkül. Ez egyrészt kiszámíthatatlanná teszi a döntést, 

másrészt növeli a döntéshozók informális súlyát 



Inkonzisztens államműködés (folyt.) 

• Van, amikor az állami szabályok időben gyorsan változnak, az 

érintettek már az új előírás születésekor számítanak rá, hogy az 

előírás nemsokára megváltozik. Az állami előírások időbeli 

változékonysága állandó alkalmazkodási kényszert és 

bizonytalanságot szül az érintettekben.  

• Ez a célok és teljesítmények titkolására, a hatalmi labirintusokban 

való jártasság megszerzésére, a kockázat minimalizálására és 

bizalmatlanságra ösztönöz. Ez a vállalkozások számára azt jelenti, 

hogy a teljesítmény és innováció helyett a biztonság erősítése és a 

kapcsolatok építése a sikeres működés alapja.  

• Az állami szervek és azok vezetői ugyanúgy ki vannak téve ennek, 

mint a vállalkozások. Az együttműködéstől való ódzkodás, a 

teljesítmény helyett kamarillázásra törekvés, az államműködés 

inkonzisztenciáját erősíti, ezáltal növeli a lassú és téves állami 

döntések gyakoriságát, csökkenti az államgépezet immunitását a 

döntéshozók egyéni érdekeket szolgáló döntései ellen 



A magyar államműködés problémáinak 

lehetséges okai 



Álmagyarázatok 
• Olyan magyarázat kísérletek, amelyek nem az okokat, hanem 

a problémák egy aspektusát ragadják meg: 

– Rossz a politikai, intézményi rendszer: olyan államrendünk van, 

ami nem igazodik a magyar társadalom adottságaihoz, nem képes 

működőképes kereteket biztosítani a közügyek szervezéséhez. Az 

intézményrendszer melyik részeinek milyen problémáival állunk 

szembe, milyen tényezőnek tudható be a hiba? 

– A közügyeket intéző elit a hibás: közkeletű vélekedés, hogy a 

politika mindent maga alá söpör, az opportunista politikusok 

népszerűségért bármire hajlandóak, sok politikus valójában saját a 

pecsenyéjét sütögető üzletember. De miért juttat a magyar politikai 

rendszer rosszabb embereket vezető pozíciókba, mint más 

országok szelekciós mechanizmusai? 



Sorsszerűség 
• Eszerint a magyar államműködés problémáit külső tényezők 

határozzák meg 

– Minden rendben van: a magyar államműködés problémái 

ugyanolyanok, mint bárhol másutt a világon. A közügyek működése 

sehol sem zökkenőmentes, a tapasztalt problémák valójában csak 

nemzeti sajátosságok  

– Minden rendben lesz: a magyar államműködési problémái nem 

jelentősek, felbukkanásuk csak annak a következménye, hogy a politikai 

és gazdasági rendszerváltás, a külpiaci és külpolitikai reorientáció, az 

EU csatlakozás adta feladatok, a nemzetközi gazdasági válság kihívásai 

foglalták le közösségi energiáinkat. A felmerülő nehézségek gyorsan és 

könnyen megoldhatóak  

– Adottságainknak megfelelő államműködésünk helyzete 

–a félperifériális lét, a kommunista múlt, a nemzetközi munkamegosztás 

logikájából adódó gazdaságszerkezet, az ország térszerkezete olyan 

tényezők, amelyek az államműködést is befolyásolják 



Sorsszerűség (folyt.) 
– Kedvezőtlen társadalmi, történelmi kulturális tényezők:  

a történelmi traumák, a magyar emberek viselkedési mintái 

olyan intézményi környezetet eredményeznek, amiből 

következnek az államműködési problémák 

– Katasztrofális véletlenek: az ország vezetői olyan döntéseket 

hoztak, amelyek az adott pillanatban helyesnek bizonyultak, 

azonban utólag kiderült, hogy mégsem voltak azok 

• Nemzetközi összehasonlítások arra utalnak, hogy az első 

magyarázat (Minden rendben van) nem állja meg a helyét 

• A második, harmadik magyarázat az államműködés 

minőségének és a meghatározónak vélt strukturális tényezők 

operacionalizálását követően empirikusan vizsgálható, 

azonban ez komoly módszertani problémákat vet fel 



Hibás döntések 
• A rossz döntések lehetnek olyanok, amelyekről csak 

utólag derült ki, hogy nem jó irányba vezetnek, illetve 

olyanok, amelyekről megfelelő körültekintéssel már 

előre látni lehetett volna, hogy jobb lett volna elkerülni 

• Vannak esetek, amikor a tévedés káros következményei 

az állami működés korrigálásával enyhíthetőek. Más 

esetekben a hibás döntés utólag már nem orvosolható 

• A bemutatott államműködési problémák okai 

valószínűleg több téves döntésből is következnek. Csak 

abban kellene megegyezni, melyek voltak ezek a téves 

döntések 



Hibás döntések (folyt.) 

• Azok a hibás döntések, melyek a döntéshozó számára elérhető 

információk ismeretében a lehetséges opciók mellett elkerülhetőek 

lettek volna, valamilyen más államműködési probléma következményei. 

