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„mert ez csak természetes, hogy azok, 
akiknek a legjobb kormányzásban van 

részük, az adott körülmények között azok 
élnek a legjobban” 

Arisztotelész: Politika 
 

1. Bevezetés 

A szervezés- és vezetéselméleti modellek az Egyesült Államokban már az 1930-as 

években, Európában csak a második világháborút követően kezdtek terjedni a 

közigazgatásban, amelyek majd a huszadik század utolsó évtizedeiben átfogó szemléletté 

alakultak menedzserializmus vagy közmenedzsment (angol kifejezéssel public 

management1) néven. A közmenedzsment nem más, mint a kormányzati tevékenységek, 

a társadalmi-gazdasági célkitűzések elérésének irányítása magánvállalati menedzsment 

eszközök révén.  

Eleinte a hatékonyság és az eredményesség voltak a közmenedzsment mottói, de mára a 

társadalom sokat változott és más értékek is előtérbe kerültek. A válság hatására pedig 

nyilvánvalóan újabb kihívásokkal kell szembenézniük a közigazgatási szervezeteknek. 

Ebben a helyzetben felértékelődik a közmenedzsment szerepe, hiszen a megfelelő 

módszerek segítséget jelenthetnek a nehézségek leküzdésében. Napjainkban több 

közmenedzsment modell is létezik, sőt néhány fellángolást követően jelenleg egyfajta 

útkeresés tapasztalható a témában. Ugyanakkor nem létezik olyan elmélet, ami minden 

kormányzatra, minden közszervezetre egységesen alkalmazható lenne, a 

közmenedzsment eszközöket általában adaptálni kell az adott körülményeknek 

megfelelően. A közmenedzsment modelleket, illetve eszközöket kísérletekkel nem lehet 

vizsgálni, még akkor sem, ha azok gondosan megtervezettek, ezért Fellegi (2004) 

álláspontjával egyetértésben és a „legjobb megközelítést” alkalmazva, a „természetes 

kísérletekből”, azaz a közszervezetek gyakorlatából kiindulva veszem számba a 

közmenedzsment jelenleg érvényes modelljeit, eszközeit, valamint elemzem azok 

hatásait. 

                                                 
1
 A közmenedzsment fogalomtárában számos elem elnevezését nem egységesen alkalmazzák, így például a 

közkormányzásra is többféleképpen utalnak az angolszász szakirodalomban (public governance, new 
governance, collaborative governance stb.) (Pollitt és Hupe 2009) Ezen túlmenően a magyar 
fogalomhasználat sem forrotta ki magát, ezért az értekezésemben lehetőség szerint jelzem a kifejezések 
angol nyelvű megfelelőjét/megfelelőit. 
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1.1 A kutatási terület lehatárolása 

Az értekezés első felében részletesen (de értéksemlegesen) tárgyalom a 

közmenedzsmenthez kapcsolódó elméleteket, a közmenedzsment kialakulását, fejlődését 

és legfontosabb modelljeit, valamint a jelenleg uralkodó közmenedzsment modellek 

összefüggéseit. Az egyes elméleteknek alapvetően a közigazgatás keretein belül történő 

alkalmazását vizsgálom, bár a modellek ennél tágabb körben is érvényesek, ezért 

többször használom a közszektor, illetve közszféra kifejezéseket is. A szervezetekre 

vonatkozó részeknél a közszerv, közszervezet, közintézmény fogalmakat dolgozatomban 

szinonímaként értelmezem.  

A második részben az Európai Statisztikai Rendszert (ESR) mutatom be, melynek 

szervezeteinél, a nemzeti statisztikai hivataloknál vizsgáltam meg az egyes modellek 

működését. Az Európai Statisztikai Rendszer az EU statisztikai hivatalának (Eurostat), a 

tagországok nemzeti statisztikai hivatalainak és más, a hivatalos statisztikákat előállító 

szervezeteknek a partnersége. Kutatásomban azonban csak a nemzeti statisztikai 

hivatalokat vizsgálom, mivel ezek feladatszerkezetük alapján hasonlóak, így lehetőséget 

biztosítanak az összehasonlításra. Az egyéb szervezeteknél2 a statisztikák előállítását 

általában egy kisebb szervezeti egység végzi, főtevékenységük teljesen eltér egymástól.  

Az Eurostat pedig a statisztikai rendszer koordinátoraként, az Európai Bizottság egyik 

főigazgatóságaként szintén teljesen eltérően működik a nemzeti statisztikai hivatalokhoz 

képest. 

A vizsgálati módszerek az egyes modellek sajátosságai miatt eltérőek.  

A közmenedzsment modellek általános elméleti és gyakorlati bemutatása a makroszintet 

képviseli, a közmenedzsment egyik modelljének, az új közmenedzsmentnek a szervezeti 

hatásait feltáró kutatásom már a mezoszintre kalauzolja az olvasót, míg a hálózati 

kormányzást vizsgáló felmérésem a mikroszintet testesíti meg. 

1.2 Az értekezés felépítése 

Az értekezés második fejezete a közmenedzsment kialakulásával és fejlődésével 

foglalkozik. Elsőként a közmenedzsment alkalmazott tudománnyá válásának folyamata 

                                                 
2
 A hivatalos statisztikákat előállító egyéb szervezetek az egyes országok hivatalos statisztikai szolgálatának 

tagjai (általában minisztériumok, nemzeti bankok stb). Magyarországon a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény 3. § határozza meg, hogy melyek ezek a szervezetek. 
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kerül górcső alá, majd tisztázom a közszervezetek viszonyait. A közszervezetek 

vizsgálatának különböző megközelítései közül kettőt mutatok be, ebből az egyiket az 

értekezés további részeiben alkalmazom is. Ezt követően a közmenedzsment alapjául 

szolgáló korai vezetés- és szervezéselméleteket részletezem. Majd a weberi bürokrácia, 

illetve annak kritikáját megfogalmazó közösségi döntések elmélete kerül bemutatásra. Az 

előbbi egy olyan ideáltípussá vált, ami máig meghatározza az állami intézmények 

szervezetét, struktúráját, munkamegosztását. A kiszámítható, de merev weberi 

bürokrácia bírálataként létrejött közösségi döntések elmélete indította el azt a 

folyamatot, amelynek eredményeképpen létrejött az új közmenedzsment mozgalomként 

elnevezett modell.  

Az új közmenedzsment, mint az első nagy közmenedzsment irányzat kiemelt figyelmet 

kap a fejezetben, és legfontosabb eszközeit is részletezem a dolgozatomban. A modell 

kritikáinak taglalását követően az új közmenedzsment alapjaira építkező, de azt már 

meghaladó modellek bemutatására kerül sor. E modellek közül kiemelkedik a hálózati 

kormányzás, ami a legújabb közszektorbeli irányzat. A hálózatok definiálása, jellemzőinek, 

korlátainak számbavétele, továbbá a hálózati kormányzás struktúráinak leírása, illetve a 

hálózati kormányzás működéséhez elengedhetetlen hálózatmenedzsment ismertetése 

történik meg a fejezet további részében. Majd kitérek az együttműködési hálózatokra, 

azok sikertényezőire, illetve az együttműködési kormányzásra, ami az egyik empirikus 

kutatásom elméleti megalapozásához szükséges.  

A második fejezetet az ismertetett közmenedzsment modellekre épülő, a közigazgatási 

szervezeteknél általában egyszerre jelen lévő koordinációs mechanizmusok  

(a hierarchikus, a piaci és a hálózati kormányzás) összevetésével zárom. 

A harmadik fejezetet az Európai Statisztikai Rendszer bemutatásával kezdem.  

A kutatásaim központjában lévő nemzeti statisztikai hivatalok számára az Európai 

Statisztikai Rendszer egyfajta keretet biztosít, amely számos közmenedzsment eszköz 

statisztikai szervezetekre való adaptálását kezdeményezte. Ezt követően az új 

közmenedzsment fejezetben részletezett menedzsmenteszköztár statisztikai hivataloknál 

történő alkalmazását írom le. Az új közmenedzsment technikák nemzeti statisztikai 

hivatalokra gyakorolt hatását saját kutatással mértem fel. A kutatás során vizsgáltam az új 
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közmenedzsment és a szervezetek, illetve közszektor hatékonyságának kapcsolatát, 

valamint a hálózati aktivitás összefüggéseit.  

A hálózati kormányzás már az Európai Statisztikai Rendszerben is meghonosodott, 

együttműködési hálózatok, ún. ESSnet projektek működtetése révén. Az ESSnet projektek 

bemutatása, a kormányzási módjuk azonosítása után a projektek eredményességének 

vizsgálatát mutatom be a második empirikus kutatásom segítségével. A kérdőíves 

felmérés eredményeinek elemzésekor arra is kerestem a választ, hogy az elméleti 

alapokban hangsúlyozott előnyök, mint például közszervezetek közötti tudásmegosztás 

elősegítése, valóban jellemzik-e a hálózatokat, illetve befolyásolja-e a sikeres 

hálózatmenedzsment a hálózat eredményességét. 

1.3 Kutatási célkitűzések és módszerek 

Az értekezésem a közmenedzsment modellek elméleti és gyakorlati elemzésével 

foglalkozik. Az értekezés célja, hogy a közigazgatási szervezetek számára is értékes 

eredményeket tárjon fel az egyes elméletek hatásainak primer és szekunder adatok 

kiértékelésével, valamint a modellekben alkalmazott menedzsment eszközök 

hatékonyságának vizsgálatával. 

A következő kutatási kérdésekre keresem a választ: 

 A közmenedzsment modellek egyszerre is jelen lehetnek-e a közszervezetek 

működésében?  

 A különböző modellek nem hatnak-e egymás ellen? 

 Az új közmenedzsment hatással van-e a (közmenedzsment evolúciójában utána 

következő) hálózati kormányzásra? (1. hipotézis) 

 Hatékonyabbak-e az új közmenedzsment technikáit alkalmazó közszervezetek 

azoknál, amelyek kevésbé használnak ilyeneket? (2. hipotézis) 

 Az új közmenedzsment eszközök használatának hatása kimutatható-e a közszektor 

hatékonyságában, illetve eredményességében? (3–4. hipotézis) 

 A hálózati kormányzás és a hálózatmenedzsment között kimutatható-e összefüggés? 

(5. hipotézis) 

 A hálózati kormányzás valóban hozzájárul-e a tudásmegosztáshoz, és ezáltal az 

innovációhoz? (6. hipotézis) 



 

 12 

 A hálózati kormányzás eredményessége milyen tényezőktől függ? 

A szakirodalom feldolgozása után a kérdések alapján (a kérdések mellett jelölt) 

hipotéziseket állítok fel, amelyeket a kutatási eredményeim alapján elfogadok vagy 

elvetek. Három kutatási kérdés megválaszolására szakirodalmi feldolgozással, illetve a 

kutatási eredmények elemzésével kerül sor. Az empirikus kutatásom két részre tagolható. 

Egyrészt szekunder adatok alapján a nemzeti statisztikai hivatalok szervezeti adataiból, 

illetve a közszektorok hatékonysági és eredményességi mutatóiból adatbázist állítottam 

fel, amihez saját számítású változókat is csatoltam. Az adatokat varianciaanalízissel, 

kovarinaciaelemzéssel, regressziósgörbe-becsléssel, illetve korrelációszámítással 

elemeztem. A másik kutatásom egy kérdőíves felmérésen alapul, amely az Európai 

Statisztikai Rendszer hálózatainak működésére és menedzsmentjére vonatkozott.  

A kérdőív összeállítása, véleményezése, tesztelése után az adatgyűjtést két fázisban 

végeztem el. Az adatelemzés során egyváltozós módszereket, valamint kereszttábla-

elemzést használtam. 
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2. A közmenedzsment fejlődése 

2.1 A közmenedzsment, mint tudomány kialakulása 

A közmenedzsment eredete a huszadik század első felére vezethető vissza, amikor a 

vezetési és szervezési tanok világszerte fejlődésnek indultak (többek között az amerikai 

Taylor, a francia Fayol, a német Weber, illetve már a második világháborút követően 

Simon révén), és a menedzsment-elméletek vizsgálati körébe a közigazgatás is bekerült.3  

A tudományos szakirodalomban eltérő elképzelések vannak a közmenedzsment gyökereit 

illetően. Egyes szerzők szerint létrejötte a modern adminisztratív állam tudományos 

vizsgálatából ered. Az 1950-es években a közigazgatás intézményeinek vizsgálatában 

viszonylag kevés hangsúlyt fordítottak a gazdaságosságra és a hatékonyságra, inkább a 

demokrácia, valamint a politikai viszonyok elemzésére koncentráltak. Az 1970-es évek 

empirikus kutatásai kezdtek el foglalkozni a közszervezeteket körülvevő környezettel és 

elemezni a vezetési kihívásokat, amelyekkel a közszektor intézményeinek szembe kellett 

nézniük. A közintézményi menedzsment empirikus kutatásai az általános menedzsmentre 

alapoztak, de saját kutatási területté alakultak.  

Mások az Egyesült Államok közpolitikai iskoláinak az 1970-es évek új kutatási irányaira, 

valamint az európai államok 1980-as évekbeli, hatékonyságközpontú, menedzseri típusú 

közintézményi reformjaira vezetik vissza a közmenedzsment kialakulását. Az elképzelés 

szerint a közmenedzsment a közigazgatás-tudomány oktatása során kialakult 

innovációként fogható fel, és a menedzsment oktatási programba való integrálásakor 

főként az elemzésekre, gyakorlati értékelésekre hagyatkozó újdonságként fejlődött ki. 

(Ferlie et al., 2007; Pitts és Fernandez, 2009) Az 1980-as évekre a közmenedzsment 

fogalma egyszerre jelentett egy tevékenységet, illetve egy elemzési, kutatási területet, 

bár az általános menedzsmenttől, valamint a közigazgatás-tudománytól való elkülönítése 

továbbra is sokszor nehézségekbe ütközött. 

Kezdetben a közmenedzsment fogalma a kormányzási struktúrára korlátozódott, vagyis 

formális eszközként tekintettek rá, ami az állami hatalom gyakorlását és felügyeletét 

segíti. Ebből a szempontból két részre bontható: egyrészt a hatalom jogszerű 

                                                 
3
 A közmenedzsment kialakulására ható menedzsment-elméleteket részletesebben a 2.2.1 fejezetben 

tárgyalom. 
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delegálására, másrészt a delegált hatalom gyakorlása feletti külső kontrollra. Ez a felfogás 

tágult ki, és ma a közmenedzsment olyan intézménnyé vált, ami összhangot teremt az 

állam közérdeket érvényesítő képessége és az állampolgárok azon hatalma között, hogy a 

közszervezetek elszámoltathatóak legyenek. (Peters és Pierre, 2003) 

Liu (2002) a közmenedzsmenten a kormányzati tevékenységek irányítását, menedzselését 

érti, aminek egyik megvalósítási módja a vállalati megközelítések adaptálása. Ferlie és 

szerzőtársai (2007) a közmenedzsmentet tudománynak is nevezik abban a – szűk – 

értelemben, hogy az a vizsgálat tárgyát szisztematikus elemzésnek veti alá, a logikus 

érvelést követő, szigorú kísérleteken alapuló megismerés azonban kevésbé jellemzi4. 

Horváth M. (2005) szerint a közmenedzsment alkalmazott tudomány, amelynek legfőbb 

célkitűzése, hogy a társadalompolitikai célok megvalósítását a versenyszférában használt 

eszközök segítségével érje el.Horváth M. (2006) kiemeli, hogy a közmenedzsment 

elhatárolható mind a közigazgatási jogtudománytól, mind pedig a vállalati szervezés- és 

vezetéselméletektől. A közigazgatás-tudománnyal szemben a közmenedzsment a 

feladatok ellátását komplexen kezeli, és a közfeladatot ellátó tevékenységre összpontosít. 

A közmenedzsment fókuszában a közszervezetek, valamint azok magánszektorhoz való 

viszonya áll. Az alkalmazható eszközrendszerek vizsgálata a hagyományos szervezeteken 

túlra is kiterjed. A szerző szerint a közmenedzsment „a közigazgatási szerv olyan 

tevékenysége, amit fő szabály szerint mellérendeltségben folytat, mégpedig nem 

elsősorban az államon belül, hanem alapvetően szektorok relációjában, azaz a 

magánszektor, az ún. harmadik (non-profit) szektor, valamint az államon kívüli állami 

szektor (pl. közintézményi, közvállalati szféra) irányában”.  

Lynn (1996) ennél tágabban értelmezi a közmenedzsmentet. A szerző felfogásában 

egyszerre tekinthető művészetnek, vagyis olyan kreatív tevékenységnek, ami számokkal 

nem írható le; tudománynak, ami az egyes esetek rendszerszintű vizsgálatával foglalkozik; 

illetve szakmának, amivel egy bizonyos, elhivatottsággal rendelkező csoport foglalkozik. 

A közmenedzsment vizsgálatakor nem szabad figyelmen hagyni a környezetet, amelyben 

a közszervezetek tevékenykednek. E környezet legfontosabb elemének a joguralom, 

jogállam (rule of law) tekinthető, ami a közszektor szervezeteinek működését, vezetését 

jelentősen befolyásolja és elkülöníti a magánszektor menedzsmentjétől. Ezen túlmenően 

                                                 
4
 A közfeladatok ellátása során kísérletek végzése etikai normákba is ütközik.   
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a közszervezetek további sajátosságokkal is bírnak. A privát szektor és a közszektor között 

az elmúlt évtizedekben tapasztalt közeledés ellenére is fennmaradtak olyan jellemzők, 

amelyek a közszervezetek tevékenységét megkülönbözteti a nyereségorientált 

vállalatokétól. A legfontosabb nehézségeket több szerző (Alford, 2002; Dinya et al., 2004) 

is összefoglalja. 

A közszolgáltatók legnagyobb és legtöbbet taglalt problémája, hogy nehéz megállapítani 

ki is az igazi „vevő”. Valójában már az elnevezésben sincs egyetértés: előfordul az ügyfél, a 

fogyasztó, a felhasználó, az érdekelt, az állampolgár, az adófizető, a szavazó, vagy akár 

összességében a köz, mint e szervezetek célcsoportja. Koci (2005) az állampolgárok kilenc 

klaszterét sorolja fel: 

1. az állampolgár, aki egy közösség tagja (pl. adófizető);  

2. az állampolgár, aki közintézmények felhasználója (verseny nélküli, ingyenes 

használat);  

3. az állampolgár, aki közintézmények felhasználója, de köteles használni a szolgáltatást; 

4.  az állampolgár, aki adminisztratív jogszabályoknak van alávetve (korlátozott 

mozgástérrel);  

5. az állampolgár, aki jóléti szolgáltatásokat vesz igénybe;  

6. az állampolgár, aki közszolgáltatásokat pénzért vesz igénybe;  

7. közberuházó, aki szakmai kapcsolatban áll a közszervezettel;  

8. szervezeti egységek, amelyek belső szolgáltatást nyújtanak;  

9. munkatársak, akik belső vevők.  

Alford (2002) úgy különbözteti meg az állampolgárt a vevőtől, hogy előbbi közértéket, 

utóbbi magánértéket kap a fogyasztása során. A közértéket mindig közösen fogyasztják, 

vagy élvezik, szemben a magánértékkel, ami egyéni felhasználást feltételez. Alford tovább 

bontja a vevők csoportját, és kedvezményezettnek nevezi azokat, akik a fogyasztáskor 

nem fizetnek, vagyis nem gazdasági cserével jutnak a közszolgáltatáshoz. Ebben az 

esetben a közszervezet nem törekedhet a szolgáltatásnyújtás maximalizálására, hanem 

egy racionális optimum a cél, amit pedig a különböző vevői igények összevetésével lehet 

meghatározni. A vevőkkel kapcsolatban további érdekes jellemző, hogy a pozitív 

preferencia feltételezése a közszolgáltatások esetén nem mindig áll fenn. Vannak esetek, 

amikor a „vevő” az akarata ellenére kényszerül a szolgáltatás igénybevételére. 



 

 16 

Ezen túlmenően a közszervezetek többsége számos csoportot vagy közönséget szolgál ki.  

A két legnagyobb csoport a szponzorok (állam, adófizetők) és az ügyfelek (akik a 

szolgáltatást igénybe veszik) csoportja. A közintézmények viszont nehezen tesznek 

különbséget az egyes csoportok között. A hivatalnokok úgy érzékelik, hogy az ügyfelek a 

velük kapcsolatban álló személyek, érdekcsoportok, vállalatok vagy akár iparágak (például 

abban az esetben, ha azok felügyeletét látják el). Ezzel szemben a hivatalnokok az igazi 

ügyfelekkel csak nagyon ritkán találkoznak közvetlenül (pl. a rendőrök esetén sem (csak) a 

bűnözők az ügyfelek, hanem az állampolgárok, akiknek a biztonságát hivatottak szolgálni). 

A törvényeken, szabályozásokon keresztül azonban közvetetten rendelkezésükre áll az 

információ, hogy milyen közigények kielégítésére van szükség. Kuti (2001) azonban azt is 

kiemeli, hogy mind az adófizető, mind a szolgáltatást használó állampolgárnak 

korlátozottak a befolyásolási lehetőségei – „átgondolt, magát a struktúrát átalakító, 

közvetlen hatásokkal járó döntéseket legfeljebb kivételesen hozhat”. 

A küldetés és a fennálló igények kielégítése között is ellentmondás jelentkezhet.  

A felmerülő igények ellentétben állhatnak a társadalom hosszú távú céljaival, érdekeivel, 

illetve az is elképzelhető, hogy a szuverén, egyedi igények nem állnak összhangban a 

társadalmi igényekkel. Azoknál a közintézményeknél, ahol lehetőség van bevételszerző 

tevékenységet folytatni, a bevétel maximalizálásának elve szintén összeütközésbe 

kerülhet a szervezet küldetésével. Társadalmi viselkedésre is irányulhat a szervezet 

tevékenysége. Például a célközönség viselkedésének megváltoztatása szintén 

megjelenhet közcélként. 

További eltérés, hogy a siker mérése az ellentmondó célkitűzések következtében 

bizonytalanná válik. A közintézmények nem pénzügyi természetű célokat tűznek ki, 

hajlamosak a túlköltekezésre, ami viszont a társadalmi haszonnal ellensúlyozódik. Mivel a 

jövedelmezőség optimuma nem értelmezhető, nehéz az egyes alternatívák között 

választani. Sokszor nem világos, hogy hogyan is állapítható meg a szervezet sikeressége, 

és az sem biztos, hogy az eredmények számszerűsíthetők, összesíthetők.  

Walsh (1991) szintén kiemeli, hogy a közszektorban jelen lévő résztvevők közötti viszony 

jelentős eltérést mutat a magánpiachoz képest. A magánszférában a cserében 

(elméletileg) egyenrangú felek vesznek részt, ez a közszférában nem jellemző. A szerző a 

kollektivitást is kihangsúlyozza a közszolgáltatások tekintetében, ami lehetőséget ad a 
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társadalmi beavatkozásra, a közösségi választásra, ezen kívül megjegyzi, hogy az államnak 

a szükségletek kielégítésének egyenlőségét is meg kell céloznia. A közintézmények 

számára az árazás általában irreleváns, mivel a közszolgáltatások nagy része ingyenesen 

elérhető. Néhány szolgáltatás esetében a közfinanszírozás kiegészítésére használnak 

díjakat, vagy megállapítanak árat a kereslet kontrollálására. Az árazás ekkor sem 

gazdasági alapon történik, hanem főként politikai döntésen alapul. 

Pollitt és Bouckaert (2011) hangsúlyozza, hogy a közintézményeket, -programokat azért 

hozták létre, hogy valamilyen társadalmi-gazdasági szükségletre megoldás szülessen.  

A megoldáshoz célokat kell felállítani és inputokat kell hozzárendelni. Az így végzett 

tevékenységek a célok elérését és outputok létrehozását szolgálják. Az outputok tehát a 

folyamatok végtermékei, amelyekkel a közintézmény megjelenik a külvilág előtt, ezáltal a 

környezettel interakcióba lépve outcome-má, azaz eredményekké válnak. A folyamatok és 

az outputok értékén alapulnak az eredmények. A végtermékek és az eredmények 

összefüggései azonban ellentmondásokat is tartalmaznak, amire a szerzők is felhívják a 

figyelmet: 

1. A közcélok megfogalmazása olyan tág, hogy nem lehet tudni, hogy az output és/vagy 

az outcome teljesíti-e az elvárásokat. 

2. A hatékonyság növelése nem feltétlenül jár együtt az outcome változásával, vagyis az 

eredményesség javulásával. 

3. Egy bizonyos teljesítménycél elérése a figyelem középpontjába kerül, azonban más, 

nem mérhető tevékenységek költségeit sokszor figyelmen kívül hagyják. 

4. Az eredményesség javulásakor nem egyértelmű, hogy az minek a következménye. 

5. A programban, a közintézmény tevékenységében vagy az eredmény mérésében 

bekövetkezett változások lehetetlenné teszik az outputok és outcome-ok 

összehasonlítását. 
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1. ábra: A teljesítmény elméleti rendszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Pollitt és Bouckaert (2011), 133. oldal 
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döntéshozók nem szívesen kezdeményeznek olyan programokat, amelyek eredményei 

nem kézzelfoghatók és csak hosszú távon várható a megtérülésük (főleg olyan távon, 

ami a mandátumuk lejárta utánra esik). 