Ezekben az esetekben a tévedés nem ok, hanem egy oksági láncolat egyik 

(nem első) eleme  

• A tévedések kijavításának alapfeltétele az, hogy a hibát azonosítani 

lehessen  

• A tévedés beismerése lényegében akkor lehetséges, ha azt mind a 

stabilitást őrző állami szereplők, mind a téves döntés 

haszonélvezőinek nagy része belátja. Ez azonban csak akkor valószínű, 

ha a káros következmények őket is elérik, vagy ha a tévedést hatásainak 

mérete megkérdőjelezhetetlenné teszi  

• A korrekció csak akkor lehetséges, ha az érintettek meg tudnak 

állapodni egy, a fennálló rezsimnél jobb alternatívában. Ez akkor 

lehetséges, ha a tévedés egyszerűen és komolyabb áldozatok nélkül 

korrigálható 



Hiányosságok 
• Három fő hiányosságot tárgyalunk röviden a 

társadalmi kontroll, az államműködéssel kapcsolatos 

megegyezések és a hibák elkerüléshez szükséges tudás 

hiányát 

• Sok esetben összekapcsolható a korábban 

bemutatott elemző sémák valamelyikével, hiszen a 

hiányosságok sokszor történelem, társadalmi, gazdasági 

okokra, tévedésekre vezethetőek vissza.  

A megkülönböztetés inkább gyakorlati szempontból 

fontos: a hiányosságok nem megváltoztathatatlan 

adottságok, azokat tudatos közösségi cselekvés 

módosíthatja 



Hiányosságok (folyt.) 

1. Társadalmi kontroll hiánya: az állami működést az érintettek 

széles körének érték és érdekalapú kontrollja tarthatja mederben. 

Akkor működik, ha a közösség képes megoldani azt a kollektív 

cselekvési problémát, hogy az ellenőrzés költségei 

magánköltségek, míg hozama közhaszon  

– A kontroll hiánya összefügg a következőkben elemzendő két 

tényező, a megegyezések és a megfelelő ismeretek hiányával is. 

A társadalmi kontroll hasznos eszköz lehet a közszereplők közötti 

megegyezések stabilitásának, hitelességének megerősítésére, ezért 

az érintettek érdekeltek a kontroll erősítésében   

– Ereje leginkább a közösségi normáktól és az államtól független 

társadalmi intézmények kiépültségétől függ. Ezen tényezők 

formálására leginkább az érdekeik, értékeik motiválta egyének, 

társadalmi vállalkozók képesek 



Hiányosságok (folyt.) 
2. Megegyezések hiánya: az államműködés sok területe a politikai 

csoportok, a gazdasági érdekcsoportok és a szakapparátus 

közötti harc területe, ahol a status quo nem békére, hanem beállt 

frontokra, jobb esetben időleges tűzszünetekre épül  

– A hosszú távú megegyezések hiánya miatt az állami intézmények 

döntései változékonyak, a bizalmatlanság miatt túlzottan 

részletesek és szigorúak. A magánszereplők az állami előírásokat 

nem normaként, hanem fenyegetésként kezelik, a szabályok betartása 

helyett megúszásukra törekszenek  

– A megegyezések hiánya az érdekeltség hiányosságaira vagy a 

megállapodás betarthatatlanságára vezethető vissza. Az állami 

szabályok gyakori módosításának gyakorlata, illetve az, hogy az állam 

az önmagára vonatkozó előírásait gyakran nem vette komolyan ahhoz 

vezetett, hogy az állami szereplők nem tudnak hitelesen elköteleződni 



Hiányosságok (folyt.) 

3. Tudáshiány: Az államműködés logikájáról szakértői, elemzői 

szinten is felszínesek az ismeretek. A szakértelmiség az 

állampolgárok és vállalkozások észlelte problémák helyett saját 

ideáljainak közelítésére koncentrál. Az állam tevékenységére a 

társadalomtudósok is leggyakrabban úgy néznek, mint egy fekete 

dobozra, ami nem azt teszi, ami a dolga  

– Az államműködés általános logikájának szélesebb körű és jobb 

megértése, a magyar közintézmények viszonyainak gyakoribb és 

részletesebb elemzése kis befektetésekkel is komoly eredményekkel 

kecsegtet 

– Mindezek következtében az államműködés problémáinak eseti vagy 

általános megoldására törekvő szereplők leggyakrabban csak 

tapasztalati tudásra vagy megérzésekre hagyatkozhatnak, hiszen a 

szakértőktől inkább abban kapnak segítséget, milyen célokat kellene 

kitűzniük, nem pedig abban, hogy hogyan 



Összegzés 
• A társadalmi kontroll hiánya, a megegyezések ritkasága, 

és a tudáshiány három olyan probléma, melynek 

megoldása érdekében minden érintett szereplő tehet 

valamit. A politikusok, a közszférában dolgozók, az 

állami működés érintettjei és a közügyek szakértői 

naponta alakítják az állami szabályokat. Azt kell 

egyértelművé tenni, kinek miért érdemes az 

államműködés kontrolljának erősítéséért, a közügyek 

részterületeire vonatkozó stabil alkuk kialakításáért,  

a közszféra jobb megértését lehetővé tévő tudás 

bővítéséért tevékenykednie 