A közintézmények vezetői azonban szabadon dönthetnek arról, hogy mikor milyen módon 

avatkoznak be egy-egy folyamatba, mennyi erőforrást szánnak erre, hogyan valósítják 

meg azt, illetve mindezt hogyan kommunikálják. Különböző faktoroktól függ az is, hogy a 

változások véghezvitele sikerrel jár-e: ilyen a hatékony vezetés, a változást kikényszerítő 

erők, valamint az ellenállás mértéke, a politikai támogatás, illetve a megfelelő 

változásmenedzsment modell. Farkas (2005) szerint olyan elemek befolyásolják a 

változások megítélését, mint a vezetés minősége, a stratégiai koncepció, a személyügyi 

menedzsment, a munkafolyamatok elemzése, a felhasználók elégedettsége, a munkatársi 

elégedettség, valamint a társadalmi hatások. Farkas (2009) egy másik munkájában a 

hatékony kommunikációs stratégiát és a tiszta jövőkép kommunikálását is a változás 

sikertényezőiként említi. 

A közszektor vizsgálatát több módon lehet megközelíteni. Rusaw (2007) csoportosítása 

szerint négy átfogó modellje van a közintézményi menedzsmentnek: a cél-eszköz modell, 

az inkrementális változtatások modellje, a pluralista, valamint az individualista modell.  

1. Cél-eszköz modell: ennek a megközelítésnek a legfontosabb jellemzője, hogy 

megkeresi a meglévő problémák gyökerét és kialakítja a lehetséges megoldási 

módszereket, illetve kiválasztja közülük a lehető legjobb alternatívát. A cél-eszköz 

modell rendszerszemléletű gondolkodásmódot követel meg. Legfontosabb módszerei 

a következők: 

 stratégiai tervezés,  

 teljes körű minőségmenedzsment, 

 folyamatok újraszervezése. 

Mindhárom módszert az értekezés későbbi részében fejtem ki. Az azonban 

elmondható, hogy mindegyik esetében hosszú távú célokat határoznak meg a 

szervezetek, melyekhez a vezetők elkötelezettségére van szükség. Figyelembe véve a 

közszervezetek sajátosságait, a változások véghezvitele ebben a modellben a 

legnehezebb. 
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2. Inkrementális változtatások modellje: a modell a meglévő rendszer rövid távú, 

kismértékű változtatásaira helyezi a hangsúlyt, annak érdekében, hogy minél 

hamarabb látható eredményeket lehessen felmutatni. A változtatásokat kis 

lépésekben hajtják végre, néha a stratégiai tervvel való összhang nélkül is 

belekezdenek a módosításokba. A cél az, hogy egy-egy tevékenységet, 

munkafolyamatot vagy kapcsolatot fejlesszenek. Gyakran az operatív szinten dolgozó 

beosztottak is a változás ügynökeivé válnak ebben a modellben. Így az inkrementális 

változtatások módszere rugalmasságot ad a szervezetnek, bátorítja a felhatalmazást, 

továbbá nagy előnye, hogy viszonylag kevés erőforrás szükséges a megvalósításához. 

A szervezet alapvető értékeit és a bevett gyakorlatokat viszont nem alakítja át.  

3. Pluralista modell: magában foglalja valamennyi, a probléma megoldásában érdekelt 

fél összegyűjtését, a szervezetek közötti kommunikáció, interakció elősegítését, 

valamint a megvalósítás módszerének kidolgozását és magát a közös megvalósítást is. 

Vagyis ez a modell abban különbözik a többitől, hogy a közös értékek 

megváltoztatására törekszik, ami sok esetben olyan döntésekhez vezethet, amelyek 

viszont pénzügyileg hátrányosak a szervezet számára. A pluralista modell 

célkeresztjében olyan nagy ívű, társadalmi-gazdasági problémák állnak, amelyekkel a 

kormányok sokszor nagy nehézségek árán sem tudnak megbirkózni. A modellben a 

változtatásokat párbeszédeken, visszacsatolásokon és decentralizált tevékenységeken 

keresztül, továbbá hálózatok működtetésével segítik elő.  

4. Individuális, egyénközpontú modell: a közszervezetek megváltoztatásának egy módja, 

ha a döntéshozók a meglévő, munkával, munkakörrel kapcsolatos problémák 

kezelése, illetve jövőbeli előmenetel elősegítése érdekében az egyéni képességek és 

kompetenciák fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Ez valójában az emberi erőforrás 

fejlesztését jelenti. A mögöttes elképzelés az, hogy az emberek azok, akik a 

szervezetet alakítják – a tanulás révén. Az, hogy a fejlesztés formális tréningeken 

keresztül zajlik, vagy a kollégák egyéni motiváltságuk révén szereznek új ismereteket, 

kevésbé számít. A modell lényege, hogy a szervezeti struktúrát az egyéneken keresztül 

formálja át azáltal, hogy támogatja a tanulást és az önfejlesztést. 

A modellek összefoglaló jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza: 
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1. tábla: A közmenedzsment vizsgálatának modelljei a változások szempontjából 

 Cél-eszköz Inkrementális Pluralista Individuális 

Fókusz Belső rendszerek 
és folyamatok 

Helyi szervezeti 
egység 

Társadalmi / 
gazdasági 
probléma 

Szervezet, 
(egyéneken 
keresztül) 

Hajtóerő Rendszerszintű 
problémák, vagy 
lehetőség a 
változásra 

Környezeti 
probléma 
megoldása 

Válság vagy súlyos 
társadalmi 
probléma 

Beosztás-, 
munkahelyváltás 

Vezetés Stratégiai,  
top-down 

Decentralizált  Megosztott, közös Saját 

Főbb 
eszközök 

Stratégiai 
tervezés, TQM, 
folyamatok 
újraszervezése 

„Kis győzelmek” 
projektjei 

Közös gazdaság- 
vagy 
társadalompolitika 
kialakítása 

Karriermenedzsment, 
szervezetfejlesztés, 
oktatások, tréningek 

Problémák  Hosszú távú 
elkötelezettség 
hiánya, 
erőforráshiány 

Felhatalmazás 
hiánya, probléma 
fennmaradása 

Követés 
nehézségekbe 
ütközik,  
politikai beleszólás 

Szervezeti 
elkötelezettség 
hiánya, 
erőforráshiány 

Forrás: Rusaw (2007), 351. oldal 

A közszféra vizsgálatakor alkalmazható modellek egy másik csoportosítása a 

közszervezetek irányításának elméletéhez, a közmenedzsmenthez kapcsolható. 

Kapucu (2009) három szintet különböztet meg. Makroszinten az elemzés tárgya az, hogy 

az államok milyen közmenedzsment reformpolitikát választanak, és hogyan alkalmazzák 

azokat. A mezoszintű analízis középpontjában a szervezetek állnak, főként azok 

tervezésének és irányításának módja. A mikroszintű megközelítés pedig az egyes 

közszervezetek vezetéséhez szükséges menedzsment és leadership eszközöket vizsgálja.  

Hajnal (2006) az új közmenedzsment reformok elemzésekor hasonló osztályozást követ.  

E szerint makroszinten a közigazgatási szervezetrendszer funkciója, és a társadalmi 

környezetben betöltött szerep módosítása áll a középpontban. Mikroszinten a 

közigazgatási szervezet hatékonyságának javítása kerül a fókuszba. Ez a szint tovább 

bontható: a döntés-orientált technikák vizsgálata a problémahelyzetek megoldására 

irányulnak, míg a folyamatorientált technikák a folyamatos működés javítására 

koncentrálnak. 

Az értekezésemben Kapucu és Hajnal vizsgálati módszerét alkalmazom. Ennek 

megfelelően a fejezet további részében a makroszintű szemlélet kerül előtérbe, az 

államok által választható közmenedzsment modellek, valamint azok jellemzőinek 

bemutatása révén. 
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A szervezetek által használható egyes módszerek kiemelésével pedig a mezo-, illetve 

mikroszint szintén teret nyer a közmenedzsment modellek vizsgálatakor. Majd a 3. 

fejezeten belül részletezett kutatásaimban ismét a makro- (közmenedzsment modellek 

alkalmazásainak a közszféra teljesítményére való hatáselemzésével), a mezo-  

(a szervezetek közmenedzsment eszközeinek vizsgálatával), illetve a mikroszinten  

(a közigazgatási hálózatok hálózatmenedzsmentjének felmérésével) történik az elemzés. 

2.2 A közmenedzsment kialakulásának előzményei 

2.2.1 Korai vezetés- és szervezetelméletek 

A korai vezetési és szervezési tanok huszadik század eleji lendületes fejlődése során olyan 

elméletek születtek, amelyek meghatározóak voltak a közmenedzsment kialakulásában. 

Taylor nevéhez fűződik a menedzsmenttan tudományosítása, ami azt jelenti, hogy 

nemcsak a jó gyakorlatokat azonosította és foglalta szabályokba, hanem a 

munkaszervezés optimalizálásának módszerét is kidolgozta. A szervezet hatékonysága 

ekkor került a figyelem középpontjába. Taylor vélekedése szerint ennek eléréséhez a 

szervezési elvek megértésére és alkalmazására van szükség. (Kieser, 1995; Fábián, 2010) 

A vezetéstudomány egy másik jelentős alakja Fayol volt, aki a közigazgatás 

működtetésével is foglalkozott.  Fayol (1984) vezetési elméletének egyik fő elve, hogy a 

szervezeti siker a vezetés függvénye. A vezetésben olyan szerepeknek is jelentőséget 

tulajdonított, mint az előrelátás (tervezés), jó törzskar megalkotása, képzés és a személyi 

állomány hatékony működtetését biztosító eljárások kutatása. Összesen 14 vezetési elvet 

határozott meg (Kieser, 1995): 

 munkamegosztás, 

 tekintély és felelősség, 

 fegyelem, 

 egyszemélyi vezetés, 

 az utasítás egysége, 

 a részérdekek alárendelése az általános érdekeknek, 

 a dolgozók bérezése, 

 centralizáció, 

 hierarchia, 
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 rend, 

 méltányosság, 

 a munkaerő-állomány stabilitása, 

 kezdeményezés, és 

 a dolgozók egysége. 

Fayol és Taylor elmélete több szempontból is kiegészíti egymást. Míg Fayol a vállalati 

szintű vezetéssel, addig Taylor inkább a termelés racionalizálásával, azaz az alsóbb 

szakmai szintekkel foglalkozott. Fayol egyébként támogatta Taylor azon elképzelését, 

hogy szükség van az üzemvezetők törzskarral való megerősítésére. Eltérések a különböző 

hierarchikus szintek irányításával kapcsolatban jelentkeznek nézeteik között, illetve a 

vezetési funkció tartalmát Taylor szűkebben értelmezi, mint Fayol. 

Fayol a közigazgatás, illetve az állam irányításával kapcsolatban is megfogalmazta 

álláspontját. Támogatta az „állam iparosítását”, vagyis az öt vezetési funkció (tervezés, 

szervezés, rendelkezés, koordinálás és ellenőrzés) alkalmazásának a közigazgatásban 

történő kiterjesztését. Ezen kívül ellenezte az állami tevékenység bővítését. Úgy vélte, 

hogy a túl sokra vállalkozó állam nem képes ellátni az irányító és összehangoló funkcióit. 

Javaslatot tett arra, hogy a minisztériumok szétdaraboltságának racionalizálására egy 

törzskarral megerősített kormányelnökséget hozzanak létre. Ebből a gondolatból is 

kitűnik, hogy Fayol számára nem volt különbség a magánvállalati és a közigazgatási 

vezetéselmélet között. A vezetést alapvető fontosságúnak tekintette minden 

szervezetnél, sőt véleménye szerint jelentősége a szervezetnagysággal egyre nő. Már az 

1920-as években arra a következtetésre jutott, hogy az állam jobban jár, ha másokkal 

végeztet (kiszervez) bizonyos tevékenységeket, nem pedig maga végzi azokat.  

A reformprogramok megvalósításánál elengedhetetlennek tartotta az erős vezetést, 

illetve azt, hogy kidolgozásában a megvalósítók vegyenek részt. Ez utóbbi biztosítja 

ugyanis azt, hogy a célok megegyezésen alapuljanak, bizalom alakuljon ki a résztvevőkben 

és az irányítás egységes legyen. (Fayol, 1984) 

Fayol vezetési elveit Gulick és Urwick egészítették ki. Meghatározták a menedzserek fő 

funkcióit: tervezés, szervezés, személyzeti munka, vezetés, koordináció, beszámolás, 

költségvetés-készítés. A szervezeten belül ezekhez igazodva kell kialakítani az egyes 

igazgatási részlegeket. (Kieser, 1995; Torma, 2007) Simon az igazgatással, illetve 
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közigazgatással kapcsolatos kritikai észrevételeit is e funkciók mentén fogalmazta meg. 

Ő úgy vélte, hogy nem a szervezeti megoldások, hanem az alkalmazottak magatartása, 

valamint döntéseik azok, amik az eredményességet befolyásolják. Simon az igazgatás 

lényegét a döntéshozatalban látta. (March és Simon, 1963) 

Magyarországon Taylor és Fayol munkásságára építve, illetve az amerikai mintát 

tanulmányozva Magyary kezdte meg a közigazgatás racionalizálását az 1930-as években. 

Magyary (1930) szerint a közigazgatásba beépíthetők a tudományos munkaszervezési 

elképzelések, ezáltal a hatékonyság növelhető.5 Torma (2007) kiemelkedőnek tartja 

Magyary munkásságát abból a szempontból, hogy a közigazgatás összetevőit – a 

szervezetet, a személyzetet és a működést – interdiszciplináris megközelítésben vizsgálta, 

vagyis a jogi mellett a szervezéstudományi és a szociológiai szempontokat is egyaránt 

érvényesítette.  

2.2.2 A weberi bürokrácia 

A közmenedzsment kialakulása előtt az egyik legjelentősebb, a közszervezetek 

működésére vonatkozó elmélet Weber bürokráciaelemzése volt, ami egyúttal a „modern 

szervezetelméletek úttörőjévé is tette [kitalálóját]”. (Kieser, 1995) March és Simon (1963) 

szerint Webernek a szervezetelméletekhez való hozzájárulása a kövekezők miatt jelentős: 

 leírta a bürokrácia jellemzőit, 

 meghatározta a bürokrácia növekedésének okait, 

 azonosította a társadalmi változások kísérőjelenségeit, valamint 

 megfogalmazta, hogy a bürokratikus szervezet milyen hatással van a célok elérésére.  

A szerzők szerint Weber azt kívánta bemutatni, hogy a bürokratikus szervezet 

felülkerekedik az egyéni döntéshozatal korlátain. Kieser (1995) rámutat, hogy a hatalmat 

legitimizációs források szerint tipizálta, és azt találta, hogy a legális uralom legtisztább 

formája a bürokrácia.  Lane (2009) megfogalmazásában Weber a formális szervezetet 

találta megfelelőnek arra, hogy ellenálljon a politikai beavatkozásnak, és megbirkózzon a 

monolitikus intézményi struktúra kihívásaival. Úgy vélte, hogy létrehozható a racionális 

                                                 
5
 Érdemes megjegyezni, hogy Magyary (1930) a hivatalos statisztikai szolgálat működését is vizsgálta. 

Kiemelte továbbá, hogy „a magyar közigazgatás üzemének állandó kézbentartása és egységes irányítása 
sem lehetséges a statisztika segítsége nélkül”. 
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szervezet egy ideáltípusa, a bürokrácia, ami általánosítható jellemzőkkel rendelkezik. 

Weber szerint a bürokratikus igazgatás (Fábián, 2010): 

 „írásos ügyvitelen és egyszemélyi vezetésen alapul, 

 pontosság, állandóság, fegyelem, szilárdság, valamint megbízhatóság jellemzi, 

 a lehető legnagyobb tökélyre fejleszthető, 

 a legracionálisabb válfaja az uralom gyakorlásának.” 

A weberi nézőpontból hatékony formális, azaz bürokratikus szervezeti modell legfőbb 

jellemzői a következők: 

 hierarchia, 

 munkamegosztás, 

 szakmai kiválasztás, 

 szolgálati időn alapuló előmenetel, 

 kiszámítható környezet, 

 határozatlan idejű kinevezés, 

 elbocsátás csak szigorú jogi feltételek mellett. 

A weberi bürokráciában a jog uralma érvényesül, a bürokratikus működést pedig a 

szakképzett hivatalnokok látják el, akiknek karrierjét előre kialakított előmeneteli 

rendszer biztosítja. A szervezet hierarchikus működését írott normák szabályozzák, ami 

kiszámítható működést eredményez. Így a szervezetet szakmaiság és professzionalizmus 

jellemzi.  

A bürokratikus modell szerint a szervezet funkciói erős munkamegosztással és egyértelmű 

felelősségi körökkel jól elkülöníthetők. Mind a szervezetben, mind az egyes szervek között 

a hierarchia érvényesül, amit eljárások, szabályok szerint működtetnek a hivatalnokok. 

(Horváth M., 2005; Lane, 2009; Fábián, 2010)  

A tradicionális (weberi) bürokráciában a szervezeti eredményesség a hierarchikus 

munkamegosztáson és a komplex közigazgatási problémák kezelhető, ismétlődő 

feladatokra való lebontásán keresztül érhető el. A közszolgálati karrierben a 

folyamatosság és a hosszú távú előrelépések garantáltak, a feladatokat az előre 

meghatározott eljárások szerint végzik.  
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A weberi bürokrácia előnye tehát, hogy a szervezetek működése kiszámítható és 

tervezhető. Ugyanakkor ez az előny egyben hátránynak is tekinthető abból a 

szempontból, hogy a kiszámíthatóság és állandóság egyben merevséget is jelent. A modell 

a változó környezettel nem tud mit kezdeni, egyszerűen nem képes az alkalmazkodásra. 

(Torma, 2007) A szabályok merev követése, illetve a feladatorientáció hiánya a 

hatékonyságot is rontja. 

Ennek ellenére a bürokrácia klasszikus modellje a közszervezetek működéséban ma is 

jelen lévő elmélet, azonban a tradicionális közigazgatáshoz kapcsolható kormányzati 

kudarcok (pl. a vevői igények gyenge képviselete, monopolisztikus szakmai csoportok 

létrejötte, felduzzasztott bürokrácia) végül életre hívta a közösségi döntések elméletét. 

(Jackson és Stainsby, 2000) A felismert problémák következtében így már nem tekinthető 

uralkodó elméletnek Weber bürokráciája. Ennek ellenére a legtöbb ország közigazgatási 

szervezeteiben jelen van továbbra is, párhuzamosan az újabb elméletekkel. 

2.2.3 A közösségi döntések elmélete 

A közösségi döntések elmélete szerint a bürokráciára jellemző problémák okát a közjavak, 

illetve a közigazgatásban használt ösztönzők, ellenőrzési rendszerek és az intézmények 

természetében kell keresni. A problémák megoldására a szervezetek és az ösztönzők 

megváltoztatását javasolja abból a célból, hogy a hivatalnokok döntései jobban szolgálják 

a közérdeket.Johnson (1999) megfogalmazásában az állami bürokráciák „célja, hogy 

közjavakat és közszolgáltatásokat nyújtsanak az állampolgároknak, a hivatalok azonban 

nem a fogyasztóknak, vagyis az állampolgároknak számolnak be tevékenységükről, 

hanem a végrehajtó hatalom és a törvényhozás választott tisztségviselőinek.” Weber 

elképzelése szerint a választók szavazataikat a közérdek szem előtt tartásával hozzák meg, 

míg a megválasztott politikusok világos és egyértelmű törvényeket hoznak, a hivatalnokok 

pedig részrehajlás nélkül végrehajtják ezeket a törvényeket, anélkül, hogy érvényesítenék 

saját álláspontjukat és céljaikat. Ezzel szemben a közösségi döntések elmélete szerint 

azonban a kormányzati tisztviselők saját érdekeiket követik, nem a köz érdekét tartják 

szem előtt döntéseik meghozatalakor. Az elmélet követői a problémák forrását abban 

látták, hogy nem azok ellenőrzik a közhivatalokat, akik igénybe veszik a szolgáltatásaikat. 

Az állami hivatalok társadalmi célja, hogy közjavakat és közszolgáltatásokat nyújtsanak a 

polgároknak, a hivatalok azonban nem fogyasztóiknak, vagyis az állampolgároknak 
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számolnak be tevékenységükről, hanem a végrehajtó hatalom és a törvényhozás 

választott képviselőinek. Az állami hivatalokat a törvényhozás ellenőrzi és felügyeli, ami 

olyan döntéshozatali szint, amely elkülönül azoktól az állampolgároktól, akik igénybe 

veszik a hivatalok szolgáltatásait. Ez súlyos torzulásokhoz vezet a döntéshozatali 

folyamatban.  

A törvényhozók elméletileg az állampolgárok preferenciáit reprezentálják. Ez azonban 

tökéletesen működő politikai piacot feltételez. 

Az elmélet szerint a törvényhozás csak hiányos információkat kap a közigazgatási 

szervezetektől az ellenőrzésvesztésnek nevezett folyamat következtében.  

Az ellenőrzésvesztés egyik legfontosabb forrása az, hogy a közszervezetekben dolgozók 

feladatkörét nehéz pontosan meghatározni. A hivatalnokoknak lehetőségük van a kapott 

utasítások saját értelmezésére, ami jelentős mozgásteret nyújt számukra. Azonban ha a 

törvényhozás pontos információkat is tudna szerezni, akkor sem biztos, hogy helyesen 

tudná értékelni azokat. Mivel a közigazgatás legtöbb területén a teljesítménynek nincs 

elfogadható mércéje, ezért a közszervezetek hatáskörébe tartozik a társadalmi 

szükségletek megállapítása is. (Johnson, 1999) 

További probléma, hogy a közjavak és a közszolgáltatások árát nem a piac határozza meg, 

és az egyik hivatal teljesítménye nem vethető össze a másik hivatal teljesítményével, 

mivel mindegyik más és más közjószágot vagy közszolgáltatást biztosít. Csakúgy mint a 

magánszervezetek esetében, a közigazgatási intézményeknél is ösztönzési és ellenőrzési 

problémákat okoz, hogy elválik a tulajdonlás és a vezetés, így a választók nem tudják 

ellenőrizni a köztisztviselőket.  

A legnagyobb pazarlás mégis abból fakad, hogy a közintézmények vezetői az optimális 

méretnél nagyobbra növelik szervezetüket. A közösségi döntések elméletének követői 

úgy vélik, hogy a közhivatalok vezetőit az előmenetel, a hatalom, a tekintély, a 

mellékjövedelmek, a befolyás és a hírnév motiválja, amik mind annak a szervezetnek a 

méretével függnek össze, amelyet irányítanak. Ezen túlmenően a közalkalmazotti, illetve 

köztisztviselői törvények megnehezítik, hogy fegyelmezzék a beosztottakat, és az 

elbocsátás jogi nehézségei miatt csak azzal tudják motiválni alárendeltjeiket, hogy a 

szervezet terjeszkedéséből származó előmenetel lehetőségét kínálják számukra.  



 

 28 

Ez további kiadásmaximalizáló magatartáshoz vezet, hiszen a köztisztviselőket sem 

ösztönzi semmi arra, hogy hatékonyan osszák be a közszervezet erőforrásait. 

A legtöbb közjószágot és közszolgáltatást csak egy hivatal biztosítja, és bizonyos 

erőforrásokat kizárólag egyetlen hivatal vásárol, ebből kifolyólag az információ és a 

szakértelem terén a közszervezetek monopóliummal rendelkeznek, amit bürokratikus 

monopóliumnak neveznek.(Keraudren és van Mierlo, 1998) Ezek léte szintén az állami 

hatékonyság rovására megy. A közösségi döntések elméletének követői mondták ki 

először, hogy a bürokratikus monopolhatalom csökkentésének egyik módja az, hogy 

egyes közjavak biztosítását magánvállalatok számára is lehetővé teszik. Azzal is versenyt 

lehet teremteni, ha megengedik, hogy több hivatal biztosítsa ugyanazt a szolgáltatást.  

Cullis és Jones (2003) arra is felhívják a figyelmet, hogy a piaci allokációs mechanizmus 

hibái mellett a kormányzati, azaz a „nem piaci kudarcok” is léteznek. Ezek kialakulása 

főként a kormányzati beavatkozások iránti kereslet inflálódására (piaci hiányosságok iránti 

tolerancia csökkenése, politikusokra ható ösztönző erők és prioritások, döntések költségei 

és hasznai szétválnak), és az információs torzulásokra (a kudarcok nagyobb hírértéket 

hordoznak, mint a sikerek) vezethetők vissza. Továbbá a közszektor termékei esetében 

nincs fogyasztói értékelést mutató összehasonlítás, monopol a kibocsátás, mindemellett a 

fogyasztók/szavazók sem utasíthatnak el egyes közszolgáltatásokat. Így semmi sem jelzi, 

hogy mikor kell abbahagyni a nem piaci tevékenységet, hiszen a határhasznosság 

csökkenésének – a neoklasszikus közgazdaságtanban megfogalmazott – törvényét a 

bürokráciák figyelmen kívül hagyják. Ezek következtében a következő kormányzati 

kudarcok azonosíthatók: 

 a verseny hiánya miatt szükségtelen és emelkedő költségek jelentkeznek, mivel a 

kormányzati szervek a hatékonyság helyett a „látható outputra” koncentrálnak. 

 mivel sem teljesítménymutatók, sem üzembezárási pont nem befolyásolja a 

közszervezetek tevékenységét, ezért a szervezetek valós közösségi célja elsikkad, és a 

belső ösztönzők alakítják a szervezeti működést. 

 a kormányzati beavatkozások előre nem tervezett hatásokkal és költségekkel járnak, 

azaz externáliákat okoznak. 

Tehát a közösségi döntések elmélete azokra a torzulásokra hívta fel a figyelmet, amelyek 

a bürokráciákat jellemzik. Az elmélet követői szerint a közszektor problémái a közjavak, a 
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használt ösztönzők, ellenőrzési rendszerek és intézmények természetében keresendők. 

Továbbá kiemelik, hogy a hivatalnokok az információs előnyüket saját céljaik elérésére 

használják, ami ellenőrzésvesztéshez és végső soron költségvetés-maximalizáló 

magatartáshoz vezet. (Kieser, 1995; Johnson, 1999; Hajnal, 2008)  

2.3 Új közmenedzsment 

Az 1970-es és 1980-as években kialakult recesszió következtében a fejlett országokban a 

közkiadások növekedése, a közszolgáltatások nyújtásának magas kiadásai ráirányították a 

figyelmet a közszektor elégtelen hatékonyságára, valamint a bürokrácia túlburjánzására.  

A piacgazdasági szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett minőségjavulás hatására megnőtt 

az állampolgárok elégedetlensége a közszolgáltatásokkal szemben. Mindezek hatására 

több országban megkezdődött a közszektor reformja, modernizációja. (Somogyi, 2006)  

A közintézményi menedzsmentreformok minden országban eltérő sajátosságokkal 

valósultak meg, de közös lényegi céljaik azonosíthatóak (Jenei, 2005): 

 javítani a közszféra hatékonyságát és eredményességét, 

 erősíteni a közszolgáltató intézmények felelősségét az állampolgárok, a 

tulajdonképpeni szolgáltatásfogyasztók irányába, 

 mérsékelni a közkiadásokat, 

 fejleszteni a köztisztviselők elszámoltathatóságát. 

A problémák leküzdésére, összességében a közszféra működésének javítására, és a 

hivatalnokok elszámoltathatóságának növelésére tett erőfeszítések vezettek végül a 

menedzsmentmódszerek elterjedéséhez, és végső soron az új közmenedzsment  

(New Public Management, NPM) reformmozgalom kialakulásához. Az új 

közmenedzsmentnek egy szűkebb és egy tágabb megközelítése lehetséges. A szűkebb 

koncepció az angolszász adminisztratív reformokra korlátozódik, ahol a reformmozgalmak 

kizárólagos célja a hatékonyság elérése volt, főként piaci típusú mechanizmusok 

segítségével, valamint teljesítményhez kötött fizetések bevezetésével. Az új 

közmenedzsment tágabb megközelítése jóval pragmatikusabb. Ebben az értelemben az 

NPM egy racionális válasz a kormányokat ért kihívásokra, módszerek és elképzelések 

összességének tekinthető, amelyek a közigazgatás hatékonyságát, gazdaságosságát, 

eredményességét és elszámoltathatóságát célozzák meg. (Ormond és Löffler, 1998) 
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Hajnal (2004) definíciója szerint a New Public Management „középpontjában olyan 

célkitűzések állnak, mint a közszektor hatékonyságának, eredményességének és a 

fogyasztóorientációjának növelése, az állam leépítése, a privatizációra és az ún. piaci 

típusú mechanizmusokra való fokozott támaszkodás, illetve a kormányzás problémáinak 

újszerű, menedzser-típusú megközelítése és a magánvállalati menedzsmentben 

alkalmazott technikák és filozófia fokozott átvétele”.  

Bár Weber (1970) is megjegyzi, hogy az állam „ugyanúgy üzem, mint a modern gyár”, 

végül az új közmenedzsment volt az az ideológia, ami ennek megvalósítását igyekezett 

elérni.  

A jó kormányzás Világbank (1992) által kidolgozott négy elve is támogatta az új 

közmenedzsment elterjedését: 

 hatékony pénzügyi és emberi erőforrás menedzsment alkalmazása a költségvetés, a 

számvitel és a beszámolás javítása révén, 

 a közszolgáltatások elszámoltathatósága hatékony beszámoláson, értékelésen és a 

hivatalnokok felelősségén keresztül, 

 kiszámítható jogi környezet, 

 megbízható és független igazságszolgáltatás, az információk elérhetősége, 

átláthatóság.  

Az új közmenedzsment legfontosabb elemeit Hood (1991) gyűjtötte össze, majd Larbi 

(1999) egészítette ki: 

 aktív szakmai irányítás – egyértelmű felelősségvállalás és szabad döntéshozatal a 

felsővezetésben, 

 explicit standardok és teljesítményindikátorok alkalmazása – célok meghatározásával 

az eredmények mérhetővé tétele, 

 output ellenőrzés hangsúlyozása – az eredmények kiemelése az elvárások helyett, 

 kisebb szervezeti egységek felé történő elmozdulás – a monolitikus intézmények 

menedzselhető egységekre, ügynökségekre bontása, ezáltal „karnyújtásnyi” távolság 

az ügyek intézésében, 

 versenyszellem kialakítása – a verseny jelenlétével kisebb költségek és jobb minőség 

elérése, 
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 fókusz a magánvállalati menedzsment módszereken – bevált menedzsmenteszközök 

átvétele, 

 nagyobb fegyelem az erőforrás-felhasználásban, 

 outputorientált költségtervezés – nemcsak a működési költségek, hanem az emberi 

erőforrás költségeinek átláthatóvá tétele és outputokhoz való hozzárendelése, 

 vállalati kormányzás új formáinak bevezetése – a választott képviselők befolyásának 

csökkentése érdekében igazgatósági testületek modelljének alkalmazása, 

 a menedzsment decentralizálása – lapos struktúrák kialakítása, 

 szervezeti tanulás és fejlesztés – a szervezeti kultúra megváltoztatása top-down és 

bottom-up módszerek kombinálásával, 

 ügyfélorientáció és a minőség középpontba állítása, 

 foglalkoztatási kapcsolatok megváltoztatása – versenyképes munkaerő alkalmazása 

határozott idejű szerződések és teljesítményhez kapcsolt fizetések kialakításával. 

A közszektor központi elképzeléseit az üzleti szféra gyakorlataival ötvöző új 

közmenedzsment kétszintű jelenségként is felfogható: eszköztára a piaci típusú 

mechanizmusokra, illetve magánszektorbeli menedzsment-gyakorlatok adaptációira 

bontható. Előbbibe tartozik a kiszerződés, a közszolgáltatások (de nem a köztulajdon) 

privatizációja, a kötelező közbeszerzés alkalmazása, és a voucher rendszerek bevezetése.  

A piaci mechanizmusok lényege, hogy a magánszférában jelen lévő versenyhez hasonló 

környezetet igyekeznek teremteni a közszektorban. A piaci technikák közé sorolható 

kiszerződés során a korábban a közszféra szervezetei által ellátott tevékenységet külső, 

magánszektorbeli cégre bízzák. Ennek egyik változata a kötelező versenyeztetés 

(Magyarországon a közbeszerzés). Ekkor a közszervezet számára nem lehetőség a 

kiszerződés, hanem törvényi előírás. Általában a szerződés megkötésekor rögzítik a 

teljesítés komplex értékelési szempontjait, valamint a nem megfelelő teljesítés esetére a 

beavatkozási lehetőségeket. A voucherek a közszolgáltatások igénybevételére jogosító 

kuponok. Használatuk célja, hogy a szolgáltatást nyújtók piaci szereplőként viselkedve, 

versenyezve a kupont felhasználókért hatékonyabb szolgáltatásokat nyújtsanak. (Hajnal 

és Gajduschek, 2002; Hajnal, 2004) Ez lehetőséget nyújt mind a magánvállalatok, mind a 

civil szervezetek (Jenei és Kuti, 2007) számára, hogy a közszolgáltatások nyújtásába 

bekapcsolódjanak. 
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A piaci típusú és a menedzsment eszközök közötti átmenetnek tekinthető az 

összehasonlítás (benchmarking). Kompetitív környezetben az összehasonlítás nem okoz 

problémát, azonban a közintézmények számára ez nehézségekbe ütközik. Annál is inkább, 

hiszen a közszervezetet általában olyan közjószág létrehozására alakították, amit más 

szervezet nem állít elő. Az így létrejövő monopolisztikus környezetben összehasonlításra a 

következő két lehetőség adódik: egyrészt hasonló tevékenységi területen működő külföldi 

szervezetekkel való összehasonlítás, másrészt a közszektor más szerveinek egyes 

funkcionális tevékenységeivel való összemérés. A benchmarking így főként a legjobb 

gyakorlatok azonosítását, valamint a sikeres működés feltételeinek meghatározását 

jelenti. 

A kétszintű megjelenés másik oldalán, az új közmenedzsmentben a közintézmények 

modernizációjának fontos részét képező vállalati menedzsment technikák (stratégiai 

tervezés, teljesítménymenedzsment, üzleti folyamatok újratervezése, teljes körű 

minőségmenedzsment, célközpontos vezetés) alkalmazása áll. (Hajnal, 2004; Dunleavy et 

al., 2005) A menedzsment eszközök közszektorbeli alkalmazhatósága több évtizedes vita 

tárgyát jelentette, miközben sok intézmény megkezdte azok adaptálását. A tapasztalatok 

alapján a magánszektor által használt módszerek átültethetők, de sok esetben bizonyos 

módosításokra van szükség a sikeres alkalmazásukhoz.  

A következőkben a legjelentősebb, közszervezetek által is használt menedzsment 

eszközök bemutatására kerül sor. 

2.3.1 Stratégiai menedzsment  

A stratégiai menedzsment magában foglalja a stratégiai tervezési folyamatot, valamint azt 

egy folyamatos menedzsment tevékenységgé terjeszti ki, amely előre látja és irányítja a 

szervezeti változásokat. A stratégiai tervezés olyan folyamat, amely az érintettek 

igényeihez és a környezethez igazodva irányítja a szervezetet egy bizonyos, jövőben 

elérendő irány felé. A közszektorban a vezetőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az 

őket körülvevő politikai viszonyokra, és a szervezetnek olyan célt kell követnie, ami 

elősegíti közérték létrehozását. A közszektor szervezeteinél a stratégiai tervezést és 

menedzsmentet több tényező is akadályozza. Nem egyszerű stratégiát kialakítania egy 

közszervezetnek például akkor, ha a politikai szereplők eltérő célokért kardoskodnak és 

egymásnak ellentmondó elveket követnek. Komoly problémát jelent a stratégiai tervezés 
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során a különböző érdekelti és ügyfélcsoportok széles köre, valamint politikai befolyása.  

A közszektorban időbeli korláttal is számolni kell, mivel a választási ciklusok stratégiai 

nézőpontból viszonylag rövid periódust jelentenek a szervezetek számára, emiatt a 

szervezetek vezetésében nem jellemző a folyamatosság. Ezen kívül további gondot okoz, 

hogy a politikai elképzelések gyorsan változhatnak, és általában az érdekszövetségek sem 

stabilak. 

A közszervezet stratégiájának kialakítását nyolc lépésben célszerű elvégezni: 

1. a stratégiai tervezési folyamat megtervezése: annak meghatározása, hogy mit is 

szeretne elérni a szervezet a stratégiával. 

2. a szervezet küldetésének, jövőképének és értékeinek tisztázása: mind a 

munkatársaknak, mind az érdekelteknek tudniuk kell, hogy a szervezet milyen célért 

és milyen közös értékek mentén tevékenykedik, hogy a problémák megoldásakor 

legyen mire támaszkodniuk. 

3. érdekeltek azonosítása és az ő elképzeléseik, igényeik értékelése: különösen fontos 

mozzanat ez a közszektor szervei számára, nemcsak a korábban már felsorolt 

nehézségek miatt, hanem azért is, mert az érdekeltek azok, akik megítélik a szervezet 

eredményességét és a létrehozott szolgáltatás minőségét – a saját értékrendszerük 

alapján. 

4. a külső és belső környezet feltérképezése és megértése: mivel a stratégiai tervezés 

egyik indoka, hogy a szervezet a változó környezetével összhangba kerüljön, ezért 

nagy jelentőséggel bír az információgyűjtés a külső környezetről, illetve környezettől. 

5. stratégiai témák azonosítása: itt kerül sor azon problémák kijelölésére, amelyek 

stratégiai válaszreakciót igényelnek a szervezettől. 

6. a fő célok, célkitűzések, akciótervek, teljesítménymutatók kialakítása: a célkitűzéseket 

szorosan a fő célokhoz kell kötni, fontos, hogy mérhető és időben körülhatárolt 

akciók, valamint elvárt eredmények kapcsolódjanak hozzájuk. 

7. a stratégia megszerkesztése és közzététele: a közszervezet stratégiájának politikailag 

elfogadhatónak, kivitelezhetőnek és mind jogilag, mind morálisan védhetőnek kell 

lennie. 
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8. a terv megvalósítása és elkötelezettség építése: a már meglévő működési és pénzügyi 

tervekkel való összekapcsolás révén, illetve akciótervek kidolgozásával megkezdhető a 

megvalósítás. 

A stratégiai menedzsment hozzájárul a teljesítmény javításához, jelentős szervezeti 

problémák megoldásához, továbbá segítségével a közszektor szervezetei a döntéshozatal 

koherens és védhető alapját hozzák létre. (Berry 2007) 

A stratégiai menedzsmentet kiegészítő, önállóan is menedzsment eszközként kezelt 

Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer szintén nem 

alkalmazható módosítások nélkül. Az eredeti modell célja, hogy a vállalati stratégia 

akciókra, mérőszámokra való lebontásával a megvalósítás sikerét négy (pénzügyi, ügyfél, 

belső folyamatok, tanulás és fejlődés) nézőponton keresztül mozdítsa elő. (Kaplan és 

Norton, 2002) Használatának előnye, hogy: 

 elősegíti a stratégia kommunikációját,  

 megkönnyíti a teljesítményértékelést,  

 nemcsak a könnyen számszerűsíthető tényekre koncentrál,  

 összekapcsolhatóvá teszi a hosszú és a rövid távú célokat, 

 elősegíti a részvételen alapuló vállalati kultúra kibontakozását, 

 több cél kezelésére is alkalmas. 

Adaptációját nehezíti, hogy a közszervezetek esetén a fő cél nem a profit, hanem a 

közjavak előállítása, így a hagyományos Balanced Scorecard pénzügyi nézőpontja elveszti 

jelentőségét. Továbbá az ügyfelek azonosítása a korábban említettek miatt problémás. 

A belső folyamatok nézőpontja esetén pedig a szigorú törvényi szabályozások szabhatnak 

korlátot. Ennek megfelelően a BSC modellt módosítani kell a szervezet egyedi igényeinek 

megfelelően. Lehetőség van a közszektor viszonyaira átalakított modellek alkalmazására 

is. Niven (2008) modellje az ügyfeleket, illetve azok azonosítását állítja a középpontba. 

A pénzügyi nézőpont átalakul a költségek kontrollálása mellett történő értékteremtésre. 

A folyamatok javítása a költségvetési korlátok szigorú betartása mellett történik, míg a 

tanulás és fejlődés az alkalmazottak képességeinek fejlesztésére koncentrál.  

Nivené mellett további közszektorra kihegyezett modellek léteznek. (Kaplan és Norton, 

2002; Moullin, 2007) Kaplan és Norton (2002) átdolgozott modelljét mutatja be a 2. ábra, 

amelyben a szervezet küldetése került a fókuszba. A pénzügyi nézőpontot a 
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közszolgáltatások nyújtásának költsége, valamint a szolgáltatás értéke dimenziók váltják 

fel.  

2. ábra: A Balanced Scorecard közszektor modellje 

 

Forrás: Kaplan és Norton (2002), 162. oldal 

2.3.2 Folyamatok újraszervezése 

Az eredeti, magánszektorra kifejlesztett koncepció lényege, hogy a folyamatokat 
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elaprózódás megszüntetése. A szervezetek gyakran keresztfunkciós csoportok 
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megnehezítheti az a korábban már említett probléma, hogy nem egyértelmű az ügyfelek 

kiléte, mivel egy-egy folyamatnak több érdekelt is a „tulajdonosa” lehet.  

A közszervezeteknél a szervezeti funkciók, eljárások nem mindig járnak hozzáadott 

értékkel, bizonyos esetekben csak szimbolikus jelentőségük van. A költségszámítások 

merevek, funkció-költség elemzés csak informálisan, becsléssel végezhető el. További 

kihívás, hogy a hagyományos hierarchikus struktúra mellett a folyamatmenedzsment 

hatékonnyá válhat-e, mivel sikeres alkalmazása sokszor a szervezeti modell 

megváltoztatását is megkívánja, amit a merev hierarchia meggátolhat. Ezeken túlmenően 

a közszervek általában igen széles tevékenységi körrel rendelkeznek, ami szintén gondot 

okozhat a folyamatok újratervezésekor. 

Az akadályok ellenére a folyamatok újraszervezésének legfőbb haszna, hogy a 

hatékonyság és az eredményesség javítható, a prioritások és az erőforrások könnyebben 

összehangolhatóak, továbbá elősegíti a szervezeti teljesítmény növelését célzó innovatív 

módszerek alkalmazását. (Halachami és Bovaird, 1997; Gulledge Jr. és Sommer, 2002) 

2.3.3 Teljes körű minőségmenedzsment 

A teljes körű minőségmenedzsment (Total Quality Management, TQM), mint 

menedzsmentrendszer abból az elképzelésből alakult ki, hogy a minőség egyrészt a 

felsővezetés cselekedeteinek, döntéseinek következménye, másrészt a munkafolyamatok 

stabilitásáért a beosztottak felelősek. Ha így sem megfelelő a termékek minősége, akkor 

teljes szervezeti átalakításra van szükség. Tehát a TQM egy menedzsment filozófia, ami 

szerint a vezetés, a terméktervezés, a termelésirányítás, a tökéletesítési erőfeszítések 

hajtóereje nem más, mint a minőség. A modell három alapvető elvre épül: a belső és 

külső vevők középpontba állítására, a folyamatok folyamatos javítására, valamint az 

alkalmazottak bevonására. A teljes körű minőségmenedzsment további elemei a 

benchmarking, a termék- és szolgáltatástervezés, a folyamattervezés, a beszerzés, illetve 

a döntéstámogató eszközök. Továbbá kilenc TQM gyakorlat azonosítható: 

folyamatmenedzsment, szervezeti egységeken átívelő terméktervezés, beszerzői 

minőségmenedzsment, vevők bevonása, információ-visszacsatolás, elkötelezett vezetés, 

stratégiai tervezés, átfogó képzések, és a dolgozók bevonása. Ezek közül is kiemelkedik a 

vezetői elkötelezettség és a jól megalapozott stratégiai terv megléte. (Vörös, 2003; 

Krajewski et al., 2010) 
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A közintézményi TQM fő komponensei, melyek nélkül a teljes körű minőségmenedzsment 

nem működtethető a következők:  

 küldetés és stratégia, illetve az ezekből a szervezet valamennyi munkatársára 

vonatkozóan levezetett eredményközpontú tervek elengedhetetlenek;  

 a TQM és a dolgozók felhatalmazása, bevonása csak akkor lesz hatékony, ha 

egyértelmű, mérhető célokat határoznak meg; 

 a minőséggel kapcsolatos törekvéseket irányítani és koordinálni szükséges, ezért a 

szervezeti struktúrában helyet kell biztosítani a minőség támogatására; 

 a folyamatos minőségjavítás érdekében felhatalmazott munkacsoportok kialakítása 

szintén fontos eleme a TQM-nek; 

 az adatokon alapuló döntéshozatal hozzájárul a folyamatok és a vevőigények 

rendszerszintű megértéséhez; 

 vezetői elkötelezettséggel és kommunikációval kell demonstrálni a 

minőségmenedzsment fontosságát és az adatokon alapuló döntéseket; 

 a jutalmazási és elismerési rendszert hozzá kell igazítani a szervezet stratégiai 

céljainak megvalósulásához; 

 az elsődleges érdekeltek igényeinek teljesítése kritikus, ezért tisztázni kell, hogy a 

számos „vevő” közül ki tekinthető a legfontosabbnak; 

 a minőség-teamek működtetése és a folyamatos javítás érdekében az 

alkalmazottakat képezni kell. 

Adaptálandó TQM elemeknek tekintik a „nulla hibát”, az ügyfél-elégedettséget, az 

önirányító munkacsoportokat, az éppen időben (just-in-time) irányítást, valamint a 

beszállítókkal való partnerséget. Például a közszolgáltatások esetén a just-in-time 

filozófián az értéket nem teremtő tevékenységek kiküszöbölését (Morgan és Murgatroyd, 

1991), illetve a folyamatszemléletű gondolkodást (Radnor és Walley, 2008) érthetjük.  

A szerzők javaslata, hogy ezeket szervezetenként kell felülvizsgálni és átdolgozni. 

Swiss (1992) szintén a közszféra egyedi sajátosságait figyelembe vevő módosított „reform 

TQM” alkalmazását ösztönzi, melyben az „ortodox TQM-ből” átvett elemek az 

alkalmazottak felhatalmazása és a folyamatos javítása. 

Madsen (1995) a problémák feloldására egy olyan átfogó modellt (lásd 3. ábra) vázol fel, 

amelyben a minőségbiztosítás, mint politikai funkció és a minőség-ellenőrzés, mint 
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szervezeti feladat jelenik meg. A modellben horizontálisan a szolgáltatásnyújtás 

folyamata, vertikálisan pedig az erőforrások biztosítása áll. E szerint a minőségi 

követelményeket, célokat az állampolgárok által választott politikai képviselők határozzák 

meg (és döntenek arról, hogy mely állampolgári csoportokat részesítenek előnyben), 

továbbá biztosítják a megvalósításhoz szükséges struktúrát és erőforrásokat, míg a 

politikai vezetők hivatottak az előírások teljesülését ellenőrizni. A közszervezeteknek az 

előírásoknak megfelelően kell a közszolgáltatásokat létrehozniuk, miközben (politikai 

korlátok nélkül) az állampolgár–fogyasztók igényei szerint alakítják a közszolgáltatások 

minőségattribútumait. Vagyis a közintézményi vezetők felelőssége a külső minőség 

biztosítása, a belső minőség szem előtt tartásával, ami az alkalmazottak képzésével, 

motiválásával érhető el. A közszervezet dolgozói a TQM eszközök alkalmazásával javítják a 

közszolgáltatások minőségét. 

 

3. ábra: A közintézményi TQM elméleti modellje 

 

 
Forrás: Madsen (1995), 172. oldal 

A TQM fő elemeinek és eszközeinek megvalósítása hozzásegíti a közszervezeteket 

teljesítményük javításához. Kutatások (Kanji és E Sá, 2007; Madarász, 2007; Demuzere et 

al., 2008; Kovács, 2009) bizonyítják, hogy a minőségmenedzsment projektek jelentős 
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ügyfél- és dolgozói problémák megoldásához vezettek, összességében eredményesebb 

folyamatokat eredményeztek. 

2.3.4 Az új közmenedzsment hatása 

Az új közmenedzsment szemléletének következtében a bürokráciák – ezen belül is főként 

az angolszász országoké – jelentős változásokon mentek keresztül. A nagy, monolitikus 

közintézményeket felosztották, hogy laposabb hierarchiák alakuljanak ki, és másfajta 

vezetői kontroll legyen érvényesíthető. A szolgáltatásnyújtásban versenyt alakítottak ki 

mind a beszállítók között, mind a közszervezetek számára. A motiválás terén pedig 

meghatározóvá vált a teljesítményelvű ösztönzők alkalmazása. Az európai országok közül 

Anglia tekinthető az NPM éllovasának. Az új közmenedzsment angol jellemzői közül 

érdemes kiemelni a menedzseri felelősség decentralizációját, a köztisztviselőkre 

vonatkozó munkajogi szabályok rugalmasabbá tételét, valamint az eredményesség és a 

hatékonyság mérését célzó rendszerek kialakítását. A kontinenst az új közmenedzsment 

kevésbé tudta meghódítani, leginkább a fogyasztóorientáció, a decentralizáció, a 

közszolgáltatások kiszerződése volt jellemző. A jóléti államok esetén pedig a 

menedzsmenteszköztár alkalmazása és a teljesítményindikátorok bevezetése nevezhető 

tipikusnak. (Hajnal, 2006)  

4. ábra: Kormányzati kiadások néhány NPM országban, 1970-2011 

(a GDP százalékában) 

 

Forrás: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
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Az 4. ábra jól szemlélteti, hogy az NPM technikák alkalmazásában leginkább jeleskedő 

országok esetén hogyan alakult a közszektor hatékonysága. A közszektor kiadásai ezekben 

az országokban az 1980-as évektől – az 1990-es évek elején bekövetkezett kisebb 

visszaesés ellenére – folyamatosan csökkentek a 2000-es évek elejéig, majd a 2008-ban 

kezdődött válság (2009. évi) csúcspontját követően ismét mérséklődni kezdtek.  

Zupkó (2002) a közigazgatási reformok országonkénti összehasonlításakor szintén kiemeli 

az Egyesült Királyságot, ahol a legátfogóbb piacosítást vitték végbe, és ahol a közszektor 

méretét is sikerült jelentősen csökkenteni. Ezzel szemben például Németországban 

inkább a meglévő folyamatok javítása állt a fókuszban, illetve az önkormányzatok, 

közigazgatási intézmények is elkezdtek piaci, ügyfélorientált, illetve eredményszemléletű 

technikákat alkalmazni. Franciaországban a dekoncentráció, a felelősségi központok 

(ügynökségek) kialakítása, valamint a teljesítményszerződések rendszerének alkalmazása 

a jellemző. Finnország az új közmenedzsment eszköztárából az eredményre összpontosító 

költségvetési módszereket ültette át a gyakorlatba, továbbá az önkormányzatok felé 

történő decentralizáció fokozatos bevezetése mellett döntöttek. A holland 

közigazgatásban a hangsúly a privatizáción és a viszonylag gyors decentralizáción, illetve 

az eredmény- és teljesítményorientált szemlélet kialakításán volt. (A fentiek hatása 

követhető nyomon az 5. ábrán.) 

Az ábrák alapján azonban egyértelmű, hogy a korábbi sikerek ellenére az államok a 2000-

es évek elején már nem voltak képesek lépést tartani a változásokkal. Az új 

közmenedzsment eszközeivel immáron nem tudják kézben tartani a kormányzati 

kiadásokat, ami előrevetíti többek között az újabb közmenedzsment modellek 

megjelenését is.  
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5. ábra: Kormányzati kiadások alakulása az NPM módszereket alkalmazó európai 

országokban, 1990-2010 

(a GDP százalékában) 

 

Forrás: OECD 

A magyar közszektor a rendszerváltás következtében fáziskésésben van a nyugati 

országokhoz képest. Az eddigi legjellemzőbb NPM-típusú reformtörekvések a 

decentralizációra irányultak. Az új közmenedzsment eszközei közé tartozó privatizáció is 

megjelent a közmenedzsment reformok között (itt fontos ismét megjegyezni, hogy az 

NPM-ben a privatizáció a közszolgáltatások nyújtásának magánkézbe adását jelenti, nem 

pedig az állami tulajdon eladását), azonban a közszektor hatékonyságát jelző mutatók jól 

szemléltetik, hogy ez a fajta magánosítás nem volt jelentős mértékű. Az egyes 

közigazgatási intézményeknél, valamint önkormányzatoknál piaci típusú, illetve 

ügyfélorientált megoldásokat is alkalmaznak. (Zupkó, 2002) A 6. ábra néhány 

posztszocialista ország közszektorának GDP-hez mért kiadásait jeleníti meg.  
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6. ábra: A közszektor kiadásai a posztszocialista országokban, 1995-2010 

(a GDP százalékában) 

 

Forrás: OECD 

Az Eurostat adatai szerint Magyarországon 2011-ben a közszektor kiadásai a GDP 49,6%-

át tették ki, ami 7,9%-os relatív foglalkoztatottsággal párosul. Azon európai uniós államok 

közül, ahol a magyarnál magasabb a kiadások aránya, mindössze Franciaország, Belgium 

és Görögország rendelkezik nagyobb relatív foglalkoztatottságú közszférával.  

Az előbbi idősoros ábrázolásokkal szemben a 7–8. ábrák egy „pillanatképet” mutatnak az 

európai uniós tagországok közszektorainak kiadásairól, valamint relatív 

foglalkoztatottságáról, ami tagországok közötti összehasonlítást tesz lehetővé.  

A közkiadások mértéke a GDP 35–60%-a között mozog, míg az alkalmazottak 4–12%-a 

dolgozik a közszektorokban.  
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7. ábra: A közszektor relatív foglalkoztatottsága az Európai Unió országaiban, 2012 

 

Forrás: Eurostat 

8. ábra: A közszektor kiadásai az Európai Unió országaiban, 2012 

(a GDP százalékában) 

 

Forrás: Eurostat 
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Meg kell azonban jegyezni, hogy nem könnyű meghatározni ki tartozik a közszférához, 

azaz összességében a közszektor méretét.  Köllő és Telegdy (2013) is két módszert említ 

meg: az intézményi munkaügyi statisztika, valamint a munkaerő-felmérés számításait. 

Ezek alapján viszont a korábbiaktól eltérő adatokat kapunk. Számításaik szerint 

Magyarországon az állami tulajdonban lévő vállalatoknál vagy állami intézményeknél 

alkalmazottak aránya6 26,4% volt, a köztisztviselők és közalkalmazottak az alkalmazásban 

állók 29,7%-át tették ki.7 A közszféra alkalmazottainak 37%-a a közigazgatásban dolgozott. 

A KSH adatai szerint 2012-ben a költségvetés területén dolgozók körébe az alkalmazásban 

állók 28,1%-a tartozott, a kormánytisztviselők, köztisztviselők és közalkalmazottak aránya 

20,4% volt. 

Egy cikkben szerzőtársammal egy magyar közigazgatási intézményben alkalmazott új 

közmenedzsment technikákat vizsgáltuk. (Kárpáti és Salamon, 2009) Rávilágítottunk arra, 

hogy a piaci típusú eszközök, mint például a kiszervezés, nem igazán vonzóak a 

közszervezetek számára, mivel alkalmazásuk sokszor jogi akadályokba ütközik, illetve a 

megfelelő biztosítékok hiányában fennáll a közszolgáltatás nyújtásának, a közszervezet 

működésének veszélyeztetése. A menedzsment eszközök alkalmazása sokkal egyszerűbb, 

mivel nem igényel szervezeti átalakítást és jogi korlátai sincsenek. A vizsgált 

közszervezetnél a stratégiai menedzsment, a teljesítménymenedzsmenttel összekötött 

programtervezés, a minőségmenedzsment, valamint a benchmarking voltak az 

alkalmazott menedzsment technikák. Ezek bevezetésének legfontosabb célja az volt, hogy 

az intézmény reagálni tudjon az állandóan változó környezet és társadalmi igények, 

valamint a költségvetési korlátozások állandósulása miatti kihívásokra. Vizsgálatunk 

alapján úgy gondolom, hogy a menedzsmenteszközök adaptálása erős vezetői 

elkötelezettség mellett megvalósítható a közszervezeteknél, ez pedig hozzájárulhat a 

szervezeti működés javításához. 

 

2.4 Az új közmenedzsment kritikája és az újabb irányzatok 

Az új közmenedzsmentet az államok más és más módon, eltérő eszköztárral vezették be, 

így a menedzsmentreformok eredményei is különbözőek voltak.  Mindenesetre az egyes 

kormányok által véghezvitt NPM-típusú reformok bebizonyították, hogy téves az az 

                                                 
6
 ILO-OECD meghatározása szerint 

7
 Az adatok 2011. I. negyedévére vonatkoznak. 



 

 45 

elképzelés, hogy az új közmenedzsment társadalmi, kulturális és politikai környezettől 

függetlenül alkalmazható univerzális modell. Az NPM elvek alkalmazása nem kívánt 

eredményekhez is vezetett, melyeket Jun (2009) vett számba: 

 decentralizáció eredményeként a szerepek már nem egyértelműek, 

 a vertikális specializáció túlburjánzott, és túl sok egycélú szervezet jött létre, 

 az intézmények közötti együttműködés nem mindig működőképes, 

 a menedzseri autonómia túlzott mértékűvé vált, 

 következetlenségek alakultak ki, 

 az NPM aláásta a politikai ellenőrzést és bizalmatlansághoz vezetett. 

Az új közmenedzsment reformok következtében a szolgáltatásnyújtást sok esetben 

kiszerződték, és maga a kormányzás lecsökkent a szerződések intézésére, valamint egyéb 

piaci típusú eszközök alkalmazására. Klijn (2002) az ily módon átalakult közigazgatást üres 

államnak (hollow state) nevezi. Hood és szerzőtársai (2000) pedig az új közmenedzsment 

önszabályozó képességét kérdőjelezik meg. 

Az új közmenedzsmentben a közszervezetek értékelésének legfontosabb kritériuma a 

hatékonyság, aminek a közgazdasági értelemben való elemzését Grandy (2009) végezte 

el. A hatékonyságnak az input és output közötti arány nevezhető. A közszervezeteknek 

azonban általában nemcsak egyetlen, jól megfogható célja van, ami miatt a hatékonyság 

fogalma már nem egyértelmű. A szerző szerint a többszörös célok létezése nem ellentétes 

a hatékonyság definíciójával, amit inkább közgazdasági, mint üzleti fogalomnak tart.  

Az erőforrásokat akkor használják fel hatékonyan, ha egyes értékek megvalósításában 

előrelépés következik be úgy, hogy közben a többi érték/cél megvalósítását nem 

hátráltatják. Ha ilyen előrelépés elérhető, akkor a társadalmi célok egy része megvalósul, 

nem csökkentve a többi elérési szintjét. Ez a Pareto-hatékonysági elv alkalmazása.  

A hatékonyságnak ez a fajta megfogalmazása eltér a szokásos, közmenedzsmentben 

használatos definíciótól, ami az adott célok a lehető legalacsonyabb költségek mellett 

való elérését jelenti. Az NPM több célkitűzés közül kiemeli a hatékonyságot, és figyelmen 

kívül hagyja a többit. Ezzel szemben ez a megközelítés a célok és értékek explicit 

megfogalmazását nem teszi szükségessé, ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy többet is 

figyelembe vegyenek a döntéshozók. Vagyis a Pareto-hatékonyság nemcsak 

értéksemleges, de szélesebb értelmezést ad a hatékonyságnak. Ennek alkalmazásához 
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tisztázni kell, hogy melyek a legitim közértékek. Ebből a szempontból viszont a 

közintézmény akkor sem hatékony, ha nem legitim célokat állít a működése 

középpontjába, vagy ha legitim célokat figyelmen kívül hagy. A Pareto-hatékonyság 

alkalmazása a közigazgatásban egyúttal a hatékonyság kritikákra is egy válasz. 

Az új közmenedzsment kapcsán azonban a hatékonyság kérdésén túl is számos kritikát 

fogalmaztak meg. Az NPM bírálói úgy vélik, hogy az új közmenedzsment nem egyetlen 

jelenség vagy paradigma, hanem több klasztere. Érvük, hogy az új közmenedzsment kis 

területen terjedt el, eredményei részlegesek, illetve vitatottak. Osborne (2006) 

véleménye szerint az NPM, mint paradigma elbukott. Azonban az NPM-nek 

paradigmaként való felfogása is megkérdőjelezhető.  Kuhn felfogásában a paradigma több 

mint egy elmélet. A paradigma tudósok egy közössége, egy ismeretelmélet, egy módszer, 

valamint tények és eszközök vitathatatlan sorozata. Kuhn véleménye szerint e definíció 

alapján az alkalmazott tudományok terén nem is értelmezhető a paradigma. A paradigma 

egyszerre ismeretelmélet, elmélet és eszközrendszer, megszabva ezzel a téma kereteit és 

nézőpontját. Az NPM az ismeretelmélet szintjén paradigma, és talán még a tudósok egy 

közösségében is, de nem felsőbb elméleten alapul, és nem támaszkodik szigorú 

társadalomtudományos kutatásokra. Ebből kifolyólag kuhn-i értelemben nem is 

nevezhető paradigmának. (Kuhn, 1984; Gow & Dufour, 2000) 

Dunn és Miller (2007) az NPM legfőbb problémájának azt tartják, hogy nem tud egy erős 

államot teremteni, amely képes lenne mind a belső, mind a külső kihívásokkal 

szembenézni. Ezt legfőképpen a posztkommunista országok esetében vélik igaznak. 

Megjegyzik, hogy az új közmenedzsment alapvető célkitűzéseit a hatékony és 

eredményes közigazgatást nem sikerült elérni, ami a szerzők értelmezésében azt jelenti, 

hogy az NPM elbukott. Olyan értékeknek is érvényesülnie kellene a 3E, vagyis a 

hatékonyság, eredményesség és gazdaságosság mellett, mint az elszámoltathatóság, a 

megbízhatóság, az egyenlőség. Wu és He (2009) hasonló állásponton vannak, szerintük a 

reformok a hatékonyság javítása nevében a közügyek irányításának olyan értékeit 

gyengítették meg, mint a pártatlanság, a méltányosság, a képviselet és a részvétel. Fábián 

(2004) is azzal érvel, hogy a közérdek fogalmának menedzsment-szemléletben történő 

alkalmazása problémákba ütközik. Braibant (2002) szerint a hatékonyság helyett mára a 
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részvétel, a konzultáció, a tárgyalás, a társadalmi párbeszéd váltak a modern 

közmenedzsment jelszavaivá.  

Úgy vélem, hogy az új közmenedzsment részben valóban elbukott, hiszen a kitűzőtt célok 

megvalósítása sehol nem volt maradéktalan, sőt a válság éveiben a már elért 

eredményekben is visszaesés történt (bár ez nemcsak az NPM-et alkalmazó 

közszektorokra igaz). Másrészt, véleményem szerint eleve túlzás volt az új 

közmenedzsmentre mint mindent megoldó paradigmaként tekinteni, és e túldimenzionált 

szerep predesztinálta igazán bukásra. Az új közmenedzsment eszközei viszont már 

beépültek a közszektorok működésébe: nem várható, hogy pl. a közbeszerzést eltörölnék, 

vagy megtiltanák a közszervezeteknek stratégiai tervek készítését és megvalósítását.  

E módszerek továbbra is működőképesek és adapálhatóak. A kritikák inkább azzal 

szembesítették az alkalmazókat, hogy több – egymásnak néha ellentmondó – cél, illetve 

érték követésére is szükség van a közszektorban, a közszervezeteknél, amelyek közül csak 

néhány mevalósításához járul hozzá az új közmenedzsment. 

Az NPM hanyatlása egyrészt új elméletek létrejöttét, másrészt a régi bürokratikus 

paradigma újraéledését is eredményezte, hiszen a weberi bürokrácia elmélete továbbra is 

biztosítja a téma alapjait. Az új közmenedzsment egyes gyakorlatai viszont már 

intézményesültek és ez a folyamat még mindig tart. Sőt vannak olyan NPM elemek, 

amelyek még fejlődnek is. Ennek ellenére már nem mondhatjuk, hogy az új 

közmenedzsment új, jelenleg egy poszt-NPM hullámként halad tovább. (Dunleavy et al. 

2005) Ebben a folyamatban a hibák és rossz gyakorlatok felszámolása az egyik 

mozgatórugó. A legfőbb elvként az újraközpontosítás és újraszabályozás jelenik meg, 

valamint a széttöredezettség csökkentése integráció révén, illetve az összekapcsolt 

(joined-up) kormányzás elveinek bevezetése is hangsúlyos. A központi politikai és 

adminisztratív képességek javítása, a képességfejlesztés és az együttműködés erősítése 

szintén jellemző. Ezen kívül a környezeti, történeti és kulturális elemekre is nagyobb 

figyelmet fordítanak. (Jun 2009)  

Az új közmenedzsment kritikáinak hatására újabb és újabb közmenedzsment modell 

fejlődött és teljesedett ki. (2. tábla) 
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2. tábla: Közmenedzsment irányzatok jellemzői 

Időszak Domináns közmenedzsment irányzat jellemzői 

1960-as és 1970-es évek Racionális, hierarchikus tervezés és költség-haszon 
elemzés. A tudomány és a szakértelem biztosítja az 
fejlődést. 

1970-es évek végétől a 
1990-es évekig 

Új közmenedzsment. Vállalati technikák alkalmazása 
a hatékonyság javítása érdekében. 

1990-es évek végétől 
2010-es évekig 

Nincs domináns modell. Több jelentős koncepció él 
egyidejűleg: kormányzás, hálózatok, partnerségek, 
összekapcsolt kormányzás, átláthatóság, bizalom. 

Forrás: Pollitt és Bouckaert (2011), 11. oldal 
 

Az új közmenedzsment dominanciáját követő időszakban a legfontosabb 

közmenedzsment modellnek az új-weberi állam elmélete és a közkormányzás (vagy új 

közkormányzás, NPG) tekinthető, melyek részletes leírása a következő fejezetekben 

található meg. 

Az új közmenedzsmentben a legfontosabb készség az irányítás, és a legjelentősebb 

mechanizmusnak a piac és az ösztönzők számítanak. A neo-weberi állam elmélete ezzel 

szemben a hagyományos bürokráciamodell erősségeit emeli ki (egyértelmű 

elszámoltathatóság, nagyobb figyelem a törvényeken és jogszabályokon, 

kiszámíthatóság). A kulcstényező azonban ezek összekapcsolása a hatékonyabb 

eljárásokkal, valamint az ügyfelek felé történő rugalmasabb és készségesebb 

hozzáállással. A hálózati kormányzás megpróbál felülemelkedni az állam és a piac között 

fennálló vitákon. A modern társadalmat csak az érintettek hálózatain keresztül lehet 

hatékonyan kormányozni. A legjelentősebb modelleket, illetve azok eszköztárát a 9. ábra 

mutatja be. 

A 9. ábra különböző reformprogramokként szemlélteti a közmenedzsment modelleket, 

amelyek az alattuk felsorolt eszközökből épülnek fel. Az egyes menedzsment eszközök 

egymással jól összekapcsolhatók, másokkal viszont ellensúlyozzák egymás hatásait. 

Például az új közmenedzsmenthez tartozó kiszerződés, illetve a 

teljesítménymenedzsment, a teljesítmény alapú bérezés a hagyományos modell ellen 

ható elképzelések. Az ábra legfontosabb mondanivalója tehát az, hogy a menedzsment 

módszerek nem kizárólagosan tartoznak valamelyik modellhez. (Pollitt és Bouckaert, 

2011) 
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9. ábra: Fontosabb közmenedzsment modellek eszköztára 

Forrás: Pollitt-Bouckaert (2011), 25. oldal 

2.4.1 Az új weberi állam 

A közmenedzsment újabb irányzatai, köztük a Pollitt és Bouckaert (2011) által életre 

hívott neo-weberi állam (Neo-Weberian State, NWS) elmélete, főként az új 

közmenedzsment kritikáin alapulnak. Az új weberi közigazgatás hívei azonban nemcsak az 

egyik fő célként meghirdetett hatékonyabb és eredményesebb közszervezeteket kérték 

számon a NPM-en, hanem egyúttal alternatívát is kínáltak az elmélet létrejöttekor még 

átalakulóban lévő posztkommunista országok számára a közigazgatásuk 

újjászervezéséhez. 

Az új weberi állam elmélete mind a weberi bürokrácia, mind az új közmenedzsment 

elemeire épít. Az állam egyrészt megmarad, mint fő irányító és szabályozó erő. A cél, hogy 

ne a társadalomra és a gazdaságra nehezedő teherként jelenjen meg, hanem mint a 

társadalmi kohéziót és az erős gazdaságot garantáló partner. Másrészről az államgépezet 

modernizáltabbá válik új technológiák és menedzsment módszerek alkalmazása révén. 

(Rochet 2010) Az elmélet ismérvei az alábbiak szerint határozhatók meg (Dunn és Miller, 

2007; Pollitt és Bouckaert, 2011):  
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Weberi elemek: 

 az államnak központi szerepe legyen a nagyívű problémák (klímaváltozás, 

környezeti katasztrófák, globalizáció, technológiai és demográfiai változások stb.) 

megoldásában, 

 a képviseleti demokrácia szerepének megerősítése, 

 a közjog, mint az állampolgár–állam viszony alapvető elveinek védelmezőjének 

megerősítése, 

 a közszolgálat eszméjének megőrzése, fenntartva a megkülönbözetett státuszt, 

kultúrát és más feltételeket. 

NPM-ből átvett elemek: 

 ügyfélorientáció, vagyis a belső szabályok helyett az ügyfelek igényei, értékei 

kerülnek a középpontba, ezáltal fontossá válik a minőségmenedzsment is; 

 az állampolgárok bevonása, a konzultáció megerősítése a képviseleti demokrácia 

kiegészítéseként, 

 az eljárások követése helyett nagyobb hangsúly az eredmények elérésén, 

 a közszolgálat professzionalizálása. 

Rochet (2010) a mai viszonyok között már nem tartja alkalmazhatónak a tradicionális 

közigazgatás elemei közül a hierarchiát, a kizárólagos foglalkoztatást, valamint az 

eljárások elsőbbségén alapuló munkamegosztást. Véleménye szerint meg kell újítani 

azokat az értékeket, hogy az állam a közjavak szolgáltatója, a közjog az állam és az 

állampolgár közötti egyenlőtlen kapcsolat következménye, illetve a közszolgálat speciális 

értékekkel rendelkezik. A közigazgatásban a szerepek és felelősségek újradefiniálására, a 

horizontális megközelítések fejlesztésére van szükség. Továbbá elő kell segíteni a magán- 

és a közszféra közötti jobb mobilitást, illetve a közmenedzsment eszközök rugalmasabb 

szervezését, elemenkénti alkalmazhatóságát. Mindezek elérése érdekében a közösségi 

döntésekbe és a szolgáltatásnyújtás koncepciójának kialakításába az állampolgárokat is be 

kell vonni, értékelhető és mérhető elképzeléseket kell megfogalmazni, valamint stratégiai 

szcenáriók kidolgozása is szükséges. 

Randma-Liiv (2008) a közép-európai államok tekintetében a neo-weberi állam gondolatát 

támogatja. Ennek oka, hogy ezekben az országokban az állampolgárok részéről nem 

alakult ki egy "állam koncepció", ami a közintézményekkel való kooperáció hiányával, 
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azok döntéseivel való szembeszegüléssel jár együtt. Dunn és Miller (2007) álláspontja 

szerint viszont sem az NPM, sem az NWS nem eléggé megalapozott, gyakorlati 

megfontolások egyik mellett sem szólnak. Pollitt (2008), az NWS elméletének egyik 

megfogalmazója sem támogatja a közép-európai államokban a neo-weberi állam 

kialakítását, mivel véleménye szerint ezek az országok bürokráciái nem a weberi 

bürokrácián, hanem a szovjet-modellen alapulnak. Ezen túlmenően, az NWS figyelmen 

kívül hagyja az Európai Unió hatását és befolyását, ami miatt inkább a többszintű 

kormányzás működtetését véli reális alternatívának. 

2.4.2 Közérték menedzsment  

Ugyanúgy, ahogy az új közmenedzsment a tradicionális bürokráciára reagálva jött létre, 

Stoker (2006) a közérték menedzsment (public value management) kialakulását szintén az 

új közmenedzsment túlságosan anyagias, hatékonyságűző hozzáállására vezeti vissza.  

Az elmélet átfogó célja közérték teremtése, ami nagyobb eredményességet is jelent a 

közszervezetek számára abban, hogy a köz által legfontosabbnak ítélt problémákat 

feltárják.  

A közérték menedzsment három fő eleme: 

 szolgáltatások, amelyekkel a felhasználók közvetlenül találkoznak. 

 eredmények, amelyek elválnak a nyújtott szolgáltatásoktól és magasabb rendű 

törekvésekre irányulnak (pl. a szemétszállítás nemcsak egy kényelmes szolgáltatás az 

állampolgárok számára, de közegészségügyi szempontból is fontos). 

 bizalom, amelyet az állampolgárok a kormányzat, illetve a közszervezetek iránt 

éreznek. Még ha az első két elem megfelelően teljesül, akkor is fontos a bizalom 

megléte, minthogy hiánya még ekkor is tönkreteheti a közértéket. 

Az elmélet nagy előnye, hogy egyszerre tekint előre és hátra is. Mind a weberi bürokrácia, 

illetve az új közmenedzsment hatékonyság- és teljesítményközpontú szemléletét, mind a 

kormányzás új formáit, köztük a hálózatokat is figyelembe veszi. További erőssége, hogy a 

hatékonyság, az elszámoltathatóság és az egyenlőség kihívásait újrafogalmazza.  

A hatékonyságot az biztosítja, hogy folyamatosan ellenőrzik, hogy a tevékenység 

megfelel-e a célnak, teremt-e közértéket. Az elszámoltathatóság ebben a 
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megközelítésben egy többszintű fogalom, nem pedig egy, a megbízó és ügynök közötti 

lineáris kapcsolat. Egyrészt az állampolgárok, mint a kormányzati oldal, másrészt a vevők, 

mint felhasználói oldal és az adófizetők, mint a finanszírozók biztosítják a 

köztevékenységek elszámolását. 

A közérték menedzsment fókuszában az új közmenedzsment hatékonyság-

központúságával szemben az érték és a kapcsolatok állnak, az eredményekre 

összpontosít. Az elmélet hangsúlyozza a visszajelzés szerepét és a folyamatos adaptációt. 

Az állandóság és a stabilitás kisebb jelentőséggel bír, inkább a változás és a kihívás nyer 

fontosságot. 

A közérték menedzsment szerint a közszektor legfontosabb értékei a következők: 

 teljesítmény, 

 elszámoltathatóság iránti elkötelezettség, 

 felelős alkalmazotti gyakorlatok, 

 egyenlő hozzáférés biztosítása, 

 hozzájárulás a közösség jólétéhez. 

Ebben a megközelítésben az érintettek (állampolgárok, felhasználók, főbb érdekeltek) 

részvétele kiemelt jelentőségű, szemben a weberi, illetve a NPM-típusú közigazgatással.  

A közmenedzserek minőségi szolgáltatásokon keresztül kívánják biztosítani az 

állampolgári igényeket és elérni a bizalmat. Aktív szerepet vállalnak a 

szolgáltatásnyújtásra koncentráló hálózatok létrehozásában és irányításában. (Smith, 

2004, Stoker, 2006) 

Az elmélet hátránya, hogy kevésbé akcióközpontú, mint például az új közmenedzsment.  

Az NPM esetén a politikusok nézőpontjából a rendszer irányítása nehézkesebbnek tűnik, 

és az állampolgárok egyszerű felhasználónak érezhetik magukat, a közérték menedzsment 

ezzel szemben magának a demokráciának a menedzselését kívánja megvalósítani a 

közszervezetek szintjén. Ráadásul a partnerségi kapcsolatok esetén is kritikus a 

hatékonyság kérdése, fennáll a veszélye, hogy a beavatkozások mértéke csak korlátozott 

lesz. 
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Véleményem szerint a közérték menedzsment egy változata a következő fejezetben 

felvázolt közkormányzásnak. Közös elemként tűnik fel mindkettőben a hálózatok 

működtetése, az érdekeltek bevonása. 

2.4.3 Közkormányzás  

Az utóbbi időben a kormányok szerepe sokat változott. Céljaik elérésében sokkal inkább 

függnek a társadalmi szereplőktől, egyre bonyolultabb kihívásokkal kell szembenézniük.  

A korábban NPM módszereket alkalmazó kormányok kiszerveztek számos 

közszolgáltatást, ezért egyre inkább autonóm szervezetek hálózatában találják magukat, 

amelyeket kezelni kell, hogy az összetett kormányzati célok elérhetőek legyenek. 

Mindemellett a társadalom egyre komplexebbé, specializáltabbá válik, ami nagyobb 

rugalmasságot igényel a közszektortól is. (Klijn, 2002; 2008) A közintézményi hierarchiák 

nincsenek felkészülve arra, hogy igazodjanak a lakossági mobilitáshoz, a kulturális 

sokféleséghez és a gyors technológiai változásokhoz. Napjainkban a problémamegoldás 

egy bizonyos szintű rugalmasságot, kísérletezést, politikai alkalmazkodást és kollektív 

tudást igényel. Ezeken felül a kormányoknak ún. komisz problémákkal (wicked problems, 

magyarul ördögi vagy rosszindulatú problémákként említik még a szakirodalomban) is 

szembe kell nézniük. Ezek olyan problémák, amelyeknek nincs megoldásuk, vagy csak 

tökéletlenek, illetve időlegesek (ilyen például a munkanélküliség). A bürokratikus 

szervezet ideális volt az elterjedésekor, mert a problémákat könnyen azonosították, a 

célok egyértelműek és mérhetőek voltak. A komisz problémák jellemzői azonban 

ellentétben állnak a tradicionális bürokrácia fogalmával. Ezek a problémák hosszú távon 

fennállnak, és jelentős erőfeszítések ellenére sem oldhatók meg. Sokszor sem az okai, 

sem a hatásai nem térképezhetők fel. Többen (Agranoff és McGuire, 2001; van Bueren et 

al., 2003) úgy vélik, hogy a kevésbé konvencionális szervezési módszerek alkalmazhatóak 

a komisz problémák esetén, így a közkormányzás (public governance), illetve a hálózatok 

is.  

A komisz problémák legfontosabb jellemzőit Weber és Khademian (2008) a következők 

szerint foglalta össze (részletesen lásd a 3. táblában): 
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 a komisz probléma strukturálatlan, azaz az okait és következményeit nehéz 

azonosítani. Ehhez hozzáadódik egy magas fokú konfliktushelyzet, minthogy általában 

nincs konszenzus a problémáról magáról, sem annak megoldási módjáról. 

 a komisz problémák egymással szorosan összekapcsolódó, illetve egymást átfedő 

témakörök köré csoportosulnak. Ez azt is jelenti, hogy más problémák is kapcsolódnak 

hozzájuk, ami magával vonja azt is, hogy nagyon sok érdekeltet érintenek. 

 hosszan tartóak, e problémáknak nincs mindenkori, végleges megoldásuk. 

3. tábla: Komisz problémák dimenziói és jellemzői 

Dimenziók Jellemzők 

Strukturálatlanság  többszörösen átgyűrűző hatás (mivel sem az 
okokat, sem a hatásokat nem könnyű azonosítani, 
ezért a politikai akciók nagy valószínűséggel nem 
várt következményekkel járnak) 

 nagy információs igény 
 folyamatosan változó problémamegoldási folyamat 
 alacsony a konszenzusteremtés lehetősége  

Több témán átívelő jelleg  jelentős számú érdekeltje van 
 számos nézőpont létezik 
 érdekeltek közötti kölcsönös függőség 
 egymással versengő értékek közötti 

kompromisszum 
 politikai és társadalmi komplexitás 
 informális, társadalmilag beágyazott tudásforrások 

egyre jelentőssebbé válása 
„Kíméletlenség”  hosszan tartó problémák  

 nincs befejezés, nem oldhatók meg véglegesen 

Forrás: Weber és Khademian (2008), 336. oldal 

Tehát a komisz problémák olyan vertikális és horizontális dimenziókon átívelő 

nehézségek, amelyeket nehéz definiálni, szorosan összekapcsolódnak más problémákkal 

és értékek közötti kompromisszumokra kényszerítik a döntéshozókat. Kezelésük széles 

körű tudást igényel, ami újabb tudásbázis létrehozását eredményezi. Legfontosabb 

jellemzőik egyértelművé teszik, hogy a közigazgatásban általában alkalmazott 

hagyományos kályhacső modell nem alkalmas ezen problémák kezelésére, míg a 

közkormányzás, valamint a hálózati szervezkedések sokkal inkább lehetőséget nyújtanak 

erre. 

A közkormányzás a köz-, a magán-, illetve nonprofit szervezetek közötti horizontális 

kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt. A public governance az autonóm testületekre, a nem 
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hierarchikus hálózatokra és az innovációra koncentrál, holisztikusabb megközelítés az új 

közmenedzsmenthez képest. Kapucu (2009) szintén úgy véli, hogy a modern 

közszolgáltatás-nyújtást nem hierarchikus, független, decentralizált intézményi struktúrák 

jellemzik, és piaci mechanizmusok irányítják. A közkormányzásnak egyik módszere a 

hálózati kormányzás, de más kormányzási mechanizmusok alkalmazása is fontos marad, 

így például a hierarchiák és a piac, de a közösségek szerepe is jelentős. Tehát a 

közkormányzás nemcsak az együttműködést, hanem a versenyt és a konfliktusok 

kezelését is magában foglalja. Ansell és Gash (2008) a kormányzásra mint a közös 

döntéshozatalt irányító, segítő szabályokra és módszerekre tekintenek. Kenis és Provan 

(2009) kiemelik, hogy a közmenedzsmentben a kormányzás nem a testületek munkájára 

(mint pl. az üzleti vállalkozásoknál), hanem a kormányzati szervek, illetve 

magánvállalkozások közszolgáltatást nyújtó szerepére, irányítására összpontosít. Jenei és 

Kuti (2011) a „governance”-en azokat a formális és informális folyamatokat értik, 

amelyekben az államok, a közintézmények kialakítják döntéseiket, illetve megvalósítják 

azokat. Farkas és Molnár (2005) megjegyzik, hogy egyre jobban érvényesül a különböző 

politikai szereplők, valamint az érintettek akarata is, ezáltal a kormányzás már nemcsak a 

kormányzat, illetve a kormányzati szervek kizárólagos territóriuma. Klijn (2008) a 

közigazgatásra, közigazgatási intézményekre vonatkozóan a kormányzás négy típusát 

különbözteti meg: 

1. jó kormányzás, vállalati kormányzás: 

 cél a közigazgatás megfelelő működtetése, 

 az állampolgárokkal való tisztességes bánásmód, 

 egyértelmű szervezeti felépítés, amely magában foglalja a törvényi szabályozás 

alapvető elemeit, 

 de valójában a közkormányzáshoz nincs köze. 

2. piaci kormányzás (NPM): 

 a teljesítmény növelése és az elszámoltathatóság áll a középpontban, 

 a kormányzat feladata ebben az esetben a célok meghatározása, a 

megvalósítás a különböző ügynökségek, közszervezetek hatásköre, 

 az elszámoltathatóságot egyértelmű teljesítménymutatók, valamint más piaci 

típusú mechanizmusok biztosítják, 
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 mivel az NPM a központi irányítást hangsúlyozza, ezért a közkormányzás 

elméletével ellentétesnek tekinthető, ami inkább a közszervezetek közötti, 

illetve közszervezetek és magánvállalatok közötti horizontális kapcsolatokra 

épít. 

3. többszintű kormányzás/kormányközi kapcsolatok (két eltérő típus, de hasonló 

tulajdonságokkal) 

 többszereplős környezetben nehéz eredményeket elérni, 

 hálózatok is szükségesek ahhoz, hogy a probléma valamennyi nézőpontját 

figyelembe lehessen venni, mivel a közszervezeteket a hierarchikus szintjeik 

többnyire megkötik a probléma megoldásában. 

4. hálózati kormányzás (network governance) 

 a kormányzás közösségi és nem közösségi szereplők hálózatain keresztül zajlik, 

 a csoportok közötti interakciók a folyamatokat összetetté és nehezen 

menedzselhetővé teszik, 

 a fentiek miatt más vezetési és irányítási stratégiák szükségesek, mint a 

hagyományos közigazgatásban. 

Mindegyik formában közös, hogy a kormányzat erejét korlátosnak tekintik, és inkább a 

kormányzás folyamatát állítják a fókuszba, nem pedig a kormányzat struktúráját. A public 

governance, azaz a közkormányzás a szereplők kapcsolataira koncentrál és a 

középpontban az összetett döntéshozatali és végrehajtási folyamatok kezelése áll. 

Löffler (2003) megfogalmazásában a kormányzás az, amikor több érdekelt együttműködik, 

mert egy közös(ségi) problémát egyetlen hatóság, közintézmény nem tud megoldani. 

Sokszor olyan gyakorlatok, mint a közvetítés, az egyezkedés és az önszabályozás 

hatékonyabbak, mint a hagyományos értelemben vett köztevékenység. Mind formális, 

mind informális szabályok jellemzik a közkormányzást, de feltételezhető, hogy az 

érdekeltek (állampolgárok, közösségi szervek, nonprofit szervezetek, média, üzleti szféra, 

politikusok) közötti tárgyalások megváltoztathatják ezeket a szabályokat. Ekkor már nem 

a piaci struktúrák jelentik a fő irányító mechanizmust, hanem a hierarchiák és az 

együttműködő hálózatok is szerepet kapnak. 
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Osborne (2006) az új közmenedzsmentet a tradicionális közigazgatás és az új 

közkormányzás között átmenetnek tekinti. Az általa új közkormányzásnak (New Public 

Governance, NPG) nevezett modell egy átfogó megközelítés, ami a 

szervezetszociológiából és a hálózatelméletből ered. Az NPG a szervezetek közötti 

kapcsolattartásra koncentrál és a folyamatok irányítására helyezi a hangsúlyt, továbbá a 

szolgáltatások hatékonyságára és az eredményekre fókuszál. A fő irányító mechanizmus a 

bizalom, a kapcsolati tőke és a szerződések. Véleménye szerint az egyes modellek elemei 

azonban akár egyszerre is létezhetnek.  

2.4.4 Többszintű kormányzás 

A közmenedzsment egy olyan formáját nevezzük többszintű kormányzásnak, melyben a 

regionális szint kap kulcsfontosságú szerepet. A többszintű kormányzás kialakulása az 

Európai Unió létrejöttével kapcsolható össze. A tevékenységek és problémák koordinálása 

a lehető legtöbb szinten (helyi, regionális, nemzeti, szupranacionális, globális) történik, 

amelyhez a felek tárgyalási, alkudozási képességeire van szükség. A kormányzás kifejezés 

pedig arra utal, hogy a közmenedzsment ebben a formában nemcsak kormányzati 

szervekre, hanem már az érdekelti csoportokra, szervezetekre is vonatkozik. (Thompson, 

2003; Lane, 2009) 

A többszintű kormányzás a kormányzás olyan új formáját testesíti meg, amelynek három 

fő dimenziója emelhető ki: 

 a vertikális dimenzió magában foglalja a kormányzat alsóbb és felsőbb szintjei közötti 

interakciókat, 

 a kormányzatok, illetve a kormányzat és nem kormányzati szervek horizontális 

hálózatai (regionális és helyi szinten a legjellemzőbbek), 

 magánszervezetek által nyújtott közszolgáltatások. 

A többszintű közigazgatás egy hibrid irányítású rendszerben működik, ahol mind a 

hierarchiának, mind a piacnak koordinációs szerepe van amellett, hogy a demokrácia, a 

legitimáció és a részvétel is kiemelt fontossággal bír. A közszereplők céljaik elérése 

érdekében tárgyalnak, egyezségeket kötnek, partnerségeket hoznak létre a magánszektor 

és a civilszféra szereplőivel. Ezáltal az irányítás alapját különböző hálózatok, szerződések, 

illetve egyezmények alkotják. (Lane, 2009) 
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A többszintű kormányzás elmélete először az európai uniós politikák tanulmányozásakor 

jelent meg, majd ugyanezt sokkal általánosabban alkalmazták az EU döntéshozatali 

folyamataira. Így vált az Európai Unió a többszintű kormányzás legjobb példájává.  

A többszintű kormányzás elméletében az Európai Unió úgy jellemezhető, mint egy egyedi 

politikai jellemzőkkel rendelkező, több szinten tevékenykedő és egymással szorosan 

összekapcsolt intézményekkel bíró rendszer.  Más regionális és globális intézményekre 

azonban nem igazán alkalmazható a többszintű kormányzás elmélete, mivel azok 

együttműködési mechanizmusa inkább a nemzetközi szervezetekére hasonlít. 

2.5 Hálózati kormányzás   

2.5.1 A hálózatok 

A legújabb trend a közszektorban a hálózati kormányzás felé történő elmozdulás.  

A közkormányzási modellekből kinőtt irányzat esetén a különböző közszervezetek, illetve 

érdekeltek közötti kapcsolatok már új szervezetet alkotnak: a hálózatot. 

A hálózat kifejezés egy olyan struktúrára utal, amely több csomópontból áll és több 

kapcsolódással rendelkezik. Jackson és Stainsby (2000) értelmezésében a hálózatok 

kapcsolatok klaszterei, amelyek mind térben, mind időben meghatározhatatlan 

kiterjedésűek. Agranoff és McGuire (2001) szerint a hálózat többszervezetes szervezkedés 

vagy megállapodás, ami olyan problémák megoldására jött létre, amelyeket egyetlen 

szervezet nem, vagy csak nagyon nehezen tudna megoldani. Weber és Khademian (2008) 

a hálózatot, mint komplex feladatok végrehajtására létrejött szervezeti formát írják le, 

amelyet általában rugalmasnak, hatékonynak, és innovatívnak tekintenek abból a 

szempontból, hogy együttesen olyan tevékenységet végez, amit egyetlen szervezet nem 

lenne képes teljesíteni. Kenis és Provan (2006) definíciója szerint a hálózat két vagy több 

szervezet, amelyek megegyeznek, hogy együttműködnek egymással, koordinálják a közös 

tevékenységeket, információt osztanak meg egymással, a problémákat és lehetőségeket 

együttesen azonosítják, innovációkat hajtanak végre, és közösen biztosítják az ezekhez 

szükséges erőforrásokat. 

A közmenedzsment hálózatok a közpolitika kialakításában és/vagy a közigazgatásban 

tevékenykedő intézményeket foglalnak magukban, rajtuk keresztül közjavak és 

közszolgáltatások tervezhetők, állíthatók elő, és nyújthatók (ezen tevékenységek 
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bármelyike, illetve akár összessége is). A hálózati struktúrák lehetnek formálisak vagy 

informálisak, tipikusan több szektorra is kiterjednek és akár több kormányzat is 

tevékenykedhet együttes erővel egy-egy szakterületen.  

A közszektor hálózatainak osztályozása több módon lehetséges. Klijn (2008) három 

hálózattípust különböztet meg:  

1. politikai hálózat (policy network): 

 a fókusz az állam és különböző érdekcsoportok közötti döntéshozatalon van,  

 az elemzések a horizontális hálózatok hatalmi különbségeire összpontosítanak. 

2. szervezetek közötti szolgáltatásnyújtó hálózat (interorganizational service delivery 

network), vagy végrehajtó hálózat (policy implementation network): 

 a hálózat a szolgáltatásnyújtás és végrehajtás mozgatórugója, 

 a konkrét eredmények létrehozását koordinálja, a közös szolgáltatásnyújtást 

szervezi meg, 

 a hálózaton belüli problémák feltárása áll a megfigyelések középpontjában. 

3. kormányzó hálózat (governing network): 

 a döntéshozatal összetettségét hangsúlyozza, 

 főként a hálózatok és a döntéshozatali folyamat fejlesztésére koncentrál, 

 középpontjában a közkormányzás (public governance) legitimitásának 

erősítése áll, 

 intenzív menedzseri erőfeszítések szükségességére hívják fel a figyelmet annak 

érdekében, hogy az érdekeltek számára elfogadható eredmények szülessenek. 

A hálózatok keletkezése többféleképpen mehet végbe. Egyrészt egy vagy több 

karizmatikus vezető kezdeményezheti a hálózat létrehozását. Ebben az esetben a 

vállalkozó szellem a hajtóerő amellett, hogy ilyenkor is szükség van a szervezetek 

képviselőinek támogatására. A szervezetek gyakran hoznak létre hálózatokat annak 

érdekében, hogy egy bizonyos programot, tevékenységet, vagy projektet véghezvigyenek, 

amelyre az összes szervezetnek szüksége van. Ekkor maga a szükséglet a hálózat alapja.  

Ez akár nagyon lassan is kialakulhat, amíg a szereplők apránként rájönnek, hogy a 

kormányzati szektor nem képes egyedül megfelelő minőségben előállítani az adott 

közjószágot vagy közszolgáltatást. A hálózatok kialakulásának egy harmadik verziója, 
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amikor egy speciális, hirtelen bekövetkezett esemény hatására hoznak létre hálózatot  

(pl. katasztrófa után). (McGuire és Agranoff, 2007) 

Hakansson (2010) a hálózati működés hét elemét emeli ki, amelyek a következők: 

 interaktív működés, 

 korlátozott szabadság érvényesülése, 

 hagyományos vállalati kategóriák érvénytelensége, 

 az együttműködés és a versengés kombinációja, 

 a tapasztalat és a pozíció központi szerepe, 

 a résztvevők hiányos tudása, 

 ellentmondások kezelése elengedhetetlen. 

A hálózat irányítása során figyelembe kell venni, hogy a hálózat tagjai függnek a többi 

tagtól, a hálózatról alkotott kép nem teljes, továbbá mindenkinek más és más a 

nézőpontja, megközelítési módja, elvárása, célja. Ezért a hálózat többi szereplőjével 

együtt kell működni, alkalmazkodni kell hozzájuk és szükség esetén rájuk kell 

kényszeríteni a saját akaratot. A kényszerítésen alapuló magatartás azonban a hálózat 

hosszú távú fennmaradása érdekében csak ideiglenes lehet. 

A hálózatok legjelentősebb előnye, hogy lehetővé teszik az információk és a tudás 

megosztását, ezáltal hozzájárulnak az innovációhoz és problémák megoldását segítik elő, 

de egyúttal közelebb visznek a korábban már említett komisz problémák megoldásához is. 

A hagyományos, utasításon és ellenőrzésen alapuló szervezetek, mint a bürokráciák, 

hierarchiák nem képesek megbirkózni a félreérthető, komplex és bizonytalan helyzetek 

információigényével. A hálózatok megoldást nyújthatnak, hiszen azok képesek az 

önszerveződésre, az innovációra, és különböző szektorok összekapcsolására. (Bogason és 

Mussu, 2006) Egy másik magyarázat a hálózatosodásra, annak együttműködési előnyében 

(collaborative advantage) rejlik. Vagyis a szervezetek egyesült erővel, hálózatok 

működtetésével jobb eredményeket érnek el, mintha önállóan, egyedül tevékenykedtek 

volna. (Kanter, 1994; Huxham, 2003) Agranoff és McGuire (2001) ezt adaptív 

hatékonyságnak nevezik, mivel a minőséggel, a rugalmassággal és az innovációval 

kapcsolatos tevékenységeket a hálózatok az egyéni szervezetekkel szemben magasabb 

hatékonysággal képesek elérni.  
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A hálózatban a döntések hatékonyabbak, mivel a döntéshozatalban résztvevők nem 

egyszerűen irányítók, hanem érintettek, ügyfelek, vevők is. A többszereplős döntéshozatal 

több felvetett javaslatot, több információt is jelent mindenki számára, és a döntési 

rendszert kevésbé korlátozzák az egyéni gondolkodás hibái. A hálózati döntés nem 

egyszerűen egy racionálisabb folyamat eredménye, hanem több szereplő által keresett 

közös megoldás során létrejött szinergia terméke. 

A hálózatok a tudás menedzselésének fontos eszközeivé váltak. Davenport és Prusak 

(2001) megfogalmazásában a hálózatok „tudást tesznek közkinccsé, lehetségessé válik a 

hatékony kommunikáció és együttműködés, és a folyamatos eszmecserék gyakran 

teremtenek új ismereteket”. Bár nem minden hálózat a tudás menedzselésére jön létre, 

virtuálisan valamennyi hálózat azt az explicit és tacit tudást keresi, amellyel a 

szervezetközi küldetésük teljesíthető. Az explicit tudás az, ami könnyen kodifikálható, 

kommunikálható, és dokumentálható, míg a tacit tudás az érzésekbe, egyéni 

feltételezésekbe, tapasztalatokba, intuíciókba van ágyazva. Ez utóbbi ritkán dokumentált, 

de a szervezet tagjai gyakran kommunikálják metaforákon keresztül. 

A hálózatban a tudásmenedzsment feladatok minden folyamatszakaszban megjelennek. 

Fontos tudni, hogy a közszférában a tudáshálózatok nagyban függnek a politikai és 

szervezeti támogatástól, a támogató vezetéstől és a kommunikációtól.  

A tudásmenedzsment megvalósítása, illetve sikere egyébként hasonlóan a 

magánszférához, valamint a magánszervezetekhez a következőkön múlik (McGuire és 

Agranoff, 2007): 

 a tudásmenedzsment hasznosságának felismerése a szervezet számára, 

 szervezetszintű támogatás megszerzése, 

 kulturális korlátok figyelembe vétele, 

 tudásmenedzsment közösségek kiépítése, 

 IT eszközök használata a tudásmenedzsment támogatására. 

A hálózatok elszámoltathatósága ugyanakkor problémás. Napjainkban a legitimitás már 

egyébként sem magától értetődő, a közszervezeteknek (és a közszervezetek hálózatainak) 

is folyamatosan bizonyítaniuk kell azt, amihez viszont elszámoltathatóvá kell válniuk. 

(Farkas és Molnár, 2005) Hiszen a hálózatokban nem nyilvánvaló, hogy ki a megbízó vagy 

az ügynök, illetve nincs olyan felettes szerv, ami a hálózat tevékenységét úgy irányítsa, 
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hogy az a választott tisztségviselők elvárásaival egységben legyen. A hálózatnak minden 

résztvevője felelős, ezért úgy tűnik, hogy mindenki elszámoltatható, de abszolút 

elszámoltathatóság nincs. Emiatt a közszféra felelőssége a közérdek elérésében 

veszélyeztetett, illetve korlátozott a hálózatok használata esetén. Azonban az 

elszámoltathatóság biztosítható, ha olyan mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a döntéseket független, objektív szervek felülvizsgálhassák. 

(Agranoff és McGuire, 2001) 

A hálózat működését különböző tényezők akadályozhatják, melyeket McGuire és Agranoff 

(2007; 2011) gyűjtött össze: 

 működési korlátok: 

a. hatalmi aszimmetria: megeshet, hogy a hatalom, az erőviszonyok egyenlőtlenek, 

vagy akár az egyes szervezetek, hálózati tagok között (hatalmi) függőség van. 

Ilyenkor fennáll a veszélye annak, hogy a domináns szervezet kontrollálja az 

alárendelt egységet, és koalíciót alkotva befolyásolják a folyamatokat. Ez blokkoló 

erőt hozhat létre, ami azt jelenti, hogy együttesen megakadályozzák bizonyos 

témák napirendre kerülését, kulcsfontosságú döntések meghozatalát, a hálózat 

erőforrásokhoz való hozzájutását. Ennek az akadálynak a leküzdésére a 

legcélravezetőbb módszer az alkudozás. Ezen kívül érdemes megemlíteni, hogy a 

hálózati tagok azonosítása és egységbe fogása után a hálózat belső erőforrásai is 

segítséget jelenthetnek. Hiszen a hálózati tagok nemcsak az erőforrásaikat, illetve 

az ehhez fűződő erőviszonyaikat integrálják a hálózatba, hanem a siker iránti 

lelkesedésüket, elszántságukat is. 

b. illetékességi harc (turf war): a szervezetek megpróbálják megvédeni az 

illetékességi területüket azáltal, hogy az együttműködésben nem vesznek részt.  

Az illetékességi harc kialakulása megakadályozható bizonyos kooperatív stratégiák 

követésével, mint például egyezményekkel, koordináló tanácsok létrehozásával. 

c. együttműködési tehetetlenség (inercia): az együttműködési előny hiányáról akkor 

beszélhetünk, amikor a hálózat nagyon lassan halad a célja felé, nem ér el 

eredményeket, esetleg össze is omlik. Ezen problémák előfordulásának több oka is 

lehet, mint például: 
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 eltérő célok, különbségek a kinyilvánított, a feltételezett és a rejtett 

célkitűzések között (a hálózat, az egyes szervezetek, illetve a résztvevő 

személyek szintjén), 

 nagyobb erőforrásokkal rendelkező résztvevők dominanciája, hatalma, 

 gyanú, ami a bizalom hiánya miatt alakul ki, 

 a partnerségi viszony „kifáradása”, 

 állandó változások, 

 leváltott vezetőség. 

Az együttműködési tehetetlenség elkerülése a hálózat vezetőjének feladata. Arra 

kell törekedni, hogy a korábban meghatározott tervek alapján folyamatosan 

haladjon a munka. 

d. technikai korlátok: ha a hálózat talál is megfelelő megoldást, politikai, pénzügyi 

vagy jogi akadályok ellehetetleníthetik a következő lépés megtételét. Ha a 

hálózatnak túl szűk vagy korlátozott a tevékenységi köre, az meggátolhatja a 

megoldás létrehozásában. A technikai megoldás hiánya (nincs megfelelő tudás 

vagy a korábban kidolgozott megoldás nem alkalmazható az aktuális helyzetben) 

további akadályokat generál. A felsoroltak közül a politikai akadályokon a 

legnehezebb felülkerekedni. Ezek abból fakadnak, hogy a hálózatban résztvevő 

szervezetek közötti horizontális koordináció alkudozáson alapul. A szervezetek 

képviselői így nem tekinthetők autonóm szereplőknek, a küldő intézmény 

ellenőrzése alatt állnak. Ennek megoldása, ha valódi döntéshozók vesznek részt a 

hálózat érdekeinek meghatározásában. Fontos továbbá az aktív konzultáció, a 

közvetítés és a bizalomépítés. 

 teljesítménykorlátok 

a. eredményesség kérdése: a hálózatok értékelése nem valósítható meg ugyanolyan 

output/outcome központú célokkal, mint a hierarchikus szervezeteknél.  

A résztvevők ugyanakkor a saját szervezetük céljait is el kívánják érni, és a közös 

hálózati célokat is. A hálózatok esetén az eredmények mérésekor azt kell 

figyelembe venni, hogy a hálózat milyen mértékben éri el a célját, függetlenül 

attól, hogy mi a cél és hogyan lett meghatározva. 



 

 64 

b. folyamatok versus eredmények: Előfordulhat, hogy a folyamat közepén 

egyértelművé válik annak kudarca, de a folyamatnak van valamilyen értéke a 

résztvevők számára és ezért nem hagyják abba. 

A teljesítménykorlátok mindkét típusa esetén érvényes, hogy az ex ante kialakított 

célkitűzések csak ritkán tarthatóak, mert a hálózati tagok adaptálják az 

elképzeléseiket, célkitűzéseiket, igazodva a többi taghoz, illetve válaszolva a környezet 

változásaira.  

A hálózati eredményeket inkább az ex post érvényesülés szempontjából érdemes 

értékelni, a hálózati résztvevők szubjektív véleménye alapján. A végső elemzésben a 

költségek számbavétele mellett a hálózati szereplőknek is meg kell határozni, hogy 

milyen hasznuk származott a hálózatból. A hálózat teljesítményét minden érdekeltnek 

több kritérium szerint kell mérnie. Az eredményesség modelljének tartalmaznia kell a 

következőket: 

 a hálózat megfelelő leírása, 

 mind a hálózat menedzsmentje, mind a hálózaton belüli menedzsment 

folyamatainak számbavétele, 

 a politikai és társadalmi kontextus felismerése, amelyben a hálózat működik, 

 szervezetközi menedzsment, 

 eredményességi (outcome) mutatók, melyekben a szereplők megegyeztek. 

 bürokratikus korlátok  

A kormányzati szervek különböznek a többi szervezettől. Speciális helyzetben vannak, 

mert nem helyettesíthetők, általában nagy létszámúak, jelentős költségvetéssel 

rendelkeznek, sajátos hatalommal bírnak, hozzáférnek a tömegmédiához és 

demokratikusan legitimek. A hálózati kormányzás hatására a közszervezetek belső 

működéséről a hangsúly a hálózati szereplők felé tolódik, akiktől a hálózatok nagyban 

függnek.  

A rugalmasság, az ügyfélorientáció és az együttműködés iránti igény mind olyan erők, 

amelyek a közszervezeteket változásra késztetik. Ezek ellen ható tényező a szakmai 

izoláció, a közszervezetek szerződéseinek merevsége, az együttműködési 

kezdeményezések alulfinanszírozása, valamint az olyan menedzsment eszközök, 

amelyek a korlátok merevségét határozzák meg. 
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2.5.2 A hálózati kormányzás 

A hálózatos közmenedzsment elterjedése a társadalmi változások ütemére, mértékére 

vezethető vissza, illetve arra, hogy a munkaorientált társadalom egyre inkább 

tudásközpontúvá válik. Ezeken túlmenően a komisz problémák jelenléte, valamint a 

kormányzat szerepének változása (a közvetlen szolgáltatásnyújtásról mindinkább az 

irányításra, partnerségi kapcsolatok, szerződéses viszonyok kialakítására helyeződik a 

hangsúly) is hozzájárul a hálózatok térhódításához. (McGuire és Agranoff, 2007) 

A hálózat egy koordinációs mechanizmusnak tekinthető, amit hálózati kormányzásnak is 

nevezhetünk. A közszektorban egyre inkább működő mechanizmusnak tekintik a 

hálózatot is, amellyel szolgáltatások nyújthatók és társadalom-, illetve gazdaságpolitikai 

elképzelések valósíthatók meg a tradícionális hierarchikus kormányzás alternatívájaként. 

Továbbá támogatja az együttműködést és a közösségi képességfejlesztést, valamint javítja 

a szervezeti, illetve ügyfélszintű eredmények elérését. A közmenedzsmentben a 

kormányzás a szervezetek közszolgáltatást nyújtó szerepére, irányítására összpontosít. 

(Provan és Kenis, 2007; Kenis és Provan, 2009)  

A hálózati kormányzás (governance by network vagy network governance) négy jelentős, 

a közszektorra ható trend szintézisét jelenti (Goldsmith és Eggers, 2004): 

1. „third-party government”: a gazdaság-, illetve társadalompolitikai célok elérése 

érdekében a közszolgáltatások nyújtásában magán és nonprofit cégek egyre növekvő 

bevonása. 

2. összekapcsolt kormányzat (joined-up government): integrált szolgáltatások nyújtása 

többszintű kormányzati ügynökségek révén. 

3. digitális forradalom: a technológiai fejlődés lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy 

valós időben együttműködjenek külső partnerekkel. 

4. vevői igények: az állampolgárok megnövekedett igénye a kormányzati szolgáltatások 

iránt. 

A hálózati kormányzás tehát a köz- és magánegyüttműködés magas szintjét jelenti (third 

party government) összekapcsolva erőteljes hálózati menedzsment képességekkel 

(joined-up government), felhasználva a modern technológiát a hálózat összekapcsolására, 

és ezáltal az állampolgárok számára nagyobb választási lehetőségeket biztosítani a 

közszolgáltatások tekintetében.  



 

 66 

Provan és Kenis (2007), valamint Kenis és Provan (2009) a hálózati kormányzás három 

struktúráját határozta meg (a három modellt a 10. ábra is bemutatja): 

 részvételi vagy megosztott kormányzás:  

A hálózat legegyszerűbb formája, amely több, közösen tevékenykedő szervezetet foglal 

magában, megkülönböztetett kormányzó egység nélkül. A partnerek közössége hozza 

meg az összes döntést és irányítja a hálózat valamennyi tevékenységét, beleértve az 

adminisztratív és (mind a külső, mind a belső) koordinációs feladatokat is. Formális 

adminisztratív egysége nincs a hálózatnak, tehát a hálózat tagjai mindig közösen 

lépnek fel, a hálózat egyetlen tagja sem képviselheti egyedül az egészet. Az ilyen 

struktúra nagyban függ a tagok kölcsönösségétől. A célok elérését az határozza meg, 

hogy a hálózati tagok mennyire egyenlőek, illetve a vezetést mennyire képesek 

megosztani.  

A kormányzás történhet formálisan, rendszeres találkozók formájában, vagy 

informálisan, a folyamatos feladatok függvényében. A hálózat valamennyi tagja 

kapcsolatban áll a többi taggal, és többé-kevésbé megegyező mértékben vesznek részt 

a munkában, ami decentralizált modellt eredményez. Ezáltal viszont a hálózatban 

résztvevők elkötelezetté válnak a hálózati célok iránt. Ahhoz, hogy ez valóban így 

történjen fontos, hogy a hatalom szimmetrikus legyen a hálózaton belül, még akkor is, 

ha a résztvevő szervezetek eltérő képességekkel, teljesítménnyel, mérettel 

rendelkeznek. A modell erőssége, hogy a hálózat az összes érdekeltet összefogja, 

továbbá a tagok igényeit maximálisan figyelembe veszi. Hátránya, hogy kevésbé 

hatékony. Olyan hálózatok esetén szerencsés, amely földrajzilag koncentrált, 

kisméretű hálózat, és ahol a közvetlen kommunikációra is sor tud kerülni. 

 vezető szervezettel irányított hálózat:  

A vezető intézmény ellátja a hálózat adminisztratív tevékenységeit és elősegíti a 

hálózati tagok munkáját, hogy a hálózati célokat elérhessék. Ebben az esetben a 

hálózat fő célkitűzése összhangban áll a vezető tag szervezeti céljaival.  

Az együttműködés mértéke legfőképpen a vezető intézménytől függ. Általában 

vertikális kapcsolatokra jellemző ez a forma, ahol egy jelentős – és hatalommal bíró – 

szervezet számos gyengébb és kisebb szervezettel áll kapcsolatban. Horizontális 

kapcsolatrendszerben csak akkor hoznak létre ilyen hálózatot, amikor az egyik 
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szervezet megfelelő erőforrásokkal és legitimációval rendelkezik. Ebben a struktúrában 

a hálózat tagjai legalább néhány közös cél érdekében – az egyéni célokat is szem előtt 

tartva – működnek együtt. A hálózat minden tevékenységét, valamint a fontos 

döntések meghozatalát az egyik hálózati tag, mint vezető szervezet koordinálja. Ezen 

túlmenően a vezető szervezet a hálózati célok elérése érdekében elősegíti a többi 

hálózati tag munkáját. Általában akkor alkalmazzák ezt a típust, amikor a részvételi 

kormányzás nem hatékony struktúra, és ezért centralizáltabb szervezetre van szükség. 

A vezető szervezet modelljének nagy előnye a hatékonyság és a legitimitás. 

Gyengesége pedig az, hogy a vezető szervezet előtérbe helyezheti a saját céljait a 

hálózati célokkal szemben. Másrészt lehetősége van domináns szerepet játszani, ami a 

többi tag részéről ellenálláshoz vezethet. Kutatások alapján az eredményesség a 

központi koordináció mértékével egyenesen arányos. A hálózat működésével 

kapcsolatos funkciók központosítása a koordináció és az integráció megkönnyítését is 

szolgálja. (Provan és Milward, 1995; McGuire és Agranoff, 2007)  

 adminisztratív szervezettel irányított hálózat (network administrative organization, 

NAO):  

Ennek a kormányzási modellnek a lényege, hogy a hálózat adminisztratív feladatait egy 

elkülönült egység végzi, ami e feladatoknak az irányítására, koordinálására jött létre – 

vagyis kizárólagosan hálózati kormányzásra létrehozott szervezetről van szó. A hálózat 

tagjai ugyanúgy kapcsolatban állnak egymással és együttműködnek, mint az előző 

struktúrában, de a konkrét hálózati tevékenységek koordinálása és a döntéshozatal a 

NAO-n keresztül történik, nem pedig egy kiválasztott hálózati tagon keresztül.  

A szervezet akár egy főből is állhat, de akár formalizált szervezet is lehet. Utóbbi 

esetben jellemző a testületi struktúra. A modell előnye a fenntarthatóság és a (külső) 

legitimitás, illetve – ugyan kisebb mértékben, de – a hatékonyság is ide sorolható. 

Hátránya, hogy a hálózat tagjai túlságosan is támaszkodnak a NAO-ra, valamint a 

döntéshozatali folyamat bürokratikussá válhat. 
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10. ábra: Hálózati kormányzási modellek 

 

Forrás: Kenis és Provan (2009), 447. oldal 

Mindegyik modellnek megvannak az erősségei és gyengeségei, ugyanakkor egyik sem 

tekinthető jobbnak, vagy felsőbbrendűnek. A hálózati kormányzás modelljének 

kiválasztásához alapvetően négy tényezőt kell figyelembe venni: a bizalom szintjét, a 

résztvevők számát, a célra vonatkozó konszenzust és a feladat természetét. Ahogy a 

bizalom egyre kevésbé egyenletesen oszlik el, ahogy a részvevők száma növekszik, ahogy 

a konszenzus egyre nehezebb és egyre több hálózati szintű képességre van szükség, úgy 

válik egyre hatékonyabb formává a vezető szervezetes struktúra és a hálózati 

adminisztrációs szervezet. 

A bizalom a kapcsolatnak az az aspektusa, ami azt tükrözi, hogy mennyire szándékozik 

valaki elfogadni a sebezhetőséget a másik fél szándékainak és viselkedésének pozitív 

voltára alapozva. A hálózati kormányzás formájának összhangban kell lennie a hálózatban 

meglévő bizalom szintjével. Amennyiben erős bizalom jellemzi a hálózatot, akkor 

hatékony struktúra a megosztott kormányzás. Alacsony bizalmi szint esetén a hálózat 

akkor életképes, ha a kormányzás feladatai közvetítőn keresztül valósulnak meg. Ez lehet 

akár a vezető szervezet általi, vagy a hálózat adminisztrációs szervezeten keresztüli 

kormányzás.  
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A hálózati résztvevők számának növekedésével a tagok közötti potenciális kapcsolatok 

száma exponenciálisan emelkedik, ami a hálózat irányítását egyre nehezebbé teszi. Ahogy 

nő a hálózat, úgy válik egyre kevésbé hatékonnyá a megosztott kormányzás, hiszen a 

tagok vagy túl sok időt kényszerülnek fordítani a koordinációra, vagy figyelmen kívül 

hagynak fontos témákat. Ezek a problémák még komplexebbé válnak, amikor a 

résztvevők földrajzilag is szétszórtan helyezkednek el. A megoldást az jelenti, ha a 

kormányzási tevékenységet centralizálják, így a résztvevőknek már nem szükséges 

egymással kapcsolatot létesíteniük, csak a közvetítő szervvel kell kommunikálniuk. Kenis 

és Provan (2009) kutatásai alapján a maximum 6–8 szervezetes hálózatoknál lehet a 

megosztott kormányzási formát alkalmazni. 

A hálózati célokra vonatkozó konszenzus a hálózati elkötelezettség szempontjából fontos 

tényező, de mérsékelt megegyezés esetén is van mód a közös munkára. Amikor a tagok 

kevésbé képesek feloldani a konfliktusaikat és csak részlegesen elkötelezettek a célok 

mellett, akkor a vezető, illetve az adminisztratív szervezet által meghozott stratégiai 

döntések segítséget jelenthetnek a továbblépéshez. 

A szervezetek azért alakítanak hálózatot, mert egy-egy tevékenységet egyedül nem 

képesek elvégezni. Minél inkább összefüggnek egymással ennek a tevékenységnek a 

feladatai, annál nagyobb követelményeket támasztanak az egyes hálózati tagokkal 

szemben. Ezen kívül a külső legitimitás biztosítása szempontjából is felmerülhetnek olyan 

képességek, amelyekkel egyes résztvevők nem rendelkeznek.  

Összefoglalva a fentieket megállapítható, hogy a megosztott kormányzás akkor hatékony, 

ha a bizalom viszonylag egyenletes a kevés számú résztvevő között, a célokban egyetértés 

van, és amikor a hálózati szintű képességekre kicsi az igény. A vezető szervezetes 

struktúra akkor a legalkalmasabb forma, amikor alacsony a bizalmi szint a mérsékelt 

számú hálózati résztvevő között, és a konszenzus mértéke szintén alacsony, továbbá 

hálózati szintű tudásra is szükség van, de szintén csak mérsékelten. A hálózati 

adminisztrációs szervezettel működő hálózati struktúrát akkor célszerű választani, ha 

mérsékelten magas a bizalom, sok a résztvevő, a célokra vonatkozó egyetértés szintje 

közepesen magas, illetve nagy szükség van hálózati szintű képességekre. (Provan & Kenis 

2007; Kenis & Provan 2009) 
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Kenis és Provan egy másik cikkükben (Kenis & Provan, 2006) a hálózatok ellenőrzését, 

kontrollját a hálózati kormányzás egyik dimenziójának tekintik. Megállapítják, hogy a 

hálózat maga is egy lehetséges kontrollmechanizmus, de a hálózat mint koordinációs 

forma is a kontroll tárgya lehet. Öt kontroll mechanizmust azonosítanak: 

 központosított személyi kontroll, 

 formális, bürokratikus kontroll, 

 output kontroll, 

 kulturális (vagy klán) kontroll, 

 megbecsülésen alapuló (reputációs) kontroll. 

Kicsi hálózatokban a tagok viselkedésének ellenőrzésére mind az öt kontrollmechanizmus 

alkalmas és hatékony. Nagy hálózatok esetében viszont a megbecsülésen alapuló 

ellenőrzés, illetve néhány esetben a klán kontroll a célravezető. Az output kontroll a 

hálózatok esetében a legkevésbé hatékony módszer. A hálózatot körülvevő környezet 

bizonytalansága, illetve komplexitása esetén a legvalószínűbb, hogy ismét a klán, valamint 

a megbecsülésen alapuló kontrollmechanizmusok lehetnek hatékonyak. A hálózatok 

működésének nem kívánt következményei is lehetnek, főként akkor, ha 

elszámoltathatósági problémák állnak fenn, ami a hálózati tagok elkötelezettségét 

rombolja. Nem megfelelő kontrollmechanizmus alkalmazása tovább ronthat a 

problémákon, és olyan következményekkel kell számolni, mint a magasabb költségek, 

konfliktusok, csalás, ellenállás az újdonságok bevezetésével, alkalmazásával szemben. 

A hálózatok nem minden esetben önirányító, önkormányzó struktúrák, ahogy Provan és 

Kenis (2007) tipológiája mutatta, hanem olyan tulajdonságokkal is rendelkezhetnek, 

amelyek inkább formalizált, hierarchikus szervezetekként mutatják őket, hiszen maga a 

szervezetközi együttműködés, azaz a hálózat egy külön szervezetként jelenik meg a 

külvilág számára. 

A hálózatok hagyományos funkciókat is ellátnak, szabályokat, eljárásokat, folyamatokat 

intézményesítenek a szervezeti struktúrában. A hálózatok esetén általában a 

leghatékonyabb struktúra több tényezőtől is függ, melyek közül kiemelhető a méret. 

Minél nagyobb a hálózat, azaz minél több közszervezet alkotja, annál nagyobb szükség 

van egy adminisztratív egységre a hálózat koordinálása céljából. Ezen túlmenően, a 

hálózati formában megoldani kívánt probléma súlyossága is meghatározó lehet a hálózati 
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struktúra szempontjából. A viszonylag „szelíd” problémák nem igényelnek különösebben 

nagy szervezetet, míg a komolyabb, korábban komisz problémaként azonosított esetek 

inkább centralizált struktúra kialakításának irányába mutatnak. A hálózat szerkezetének 

további befolyásoló tényezői a hálózatban alkalmazandó munkafolyamatok, technológiák. 

Amennyiben a hálózat főként információcserére jött létre, akkor a hálózat nem igényel 

bonyolult kormányzási és vezetési ismereteket, készségeket. A hálózati feladatok 

sokszínűsége, nehézsége azonban egyre magasabb szintű centralizációhoz fog vezetni. 

(McGuire és Agranoff, 2007) 

2.5.3 Hálózatmenedzsment 

Annak érdekében, hogy a hálózati kormányzás jól működjön, szükség van a hálózati 

menedzsmentre. Ennek célja, hogy a szereplők közötti együttműködés hatékony legyen, 

és a kooperációt akadályozó tényezők megszűnjenek. A hálózati menedzsment sikeres 

működéséhez két fő elem megléte szükséges (Klijn et al., 1995; Jackson és Stainsby, 2000; 

Löffler, 2003; Klijn és Koppenjan, 2006): 

1. a hálózaton belüli interakciók közvetlen irányítása (game management), amelynek 

elemei a következők: 

 a hálózat aktíválása (activation): a hálózat tagjainak összehozása a közös 

probléma megoldására, 

 elrendezés (arranging): hálózati interakciók, kölcsönhatások támogatása ad 

hoc szervezéssel, 

 közvetítés (brokerage): a szereplők, a problémák és a megoldások 

összehozása. A döntéshozatalra a szemeteskosár modell8 (garbage can model) 

a jellemző. A hálózat közvetítője (broker) pedig leginkább a neoklasszikus 

árverezőhöz (auctioneer) hasonlítható; 

 közbelépés, döntőbíráskodás (mediation and arbitration): stratégiai 

egyezségek létrehozásának megkönnyítése, a feltételek biztosítása. 

2. az intézményi berendezkedés befolyásolhatósága (network constitution): a hálózat 

intézményi berendezkedésének felépítése és megváltoztatása. Ez hasonló a kéthurkos 

                                                 
8
 March (2005) megfogalmazásában „a szemeteskosár döntéshozatali folyamat olyan, amelynek során a 

problémák, a megoldások és a döntésben résztvevők az egyik választási lehetőségtől a másikra térnek át 
olyan körülmények között, hogy a választás természete, a hozzá szükséges idő és a probléma, amit megold, 
mind az egyes elemek relatíve bonyolult, egymásba kuszálódó rendszerétől függ”. 
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tanuláshoz, vagyis a korábbi normák és értékrend feladására is képesnek kell lenni. 

(Argyris, 1976) Ha a probléma nem oldható meg a létező keretek között, akkor a 

hálózat szerkezetét kell megváltoztatni. Az egyszerű hálózatoknál elegendő egy 

hálózatvezető, de összetett hálózatok esetén egy hálózati mediátorra van szükség, aki 

képes a hálózat átformálására, az erőforrások, a kapcsolatok és a szabályok 

megváltoztatására, valamint a hálózati kultúra és viselkedés módosítására.  

Ha abból indulunk ki, hogy az intézmények meghatározzák azokat a szabályokat, 

amelyek befolyásolják, irányítják és korlátozzák a szereplők viselkedését, akkor ebből a 

szempontból a hálózat is intézménynek tekinthető. A hálózati szabályok a szereplők 

viselkedését, az erőforrások elosztását befolyásolják, illetve a szereplők közötti 

interakciókat is szabályozzák. A szabályok két fajtája különíthető el: az interakciós 

szabályok azt határozzák meg, hogy a szereplők mit és mit nem tehetnek a 

hálózatban, míg az aréna szabályok segítenek a szereplőknek meghatározni a 

hálózatot magát (a pozíciókat, a hálózat struktúráját, a standardokat). 

A szabályok számos feltétel miatt változhatnak, melyek az alábbiak: 

 egy szereplő tudatos tevékenységének eredményeképpen, a többi szereplő 

jóváhagyása mellett, 

 a szereplők újraértelmezik a meglévő szabályokat, 

 a szabályokat tudatosan megszegik a szereplők és ezt nem követik 

hathatós negatív szankciók, ezáltal a szabályok elvesztik értelmüket. Ezt a 

folyamatot általában új szabályok létrehozása követi. 

Az intézményi berendezkedés átalakításakor elsőként a szabályok megváltoztatása 

történik meg. A szabályok módosításának többféle stratégiája van: 

 a hálózat összetételének megváltoztatása a belépési szabályok 

módosításával, 

 a hálózati eredményekbe való beavatkozás a szereplők választásait, a 

hálózatban alkalmazott standardokat, azok logikáját befolyásolja, 

 a hálózati interakciókba való beavatkozás a folyamatokat szabályozó 

előírások módosításával. 

A fentiektől kissé eltérően Agranoff és McGuire (2001) a hálózati menedzsment négy 

viselkedési formáját különböztetik meg. Ezek az aktiválás, a keretek meghatározása, a 
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mobilizálás és a szintetizálás. Az aktiválás során a hálózat résztvevőinek, valamint az 

érdekelteknek az azonosítása történik meg. Ekkor mérik fel a résztvevők és az érdekeltek 

készségeit, tudását és erőforrásait. Minden résztvevőnek be kell kapcsolódnia a hálózati 

folyamatokba, a hálózat vezetője pedig megszervezi, stabilizálja, érleli és egységbe 

rendezi a hálózat struktúráját. Az aktiválás szakasza rendkívül fontos a hálózat későbbi 

hatékonysága szempontjából. Rossz teljesítéskor a deaktiválás kaphat szerepet, ami új 

tagok bevezetését jelenti abból a célból, hogy a meglévő tagok befolyása megváltozzon, a 

hálózati dinamika átalakuljon és a vezetési szerepek könnyebbé váljanak. A következő 

szakasz a keretek meghatározása, amelyben a hálózat működési szabályainak 

kialakítására és befolyásolására kerül sor. Az uralkodó értékek és normák befolyásolása, 

valamint a hálózati résztvevők felfogásának alakítása kerül a középpontba. A hálózat 

vezetője meghatározhatja a kereteket új ötletek bevezetésével, közös cél vagy vízió 

kialakításával.  

A mobilizálás során az egyéneket arra ösztönzik, hogy véleményt tegyenek, fenntartsák az 

elkötelezettséget és támogassák a hálózatot, illetve annak céljait. A vezetők szervezetek 

és koalíciók mobilizálásával támogatást biztosítanak a hálózat számára. A szintetizálás 

szakaszában a kedvező feltételek kialakítása és a hatékony interakciók biztosítása folyik a 

hálózat résztvevői között. Az együttműködés elérése válik a fő céllá, amit a gátló tényezők 

megelőzése, minimalizálása vagy eltávolítása révén kívánnak elérni. Ennek eszköze a 

résztvevők közötti interakciók elősegítése, az információáramlás támogatásával a 

komplexitás és a bizonytalanság csökkentése, az ösztönzők megváltoztatása, az 

önszerveződés elősegítése, valamint a résztvevők közötti hatékony kommunikáció 

elősegítése. A szintetizálás főként az interakciók költségeinek csökkentésére irányul. 

Klijn és Koppenjan (2000), illetve később Klijn és szerzőtársai (2010) a 

hálózatmenedzsmentet a hálózati folyamatok irányítására, kormányzására irányuló 

tudatos tevékenységként definiálták. Nézőpontjuk szerint a hálózatmenedzsment célja a 

hálózati szereplők közötti interakciók kezdeményezése, elősegítése, a hatékonyabb 

koordináció érdekében a hálózati berendezkedés létrehozása, illetve módosítása. Vagyis a 

hálózatmenedzsmentnek a szervezetek közötti együttműködések koordinálására és a 

közvetítésre kell összpontosítania. A szerzők a hálózatmenedzsment stratégiákat két 

csoportra osztják: a korábbi megkülönböztetéstől kissé eltérően a folyamatmenedzsment 
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stratégiákat, illetve az intézménytervezést sorolták ide. A hálózati folyamatmenedzsment 

az interakciók elősegítését szolgálja, miközben a hálózat struktúráját adottnak tekinti. 

Amennyiben a cél a hálózat intézményi jellemzőinek módosítása (pl. a szereplők 

pozíciójának változtatása, szabályok átalakítása), akkor az már az intézményi tervezés 

területe. 

Klijn és szerzőtársai (2010) a hálózatmenedzsment stratégiák kapcsán arra is felhívják a 

figyelmet, hogy a hálózati eredmények mérése problémás, mivel a döntéshozatali 

folyamat általában hosszadalmas, és a szereplők célkitűzései idővel változhatnak. Ezáltal 

az objektív eredmények értékelése nem lehetséges, helyette az érzékelt eredmények 

vizsgálatára van szükség. Az eredmények két csoportba sorolhatók: 

1. folyamat eredmények: 

 a hálózat irányítása, 

 konfliktusmegoldás, 

 különböző nézőpontok produktív felhasználása, 

 kapcsolattartás gyakorisága. 

2. tartalom eredmények: 

 az eredmény innovatív jellege, 

 a megoldás integratív tulajdonsága, 

 hozzáadott érték, 

 probléma-megoldási képesség, 

 költség/haszon kapcsolat. 

A folyamatmenedzsment a szereplők közötti interakciók javítását célozza meg, többek 

között egységes nézőpontok kialakítására, szervezeti problémák megoldására koncentrál. 

Mivel a hálózati folyamatmenedzsment stratégiák adottnak veszik  a hálózat struktúráját 

és összetételét, így leginkább a következők tartoznak hozzá: 

 a szereplők kiválasztása és aktiválása, 

 közös vélemény kialakítása a témáról és a megoldásról. Cél, hogy olyan csoportok 

jöjjenek létre, amelyek a szereplők koalíciói számára elfogadhatóak; 

 a szervezetek között megegyezés kialakítása, 
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 az interakciók javítása és felügyelete a folyamatok irányításával, valamint 

konfliktusmenedzsment. 

A jó folyamatmenedzsment az interaktív döntéshozatali folyamat sikeressége 

szempontjából fontos. A Klijn és Koppenjan (2000) empirikus kutatása szoros kapcsolatot 

mutatott ki a hálózati eredmények és a hálózatmenedzsment között. A folyamat és a 

tartalom eredmények menedzselése egyformán fontos a hálózati siker szempontjából. 

A hálózatszervezés célja a hálózat átalakítása, ami többféle módon mehet végbe.  

Ez megtörténhet egyrészt a szereplők pozíciójának megváltoztatásával, új szereplők 

bevezetésével, ami új feltételezéseket, szempontokat vihet a hálózat működésébe. 

Másrészt (mind a formális és az informális) szabályok megváltoztatása eltérő 

viselkedésmintákhoz vezethet. Jelentős hatása lehet például a konfliktuskezelési 

szabályok átalakításának. A harmadik lehetőség a keretek újraszervezése. Ez a hálózat 

működésére vonatkozó alapvető elképzelések megváltoztatását jelenti. 

Mivel a szereplők függősége a többi szereplő erőforrásait illetően adott, ezért a hálózat 

sikeressége attól függ, hogy az együttműködés milyen szintje jön létre. Az együttműködés 

nem megfelelő, ha a szereplők közötti interakciók stagnálnak, blokkolva vannak vagy nem 

kívánt következményekkel járnak. A kudarc egyik oka az lehet, hogy a szereplők nincsenek 

tisztában a külső függőségekkel. A feltételezések és a szempontok különbségei 

konfliktusokhoz vezetnek és az együttműködést gátolják. Csak akkor érhető el megfelelő 

eredmény, ha a szereplők közös célokat tudnak kialakítani, ezért nagyon fontos a tanulási 

folyamat, amit a folyamatmenedzsment eszközeivel lehet alakítani. Amennyiben a 

szereplők nem tudják érvényesíteni az érdekeiket kiléphetnek az együttműködésből. 

Kudarchoz vezethet tehát a kölcsönös függőség figyelmen kívül hagyása, 

érdekkonfliktusok, az interakciók költségei és kockázatai. 

A hálózatok közigazgatási alkalmazását, valamint a hálózati kormányzás bevezetését a 

külföldi szakirodalom (Klijn, 2002; McGuire és Agranoff, 2007; Klijn, 2008; McGuire és 

Agranoff, 2011) a mai kor elvárásait figyelembe véve sokkal inkább megfelelőnek tartja 

mind a tradicionális hierarchiához, mind a piaci koordináción alapuló új 

közmenedzsmenthez képest. Ennek ellenére a meghatározó közmenedzsment modellek 

együttélése figyelhető meg. Sem a weberi bürokráciának, sem az NPM piaci 

mechanizmusainak eltűnésére nem kell számítani a közeljövőben. A kormányzati szervek 
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nem helyettesíthetők hálózatokkal, ugyanakkor sokat tehetnek a hálózatok struktúrájának 

és eredményességének javításáért. Befolyásolhatják a hálózatok összetételét, a hálózatok 

eredményeit és a hálózati folyamatokat, szabályokat. (McGuire és Agranoff 2007; 2011)  

A hálózat eredményességére döntő mértékben hat a hálózat irányítása. 

A hálózati kormányzás magyarországi térnyerése azonban még nem kezdődött meg. 

Gajduschek (2009) véleménye szerint a hálózati kormányzás meghatározóvá válása nem 

várható és talán nem is kívánatos Magyarországon. Ennek okát abban látja, hogy a 

működési modellek (tradicionális weberi közigazgatás, új közmenedzsment, 

közkormányzás) egymásra rétegződése ugyan más országokban is problémás, de a 

magyar közigazgatásban ezek együttes megjelenése kaotikus, továbbá hiányoznak a 

strukturális feltételek, melyek közül a civil szervezeti hálózat hiányát emeli ki a szerző.  

A kulturális feltételek sem adottak, hiszen hiányzik a közösen hozott döntések tiszteletben 

tartása, érvek elfogadása, valamint a bizalom. Ennek némileg ellentmond, hogy vannak 

olyan közigazgatási szervezetek Magyarországon is, ahol már megvalósult a hálózati 

együttműködés valamilyen formája. Véleményem szerint a hálózati kormányzás 

előmozdítása főként a nemzetközi együttműködésekbe, illetve közmenedzsment 

hálózatokba való bekapcsolódással lehetséges. Ez hozzásegítheti a közintézményeket a 

szervezeti kultúrájuk átalakulásához is, hosszú távon pedig Magyarországon is 

működőképes modellé válhat a hálózati együttműködés. 

2.5.4 Együttműködési hálózatok irányítása 

A közintézmények vezetői felismerték, hogy a kormányzati szervek közötti 

együttműködéshez, illetve a koordinációs tevékenységet igénylő megoldásokhoz a 

hálózati struktúrák nagy segítséget jelentenek. A többszektoros együttműködések, így az 

együttműködési hálózatok is hatékony(abb)ak lehetnek, mivel a szakértelem, a tudás és 

az erőforrások széles skálája reprezentálja magát bennük, lehetővé téve a problémák 

könnyebb megértését, és a megoldások eredményes kidolgozását. (Head, 2008) 

Az együttműködési tevékenység általában egy meghatározott témára összpontosul, 

melyet több funkcionális tevékenységtípus egészít ki. Ezek a belső és külső hatással bíró 

szerepek akár átfedésekkel is végbemehetnek. A belső szerepek a következők: 

 tagok közötti információcsere, 

 képességfejlesztés a hálózat tagjai, valamint a közösség részére. 
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A külső hatású szerepek: 

 programtanácsadás, 

 tervezés fejlesztése, 

 szolgáltatásnyújtás, illetve szolgáltatásfejlesztés. 

Az együttműködési hálózatoknak általában magas tranzakciós költségeik vannak az idő, az 

emberi erőforrás, valamint az elkötelezettség terén. 

A hálózati kormányzás eredményességére ható faktorok számbavételéhez Head (2008) 

kutatása szolgálnak alapul. E szerint az együttműködési hálózat sikeréhez nyolc tényező 

szükséges, melyek a következők: 

 elengedhetetlen a különböző érdekeltségi csoportok szempontjainak összehangolása, 

 erős politikai mandátumra van szükség, 

 a regionális kezdeményezések esetén a helyi képességek fejlesztésére kell 

koncentrálni, 

 az együttműködés alapja a bizalom, 

 tanulásközpontú hozzáállás nélkülözhetetlen a sikeres együttműködéshez, a 

visszacsatolási hurkok biztosítják a folyamatos kiigazítást, 

 egyértelmű szabályokat kell alkalmazni mind a döntéshozatal, mind a viták során, 

 az eltérő érdekeltségi körökbe tartozó tagok összekapcsolása, korlátaik áthidalása is 

fontos lépés a siker felé, 

 kiemelt jelentőséggel bír a hálózat irányítása. 

Ansell és Gash (2008) szerint az együttműködési kormányzás a felülről lefelé történő 

megvalósítás kudarcaira, valamint a szabályozások magas költségeire és túlpolitizáltságára 

válaszul alakult ki. Amint a tudás egyre inkább specializálódik és szétoszlik, illetve az 

intézményi struktúra egyre összetettebbé és a részei kölcsönösen függővé válnak, annál 

nagyobb igény jelentkezik az együttműködésre. 

Az együttműködési kormányzás a következő jellemzőkkel írható le: 

 közszervezetek által kezdeményezett fórum, 

 államon kívüli szereplők is részt vesznek benne, 

 a résztvevők közvetlenül is döntéseket hoznak, nem csak konzultációs szerepük van, 

 a fórum formálisan is szervezett, 

 a döntéshozatal konszenzussal történik. 
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Tehát az együttműködési kormányzás egy kormányzási típus, amelyben köz- és 

magánszereplők – megkülönböztethető módon, de – közösen dolgoznak, egyedi 

folyamatokat, illetve szabályokat alkalmazva annak érdekében, hogy közjavakat hozzanak 

létre.  

Ansell és Gash (2008) modelljében az együttműködési kormányzás kiinduló feltétele a 

hatalom–erőforrás–tudás aszimmetria. Amennyiben a hálózat egyes résztvevőinek 

nincsenek megfelelő képességei, erőforrása, szervezete stb. az együttműködési 

kormányzás folyamata során szükséges kezelni ezeket a problémákat, különben 

bizalomvesztéshez vagy az elkötelezettség gyengüléséhez vezetnek. 

Az együttműködési hálózatokra általában az önkéntes részvétel a jellemző, de olyan 

esetek is előfordulhatnak, amikor egy-egy szereplőt meg kell győzni a részvételről, 

ösztönözni kell. Ezt a módszert akkor célszerű alkalmazni, ha félő, hogy az érdekelt felek 

később más fórumokon érvényesítenék befolyásukat. Ezért a hálózat eredményessége 

szempontjából fontos, hogy mielőbb bevonják őket az együttműködésbe, de az ő 

szempontjukból is szerencsés, ha a többi érdekelt álláspontját is megismerhetik. 

Az együttműködések irányítását jelentősen befolyásolja a résztvevők egymáshoz való, 

már kialakult viszonya, azaz a kooperáció és a konfliktusok előtörténete. A meglévő 

klikkek nem kedveznek az együttműködésnek, valamint a korábbi konfliktushelyzeteken is 

csak akkor tudnak felülkerekedni, ha nagyon erős a bizalom a hálózatban, és kölcsönösen 

függnek egymástól a szereplők. 

A vezetés szerepe sem elhanyagolható az együttműködések során. Olyan feladatok is a 

vezetőre hárulnak, mint az egyértelmű szabályok kialakítása, bizalomépítés, a párbeszéd 

elősegítése, valamint kölcsönös előnyök feltárása. Ezeken kívül a vezető feladata, hogy 

képviselje a gyengébb résztvevőket, ellensúlyozza az erősebbeket. 

Az intézményi struktúra az együttműködést megalapozó szabályokat és eljárásokat jelenti, 

melyek legitimációt biztosítanak a működésnek. Ide tartozik továbbá a szerepek, illetve a 

konszenzuskialakítás szabályainak meghatározása is. Fontos az együttműködés elején 

eldönteni, hogy patthelyzet esetén milyen további eljárásokat alkalmaznak a továbblépés 

érdekében.  
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Az együttműködés egy iteratív folyamat, amelynek része a kommunikáció, a bizalom, az 

elkötelezettség, az egyetértés és az eredmények. A kommunikációban a közvetlen 

párbeszéden, a konszenzusteremtésen van a hangsúly, ami hozzájárul a kölcsönös 

előnyök feltárásához, valamint a sztereotípiák és egyéb korlátok lebontásához.  

A párbeszéd mindenképpen az együttműködés szükséges, de nem elégséges feltételének 

tekinthető.  

Ansell és Gash fentiekben leírt modelljét szemlélteti a 11. ábra. 

11. ábra: Együttműködési kormányzás modellje 

 

 

Forrás: Ansell és Gash (2008), 550. oldal 
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becsületességében. A folyamat következő része, az egyetértés arra vonatkozik, hogy az 

érintettek felfogásának összhangban kell lennie a közösen elérni kívánt célról, a 

problémákról stb. Az eredmények tekintetében Ansell és Gash azon az állásponton 

vannak, hogy a sikeres együttműködéshez nagyban hozzájárul, illetve kézzelfoghatóbbá 

teszi a végterméket, ha közbelső eredmények is születnek, azaz „kis győzelmek” érhetők 

el. 

Ansell és Gash (2008) felhívják a figyelmet arra is, hogy az együttműködési kormányzás 

igencsak időigényes folyamat, ezért nem javasolt olyan szituációkban alkalmazni, amikor 

gyors döntéshozatalra és megvalósításra van szükség. 

2.6 A hierarchia, a piac és a hálózat összefüggései 

Az előzőekben egyenként felvázolt modellek közül a három legnagyobb hatású a weberi 

bürokrácia, az új közmenedzsment és a hálózati kormányzás. Mint tudjuk, ezek egyszerre 

léteznek a közszervezetekben, így nem érdektelen e kormányzási módok együttélését, 

összefüggéseit is megvizsgálni. 

A koordináció a rendszer elemeinek összehangolását, együttműködésük elősegítését 

jelenti, a kormányzás pedig a rendszer elemeinek szabályozásával foglalkozik, célja a 

koordináció eredményessége. A koordináció oldalán olyan folyamatok találhatók, 

amelyek szabályozott, de nem feltétlenül tervezett formában hangolják össze az 

elemeket, ezzel szemben a kormányzás oldalán olyan mechanizmusok vannak, amelyek 

tudatos irányítás és tervezés segítségével szabályoznak. Tehát a kormányzás tervezett 

koordináció, vagyis erősebb kategória a koordinációnál, bár mindkettő ugyanazzal az 

eredménnyel jár. (Thompson, 2003) 

Coase (1937) korábbi nézeteit kiegészítve a kormányzás koordinációs problémáinak 

megoldására a piac és a hierarchia mellé ma már a hálózatot is megemlítik. Agranoff és 

McGuire (2001) úgy vélik, hogy a hálózatok azon képessége, hogy a szervezetek ügyeit 

elősegítsék, a piac nyitottsága és a hierarchia merevsége közé esik.  Jackson és Stainsby 

(2000) szerint is a hálózat a piac és a hierarchia között helyezkedik el, de átfedések is 

vannak köztük. Ennek alátámasztásához először érdemes megvizsgálni a szervezetek 

közötti kapcsolatok lehetséges formáit, melyek a következők: 
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 együttműködés: az önérdek követése közös akciókon és tevékenységeken keresztül.  

Ez klasszikus fogolydilemma abból a szempontból, hogy bizonytalan döntési 

környezetben az egyéni érdekek követése rosszabb eredményhez vezet, mint ami 

együttműködéssel elérhető lenne. 

 verseny: egyéni célok követése egymással versengő tevékenységek révén. A sikert 

meghatározó tényezők mindenki számára egyértelműek, de a felek között nincs sem 

megegyezés, sem kommunikáció, vagyis a szereplők függetlenek egymástól (zéró 

összegű játszma). 

 koordináció: a célok közösek és ezek elérését közös akciókkal, együttműködéssel 

igyekeznek megvalósítani, miközben a döntési környezet relatíve stabil és 

kiszámítható. 

 koevolúció – együttfejlődés, kölcsönhatásban fejlődés: közös célok követése 

bizonytalan, előre nem jelezhető környezetben. Ilyen feltételek mellett a megoldás 

sikertényezői nem tiszták és megkívánják egy új, együttes megoldás kidolgozását. 

Egyrészt a piac és a hálózat is magában foglalja az együttműködést és a versenyt, 

minthogy egyéni célok vezérlik a döntéseket, de a hálózatban a megosztott értékek 

dominálnak.  

A hierarchia formális hatósági kapcsolatai helyett a hálózat informális kölcsönösségi 

kapcsolatokkal működik, ami alacsonyabb tranzakciós költségeket is jelent. A hálózat 

irányítása eszköz a közös probléma megoldására kölcsönös függőségi viszonyok között, de 

nemcsak együttműködés, hanem együttkormányzás is. A hálózat a tagok számára egy 

közjószágként is értelmezhető. Mind az együttműködés, mind a verseny egyéni célokat 

feltételez, a hálózat fogalma viszont a koordinációt és a koevolúciót is egyesíti, vagyis 

közös célkitűzések elérését jelenti akár bizonytalan, akár kiszámítható környezetről legyen 

is szó. A szervezeteknek ezért a hálózatokat támogató új formák kialakítására van 

szükségük (pl. stratégiai szövetségek, partnerségek). Ezek hozzájárulhatnak magasabb 

társadalmi célok eléréséhez. 

A koordináció elméletét szemléltető 12. ábrán a koordináció három ideáltípusát jeleníti 

meg a három betű (H–hierarchia, M–piac, N–hálózat). Ezek a sarokpontok azokat az 

eseteket jelentik, amikor a koordinációs tevékenység teljes mértékben csak az egyik típus 
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szerint zajlik. Természetesen a gyakorlatban ilyen struktúrák nem fordulnak elő, mert 

egyik koordinációs forma sem létezhet a többitől elszigetelve. Az ábra három betűje 

között húzott vonalakkal kirajzolt háromszög területe, illetve annak pontjai az optimális 

kormányzási pozíciókat jelölik. Ez egyúttal azzal a következménnyel is jár, hogy a 

koordináció soha nem járhat a három modell összes lehetséges hasznának 

(elszámoltathatóság, hatékonyság, tudásmenedzsment) megvalósításával. (Entwistle et 

al., 2007) 

12. ábra: A koordináció elméletei 

 

Forrás: Entwistle et al. (2007), 66. oldal 

Elméletben mindegyik (a hierarchikus, a piaci és a hálózati) koordinációs mechanizmus a 

közszervezetek tevékenységeinek tökéletes koordinációjára törekszik, még ha ezt a 

gyakorlatban nem is sikerül megvalósítani. A hierarchia a hatalom döntéshozóinak 

feladatelosztásán keresztül, a piac az árvezérelt csere rendszerében az egyéni érdekek 

irányítása által, a hálózat pedig a szolidaritásra, a kölcsönösségre és a bizalomra építve 

koordinál. A három mechanizmus, illetve ezek kölcsönhatásai az alábbiak szerint 

működnek: 

 hierarchia 

Az 1950-es és az 1960-as évek közigazgatásának uralkodó modellje a bürokrácia volt, 

melynek (a 2.2.1 fejezetben is részletezett) főbb jellemzőit Max Weber definiálta. Ebben a 

modellben a szervezetek egyértelmű hierarchikus kapcsolatok rendszerében, egységes 

szabályok szerint működnek, a problémák komplexitását azok felosztásával csökkentik.  
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A mai államok közigazgatásai is ezek mentén tevékenykednek, amit hierarchikus 

koordinációnak vagy kormányzásnak is nevezhetünk. Jelenleg a hierarchikus kormányzás 

alatt: 

 a felülről lefelé történő döntéshozatalt, 

 a szigorú belső és külső elszámoltathatósági eljárásokat, 

 a hierarchikus szervezeti felépítést, 

 a folyamatmenedzsment helyett a projektmenedzsment hangsúlyozását értjük. 

Entwistle és szerzőtársai (2007) a bürokrácia legfőbb problémájának a centralizált 

döntéshozatalt tartják, ami a döntéshozók eltávolodását jelenti a döntések végrehajtóitól. 

Adler (2001) pedig azt emeli ki, hogy a hierarchikus szervezetek, bár a rutinfeladatok 

szervezésében nagyon hatékonyak, de az új tudás létrehozásában, innovatív 

tevékenységekben nehézségekbe ütköznek. 

 piac 

A piaci koordináció vagy kormányzás az új közmenedzsment alapjaira épül. Az új 

közmenedzsment főbb gondolatai a hatékonyság, valamint a jobb teljesítmény elérése a 

közszervezeteknél vállalati menedzsment módszerek és piaci mechanizmusok 

alkalmazásával. A legfőbb jellemzőit Hood (1991) foglalta össze (lásd 2.3 fejezet). Az új 

közmenedzsmentet ért erőteljes kritikák ellenére a piaci kormányzás még mindig 

meghatározó ideáltípus, aminek továbbra is jellemző eszköze a decentralizáció, az 

autonóm kormányügynökségek létrehozása, a hibridszervezetek kialakítása, a 

menedzsment-képességek hangsúlyozása, a versenyeztetés, a benchmarking, valamint a 

szerződésmenedzsment. (Meuleman, 2008) 

A piaci technikáknál jellemző ármechanizmus Adler (2001) szerint nem képes 

optimalizálni a tudás előállítását és allokálását. Az utóbbi szempontjából a hierarchia 

jobban teljesít a piacnál. A piac viszont könnyebben kapcsol ösztönzőket az új tudás 

előállításához.  

A piac rugalmassága és a közszférára vonatkozó szabályok merevsége egymással 

ellentétben áll. A gyakorlatban ez sokszor oda vezet, hogy a minőségmenedzsment a 

feladatok, illetve azok végrehajtási módja legitimizálásának eszközévé silányul, a 

privatizációt pedig ideológiailag irányítottan hajtják végre. 



 

 84 

 hálózat 

Míg a piaci kormányzás a deregulációval és a vállalati eszközök segítségével igyekezett 

alternatívát nyújtani a hierarchikus kormányzás korlátaira, addig a hálózati kormányzás a 

piaci kormányzás hibáit kívánja ellensúlyozni a horizontális koordinációval. A hálózati 

koordináció a közszektor komplex hálózatainak menedzsmentje, irányítása. Főbb 

jellemzői a szereplők kölcsönös függése, az interakciók során a szereplők viselkedésére 

vonatkozó szabályok létrehozása, nem kiszámítható policy folyamatok, valamint 

együttműködésen alapuló hálózatok működtetése. 

A hálózati kormányzás előnyét többen (Entwistle et al., 2007; Meuleman, 2008) a tanulás 

és az innováció terén látják. Napjainkban ennek a koordinációs mechanizmusnak a 

gyakorlatban a következő elemei a jellemzőek: interaktív döntéshozatal a gazdaság-, 

illetve társadalompolitikai kérdésekben, informális és formális hálózatok működtetése a 

közigazgatásban, illetve együttműködési megállapodások, szövetségek intenzívebb 

alkalmazása.  

A hálózatok tudásközpontú környezetben jobban teljesítenek a többi struktúrához képest, 

mivel az információ-feldolgozási képességeik hatékonyabbak, rugalmasabbak és 

alkalmazkodóbbak. A hálózati kormányzásnak is vannak azonban árnyoldalai. A hálózatok 

nem stabil intézmények, ezért vagy felbomlanak, vagy formális szervezetté alakulnak át. 

Egyes tulajdonságaik szempontjából (elszámoltathatóság, demokratikus legitimáció) a 

hierarchia és a piac is hatékonyabbnak tekinthető a hálózatoknál. (A kormányzati formák 

összevetését a 4. tábla tartalmazza.) 
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4. tábla: A kormányzási formák összehasonlítása9 

 

Jellemzők Hierarchia Piac Hálózat 

Normatív alapok Munkaügyi 
szerződés 

Szerződés, 
tulajdonosi jogok 

Egymást kiegészítő 
erősségek 

Kommunikáció 
eszköze 

Rutinok, eljárások Árak Kapcsolatok 

Konfliktusmegoldás 
módszerei 

Adminisztratív 
felhatalmazás, 
felügyelet 

Alkudozás, bíróság Kölcsönösségi 
elvek, jóhír 
elvesztésétől való 
félelem 

Rugalmasság foka Alacsony Magas Közepes 

A résztvevők 
elkötelezettségének 
mértéke 

Közepes-magas Alacsony Közepes-magas 

Hangulat Formális, 
bürokratikus 

Precízség és/vagy 
gyanakvás 

Nyílt, kölcsönös 
hasznokra épülő 

A szereplők 
választásai 

Függők Függetlenek Kölcsönösen 
függők 

Példák a formák 
mixeire 

Piaci típusú 
jellemzők, mint pl. 
transzferárak 

Szerződések mint 
hierarchikus 
dokumentumok 

Formális szabályok 

Forrás: Powell (1990), 300. oldal 

Páronként vizsgálva a különböző kormányzási módokat, további problémák adódnak.  

A hierarchikus kormányzás szempontjából a hálózati kormányzás problémás, mivel más 

közszervezetek, illetve a közintézmények szervezeti akadályokat gördíthetnek a hálózati 

tevékenységek megvalósítása elé. További nehézség, hogy a kormányzat nehezen adja fel 

a meglévő szabályokat. Meuleman (2008) kutatásai során a két kormányzási mód 

együttes alkalmazásának problémáit is feltárta: 

 „két szék között” probléma: a két kormányzási forma kombinálása egymás ellen 

hathat. 

 kormányzási szakadás: a szereplők mindkét kormányzási mód szabályainak egyszerre 

szeretnének eleget tenni, ami sok esetben nem lehetséges. 

                                                 
9
 A kormányzási formák részletesebb összehasonlítása a Melléklet 7.1 pontjában található. 



 

 86 

 elszámoltathatósági görbe: a hálózatért felelős szerv nemcsak a saját tevékenységéért 

válik elszámoltathatóvá, hanem a vele nem hierarchikus kapcsolatban álló hálózati 

tagokéért is. 

 horizontális álca: a hálózati kormányzás eszközeit (pl. megállapodások, szövetségek) a 

kormányzat hierarchikus módon (szabályok egyoldalú megállapításával) használja. 

 vertikális reflex: ennek két megnyilvánulási módja egyrészt amikor a decentralizált 

szervek kérnek több irányítást a központi kormányzattól, másrészt amikor a központi 

kormányzat kényszeríti a szerveket, hogy szigorú keretek között működő hálózatokat 

hozzanak létre. 

A hierarchikus és a piaci kormányzás között is alapvető különbségek vannak, mint például 

a centralizáció, illetve a másiknál a decentralizáció fontossága. A piaci koordináció 

szempontjából a hierarchia túl rugalmatlan. A decentralizáció és a kormányzati 

ügynökségek létrehozása viszont a demokratikus kontrollt, valamint a miniszteri 

felelősséget korlátozza. 

A piaci és hálózati kormányzási típus közötti különbségek viszont főként a döntéshozatal 

terén jelentkeznek. A piaci kormányzás a független szereplők gyors döntéseit várja el, 

ugyanakkor a hálózatokban a döntéshozatal hosszabb időt vesz igénybe, ami a 

konszenzusos döntéshozatal következménye. A hálózatok működése nagyban 

támaszkodik a résztvevők közötti bizalomra, a hierarchia és a piac azonban rombolja a 

szereplők bizalmát. 

A negatív kölcsönhatások ellenére a három kormányzási mód produktív 

együttműködésére is van lehetőség. Fontos, hogy az egyes folyamatokhoz a megfelelő 

koordinációs eszközöket használják. 

Kutatási kérdéseim közül a szakirodalmi feldolgozás alapján az első kettőre elméletileg 

választ is kaptunk. Az egyes közmenedzsment modellek egymás mellett élésével 

egyidejűleg, a modellek közötti kölcsönhatások lehetnek negatívak. A modellek közül a 

hierarchikus kormányzás javasolt általánosságban, mivel sürgősen megoldandó 

problémák esetén, gyors döntéshozatal szükségességekor ez nyújtja a legmegfelelőbb 

eszközöket. A hálózati kormányzás összetett, sokszereplős vagy többszintű kérdések 

esetén a legjobb. A piaci kormányzás viszont akkor a leghatékonyabb, amikor olyan új 

problémák merülnek fel, amelyek nincsenek különösebben hatással más szereplőkre.  
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Az empirikus kutatásaim eredményeként a következő fejezetben a modellek 

alkalmazásával kapcsolatban a gyakorlati tapasztalatok bemutatására is sor kerül.  
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3. Közmenedzsment az Európai Statisztikai Rendszerben 

3.1 Az Európai Statisztikai Rendszer 

Az Európai Statisztikai Rendszer (ESR) az Európai Unió statisztikai hivatala, vagyis az 

Eurostat, a nemzeti statisztikai intézetek (NSI-k), és más, az európai statisztikák 

fejlesztéséért, előállításáért és tájékoztatásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 

partnerség.10 A partnerség magában foglalja az Európai Gazdasági Térség11 (EEA) és az 

Európai Szabadkereskedelmi Társulás12 (EFTA) országait. Az ESR elsődleges célja, annak 

biztosítása, hogy a tagországok által előállított európai statisztikák összehasonlíthatóak, 

megbízhatóak, relevánsak és felhasználhatóak legyenek. A közösségi statisztikákról 

először az 1997-es Amszterdami Szerződés 285. cikke rendelkezett: „A közösségi 

statisztikák készítésének a pártatlanság, a megbízhatóság, a tárgyilagosság, a 

tudományos függetlenség, a költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas 

kezelésének tiszteletben tartásával kell történnie; az nem róhat túlzott terheket a 

gazdasági szereplőkre”. Az Európai Statisztikai Rendszert végül 2009 márciusában az 

Európai Parlament és a Tanács 223/2009 (EK) rendelete hozta létre, amit európai 

statisztikai jogszabálynak is szoktak nevezni. 

Az Európai Statisztikai Rendszer egy hálózatként is felfogható, melyben az Eurostatnak 

központi szerepe van. Az Eurostat az Európai Bizottság egyik főigazgatóságaként felel a 

Közösség statisztikai programjának végrehajtásáért és ellátja az Uniót magas minőségű 

statisztikai adatokkal. Az Eurostat irányelvei a következők:  

 ellátja a felhasználókat megbízható és összehasonlítható adatokkal, 

 közös standardokat határoz meg, 

 fejleszti az Európai Statisztikai Rendszert,  

 elősegíti a tudásmegosztást a tagországok és az egyes feljesztési programok között. 

Az Európai Unió statisztikai hivatala tehát biztosítja a harmonizált statisztikákhoz való 

hozzáférést és irányítja a határokon átnyúló statisztikai fejlesztéseket is, de az Eurostat 

                                                 
10

 Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009 (EK) rendelet, 4. cikk 
11

 Az Európai Unió tagországai, valamint három EFTA tagország (Izland, Liechtenstei és Norvégia) alkotja. 
12

 Jelenleg négy tagállama van: Izland, Liechtenstei, Norvégia és Svájc 
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mellett számos döntéshozó és tanácsadó testület is működik az ESR-ben, melyek a 

következők13: 

 Európai Statisztikai Rendszer Bizottság: az ESR legfontosabb döntéshozó testülete, ami 

az Unió és az EFTA tagországok nemzeti statisztikai hivatalainak vezetőiből, valamint 

az Európai Központi Bank és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

(OECD) képviselőiből áll. A bizottság élén pedig az Eurostat vezetője foglal helyet.  

A testület statisztikai, stratégiai témákban hoz döntéseket. 

 Partnerségi Csoport: néhány nemzeti statisztikai hivatal vezetője (rotáló rendszerben) 

és az Eurostat középvezetői alkotják. A Partnerségi Csoport fontos statisztikai és 

szervezeti témákat vitat meg, illetve dönt azoknak az Európai Statisztikai Rendszer 

Bizottság napirendjére kerüléséről. 

 Európai Statisztikai Tanácsadó Bizottság: a felhasználók, a válaszadók és más 

érdekeltek képviselőiből álló testület célja, hogy észrevételeivel hozzájáruljon ahhoz, 

hogy az Eurostat az Európai Statisztikai Program összeállításakor mind a felhasználói 

igényeket, mind az adatszolgáltatói terhek mérséklését megfelelő mértékben 

figyelembe vegye. 

 Európai Statisztikai Kormányzás Tanácsadó Testület: célja az európai statisztikák 

hitelességének javítása. A testület független szerv, amely tanácsokat ad az 

Eurostatnak az Európai Statisztika Gyakorlati Kódex gyakorlati megvalósításának 

koordinációjához. Ezen kívül minden évben jelentést készít a kódex megvalósulásáról 

és javaslatokat tesz a további adaptáció elősegítése érdekében.  

A nemzeti statisztikai hivatalok (illetve a többi, hivatalos statisztikák előállításával 

foglalkozó szervezet14) számára tehát egy egységes keretet biztosít az Európai Statisztikai 

Rendszer. Az egységességet a 223/2009 (EK) rendelet, az Eurostat, valamint a statisztikai 

testületek garantálják.  

Fontos kiemelni az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexét, ami az európai statisztikák 

alapelveit határozza meg, fő célja az adatok minőségének és hitelességének biztosítása. 
                                                 
13  http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/, letöltés ideje: 2013. január 18. ; valamint   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ , letöltés ideje: 2013. január 18. 
14

 Ezek a szervezetek általában olyan minisztériumok vagy más kormányzati szervek, amelyek egy-egy 
hivatalos statisztika előállításával foglalkoznak, főtevékenységük teljesen eltér a nemzeti statisztikai 
hivatalokétól. Ezen szervek nem tartoznak az értekezés vizsgálati körébe. 

http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Minthogy ez az európai statisztikai jogszabályban is helyet kapott, így valamennyi európai 

statisztikai hivatal számára kötelező érvénnyel bír, egyúttal az intézmények közötti 

összehasonlíthatóságot is garantálja. Tizenöt alapelve15 a statisztikák előállításától a 

tájékoztatásig, valamint az intézményi környezetre vonatkozóan rögzíti az NSI-k működési 

feltételeit. Megvalósulását rendszeres önértékelés, valamint időközönkénti auditálás, ún. 

peer review-k vizsgálják. 

3.2 Az új közmenedzsment eszközei az ESR-ben 

A nemzeti statisztikai hivatalok az egyes államok közigazgatásainak részét képezik. 

Többségük független kormányzati szerv, néhányuk pedig valamely minisztérium alá sorolt 

intézmény. Az 1990-es években terjedő közigazgatási modernizációs hullám, az új 

közmenedzsment mozgalom a nemzeti statisztikai hivatalokat is érintette. Egyrészt a 

legtöbb országban kormányzati szinten döntöttek egyes NPM elemek bevezetéséről, 

másrészt a hivatalok is fejlesztésekbe kezdtek és adaptálták az új közmenedzsment általuk 

hasznosnak vélt elemeit. A legjobb gyakorlatok pedig hamar népszerűvé váltak a többi 

statisztikai hivatal számára is.  

Az Európai Statisztikai Rendszerben nemcsak a statisztikai szakterületek egységesítése, 

hanem néhány, főként a statisztikák minőségét befolyásoló menedzsmenteszköz 

standardizálása is napirendre került. Az európai statisztikai jogszabály, illetve az Európai 

Statisztika Gyakorlati Kódexe nagy hangsúlyt fektet a nemzeti statisztikai hivatalok által 

szolgáltatott adatok minőségére, valamint a hivatalok függetlenségére, utóbbi kapcsán a 

statisztikai programok tervezésére és a rendszeres beszámolásra. Ezek megvalósulásának 

ellenőrzése után pedig a legjobb gyakorlatok minden érdekelt számára ismertté is válnak.  

Az új közmenedzsment fejezetben tárgyalt menedzsment eszközöket az Európai 

Statisztikai Rendszerben és annak szervezeteinél is alkalmazzák, adaptálásuk megtörtént 

vagy folyamatban van.  

                                                 
15

 szakmai függetlenség, felhatalmazás adatgyűjtésre, megfelelő erőforrások, minőség iránti elkötelezettség, 
statisztikai adatok bizalmas kezelése, pártatlanság és objektivitás, megalapozott módszertan, megfelelő 
statisztikai eljárások, adatszolgáltatók terheinek csökkentése, költséghatékonyság, relevancia, pontosság és 
megbízhatóság, gyorsaság/időszerűség és pontosság, koherencia és összehasonlíthatóság, hozzáférhetőség 
és érthetőség 
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3.2.1 Stratégiai tervezés és menedzsment 

A statisztikai tevékenység fontos részének tekinthető a stratégiai tervezés, ami hozzájárul 

ahhoz, hogy a nemzeti statisztikai intézeteket a lehető leghatékonyabban és 

legeredményesebben irányítsák. A stratégia lehetővé teszi, hogy a statisztikai szerv 

valamennyi érdekeltje értékelni tudja a szervezet aktuális helyzetét.  

Egy jól megtervezett és megfelelően menedzselt stratégiai tervezési folyamat 

működtetésével a statisztikai hivatal számára lehetőség nyílik arra, hogy akár a szűkülő 

(pénzügyi) erőforrások mellett is jobban teljesítsen. A statisztikai szervezetek számára a 

stratégiai szemlélet alkalmazása akkor a legszükségesebb, amikor (Paris21, 2004): 

 a statisztikai kínálat nem képes a kereslettel lépést tartani, 

 kritikus statisztikai szakterületek fejlesztést igényelnek, 

 az erőforrások korlátozottan állnak rendelkezésre. 

Bár az NSI-k stratégiája több tényezőtől is nagyban függ (például a kormányzati struktúra), 

a stratégia általában tartalmazza a következőket (Paris21, 2004): 

 a statisztikai rendszer jelenlegi helyzetének értékelése, 

 a főbb érintettekkel való konzultáció mechanizmusai, 

 vízió, ami kinyilvánítja, hogy az NSI-nek hol kellene tartania, 

 azon stratégiai akcióknak az azonosítása, amelyek a vízió eléréséhez, illetve a meglévő 

akadályok leküzdéséhez szükségesek, 

 részletes akcióterv, 

 a monitorozás folyamatának leírása. 

Az Európai Statisztikai Rendszerben a nemzeti statisztikai hivatalokra kötelező érvényű 

gyakorlati kódex előírása szerint „a statisztikai munkaprogramok nyilvánosak, és 

időszakos jelentések számolnak be ezek előrehaladásáról”16. Ezt a statisztikai hivatalok 

általában a stratégiai tervre és az éves jelentésekre szokták érteni, így a legtöbb NSI-nél 

jellemző a stratégiai tervezés és menedzsment. Az általában 3–5 évre szóló stratégiák 

egyrészt tartalmazzák a legfontosabb célkitűzéseket a következő stratégiai periódusra, 

másrészt a prioritásokat is meghatározzák erre az időszakra. Fontos feladatuk ezeken 

                                                 
16

 Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe 
(http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/az_europai_statisztika_gyakorlati_kodexe.pdf , letöltés ideje: 
2013. január 26.) 

http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/az_europai_statisztika_gyakorlati_kodexe.pdf
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túlmenően az is, hogy hozzásegítsék a nemzeti statisztikai intézetet a szervezet 

fejlesztéséhez, a változásokhoz való könnyebb igazodáshoz, valamint fenntartsák a 

bizalmat. A stratégiának a hivatalon kívüli jelentősége az, hogy a társadalom számára 

tisztázza a statisztikai hivatal szerepét. A gyakorlati kódex megvalósítását felmérő peer 

review-k során a portugál stratégiát értékelték úgy, mint európai jó gyakorlat, mivel az 

nemcsak egy statisztikai szervezetre, hanem a portugál statisztikai rendszer egészére 

vonatkozott (Eurostat, 2008). A stratégia megvalósítása, monitorozása és értékelése is 

fontos része a stratégiai menedzsmentnek. A Szlovák Statisztikai Hivatal a stratégiai 

célokhoz teljesítménymutatókat és intézkedési terveket is meghatározott, majd ezeket 

alakította (már felelősöket és határidőket is tartalmazó) akciótervekké. A monitorozás és 

értékelés elősegítése érdekében pedig stratégiai kontrolling és információs rendszer 

bevezetését kezdték meg. 

A stratégiai menedzsmenthez kapcsolódó kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-

rendszer, a Balanced Scorecard alkalmazása is előfordul a nemzeti statisztikai hivatalok 

gyakorlatában. A Finn Statisztikai Hivatal modelljében az eredeti négy nézőpontot öt 

váltja fel:  

1. közösségi felelősség: 

 releváns és magas minőségű statisztikai kínálat, 

 széles profil és jó hírnév, 

 nemzetközi felelősség. 

2. felelősség a vevőkért: 

 érték az adatfelhasználóknak, 

 konzisztens szolgáltatások. 

3. erőforrások és hatékonyság: 

 szilárd pénzügyi keretek, 

 a termelékenység javítása. 

4. folyamatok és struktúrák: 

 megbízható folyamatok, 

 produktív fejlesztési tevékenység, 

 együttműködési készség és jó vezetés. 

5. megújulás és jólét: 
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 tanulás, motiváció és megújulási kapacitás, 

 jó munkahelyi légkör és jólét, 

 a tevékenységek magas, teljes körű minősége. 

Az egyes nézőpontokhoz mutatószámokat alakítottak ki, amelyeknek vagy a hivatal 

egészére vagy szervezeti egységek szintjén kell teljesülniük. A finn Balanced Scorecard 

tapasztalatok azt mutatták, hogy a mutatószám-rendszer kialakítása hosszadalmas 

folyamat, sok tréninget, valamint jó kommunikációt igényel. Megértették, hogy a BSC 

nem a stratégiai célok kialakításának eszköze, hanem a célok akciókká alakítására, illetve a 

változások irányítására, menedzselésére szolgál. A legnagyobb problémát a belső 

folyamatok és a megújulás nézőpontok mutatóinak kialakítása és követése okozta.  

3.2.2 Folyamatmenedzsment 

A folyamatmenedzsment területén elindult egyfajta standardizálási kezdeményezés mind 

az Európai Statisztikai Rendszerben az Eurostat révén, mind azon túl, az ENSZ és az OECD 

statisztikai divízióinak kezdeményezésére. Az Új-Zélandi Statisztikai Hivatal modelljének 

továbbfejlesztéseként az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) kidolgozta az 

Általános Statisztikai Folyamatmodellt (Generic Statistical Business Process Model, 

GSBPM). A fő cél az volt, hogy a statisztikai szervezetek számára egy egységes 

terminológiát biztosító keretet alakítsanak ki, amellyel a folyamatok, illetve a statisztikai 

metaadat-rendszerek továbbfejleszthetőek. A rendszert rugalmas eszköznek tervezték, 

ami lehetőséget ad a hivatalos statisztikák előállításához szükséges üzleti folyamatok 

leírására, definiálására. Kialakításánál fontos szempont volt, hogy kellően általános legyen 

annak érdekében, hogy minél szélesebb körben alkalmazni tudják. Ezen kívül a statisztikai 

folyamatok egységes szemléletének terjesztését is szem előtt tartották. (UNECE, 2009; 

Lalor, 2011; Eurostat, 2011) 

Az általános modell lehetőséget nyújt a statisztikai hivataloknak: 

 az alkalmazott terminológiák harmonizálására, 

 a metaadat rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódóan közös keretek biztosítására, 

 szoftverek megosztására, valamint, 

 a folyamatalapú menedzsment elősegítésére. 
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A GSBPM modellje négy szintből áll. A nulladik szint maga a teljes statisztikai folyamat, az 

első szinten a folyamatok kilenc fázisa áll, míg a másodikon ezek alfolyamatai találhatóak, 

a harmadik szinten pedig az alfolyamatok leírásai. A kilenc fázis a következő (UNECE, 

2009): 

 igényfelmérés, 

 (adatgyűjtés) tervezés, 

 adatgyűjtő rendszerek kiépítése, 

 adatgyűjtés, 

 feldolgozási folyamatok, 

 elemzés, 

 tájékoztatás, 

 archiválás, 

 értékelés. 

Jelenleg azonban viszonylag kevés számú statisztikai hivatal használja az általános 

modellt. Lalor (2011) felmérése szerint mindössze négy szervezet vezette be abban a 

formában, ahogy megalkották. Több NSI viszont a GSBPM egy saját szervezetre adaptált 

verzióját dolgozta ki. Például a norvég és a svéd adaptáció a GSBPM egy korai verziójából 

indult ki, így az utolsó két fázis különbözik az általános modellben leírtaktól és átfogóan 

alkalmazhatóak a teljes statisztikai folyamatra. A Holland Statisztikai Hivatal ezzel 

szemben hat szakaszra bontotta a folyamatokat: igények meghatározása és források, 

folyamattervezés, adatgyűjtés, feldolgozás, publikálás és tájékoztatás, irányítás. 

3.2.3 Minőségirányítás 

A statisztikai hivataloknál a kilencvenes években kezdett előtérbe kerülni a teljes körű 

minőségirányítás. Európában a statisztikai hivatalok közül először a Svéd Statisztikai 

Hivatal döntött ennek a bevezetéséről, majd a finn és a holland hivatalok is követték a 

példáját. (Földesi, Kajdi, Mag, et al., 2010) Az ESR-ben külön szakértői munkacsoport is 

foglalkozott a minőséggel a 2000-es évek elején. A munkacsoport témái kiterjedtek a 

statisztikai minőség fogalmának meghatározására, a statisztikai termékminőség 

összetevőinek definiálására, a folyamatminőségre stb., továbbá ajánlásokat fogalmaztak 

meg a nemzeti statisztikai hivatalok számára. Az egyik ilyen ajánlásuk szerint az Európai 

Statisztikai Rendszer minden szervezetének rendszerszemléletű megközelítést kell 
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alkalmaznia a minőség javítása érdekében. Ajánlásukban konkrétan az EFQM modell 

használatát javasolták. Az EFQM Kiválóság Modell egy, az Európai Minőségügyi Szervezet 

által létrehozott keretrendszer, amely kilenc kritériumra tagolható. A modell 

önértékelésen alapul, külső auditálás nem történik. A modell lényege, hogy nem a termék 

vagy szolgáltatás minőségét, hanem az egész szervezet tevékenységének és működésének 

kiválóságát állítja a középpontba. A gyakorlati tapasztalatok idővel azonban felülírták ezt 

az irányvonalat, minthogy mind a CAF, mind az ISO is megfelelő modellnek bizonyult egy-

egy NSI alkalmazásában. A CAF modell (Általános Értékelési Keretrendszer vagy Közös 

Értékelési Keretrendszer) egy, a közigazgatás számára specializált és egységesített 

szervezeti önértékelési eszköz, ami segítséget nyújt a működési színvonal javításához 

azáltal, hogy a teljesítmény állandó ellenőrzésére és a fejlesztés lehetőségének 

keresésére ösztönzi a szervezetet. (Szente, 2003) Ezzel szemben az ISO egy általánosabb, 

a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet minőségügyi szabványcsoportja. A három említett 

modellen kívül az európai statisztika gyakorlati kódexe is egy egységes minőségértékelési 

keretrendszert jelent a statisztikai hivatalok számára. 

Földesi és szerzőtársai (2010) felmérték, hogy az európai statisztikai hivatalok körében 

mely minőségirányítási modelleket alkalmazzák: kilenc szervezet az EFQM Kiválósági 

Modellt alkalmazza, illetve négy tervezte a bevezetését. Ezzel szemben a CAF-ot egy 

hivatal sem használta, csupán kettő tervezte a későbbi alkalmazást, míg ISO szabványt 

hárman működtettek. Hét statisztikai hivatal a gyakorlati kódex nyújtotta minőségi 

keretrendszer elveit érvényesítette gyakorlatában. A Holland Statisztikai Hivatal pedig 

saját minőségirányítási rendszer kidolgozása mellett döntött. 

3.3 A nemzeti statisztikai hivatalok és az új közmenedzsment  

Az új közmenedzsment eszközök alkalmazásának egységesített eszközei mellett számos 

egyedi megoldás létezik, melyek számbavétele és egyenkénti bemutatása meghaladja az 

értekezés kereteit. Az új közmenedzsment eszköztár alkalmazásának hatásai azonban 

felmérhetők. Az egyes nemzeti statisztikai hivatalok által használt menedzsment 

technikák felmérését összegző, annak hatásait bemutató kutatást végeztem. A kutatás 

célja az új közmenedzsment technikák alkalmazásának feltárása, illetve az alkalmazás 

hatásainak kimutatása volt. Ezen belül is szerettem volna felmérni, hogy a 

közmenedzsment módszerek valóban nagyobb hatékonyságot eredményeznek-e, 
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valamint hatással vannak-e a közmenedzsment evolúciójában az NPM-et követő hálózati 

kormányzás adaptálására. A kutatás során kísérletet tettem továbbá a szervezeti 

eredmények és a közszektor hatékonysága, eredményessége összefüggésének 

meghatározására.   

3.3.1 A kutatás módszertana 

A vizsgálat az Európai Statisztikai Rendszer szervezeteinek17 egyes jellemzőire (létszám, 

relatív létszám, hálózati aktivitás, új közmenedzsment eszközök alkalmazásának mértéke), 

valamint az országaik közszektoraira vonatkozó mutatókra terjedt ki. A statisztikai 

hivatalok szervezeti felépítését is vizsgáltam, azonban minden esetben azt találtam, hogy 

a szervezetek a hagyományos hierarchikus struktúrában működnek. Ez valószínűleg abból 

is adódik, hogy egy átlagos statisztikai hivatal kb. 1400 fős létszámával nehezen tudna 

működni ettől eltérő szerkezetben. A nemzeti statisztikai szervezetek számára nincs 

egységes előírás a közmenedzsment eszközök használatát illetően, bár ezt az egyes 

államok szabályozhatják a teljes közszektoraikra vonatkozóan. A gyakorlati kódex elveinek 

betartása viszont magával vonja több menedzsment eszköz használatát is. Ezért a 

közintézmények NPM módszereinek mennyiségét egy olyan mutató jelzi, amely saját 

felmérésen alapul. Az ESR szervezetek honlapjai, éves jelentései, stratégiái, illetve az 

Eurostat által végrehajtott peer review-k beszámolói, illetve országjelentések alapján 

összegyűjtöttem a szervezetek által alkalmazott NPM technikákat és az egyes 

szervezeteket ez alapján három kategóriába soroltam. Azok a szervezetek, amelyek az 

Európai Parlament és a Tanács 223/2009 (EK) rendeletében előírt Európai Statisztika 

Gyakorlati Kódexének elvei szerint működnek már bizonyos mértékben NPM módszerek 

alkalmazására kényszerülnek (pl. stratégiai tervezés, minőségmenedzsment). Ezáltal a 

kategóriák kialakításakor az új közmenedzsment eszközök alkalmazásának átlagos 

mértéke az lett, ami a gyakorlati kódex alapján elvárás az egyes nemzeti statisztikai 

hivataloktól. A másik két csoportba az ennél kevesebbet, illetve az ennél többet alkalmazó 

szervezetek kerültek. Az új közmenedzsment szempontjából akár NPM fejlettségi szintnek 

is tekinthetők ezek a kategóriák. 

                                                 
17

 Az Európai Unió 27 tagállamának, valamint az EFTA tagországok statisztikai hivatalai tartoznak ide. 
Ugyanakkor az adatbázisba összesen 28 szervezet, illetve ország adata került, mivel Liechtensteinről, 
Máltáról és Izlandról olyan kevés országjellemző állt rendelkezésre, hogy a vizsgálat során nem volt értelme 
figyelembe venni őket. 
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Az új közmenedzsment hatását érdemes lenne minden ország esetén úgy is megvizsgálni, 

hogy az NPM módszerek bevezetése után hogyan alakultak a szervezeti mutatók.  

Erre azonban nincs mód, ilyen vonatkozású idősoros adatok nem állnak rendelkezésre. 

Ezért kutatásomban a benchmarking módszerét használtam, vagyis az egyes 

közszervezetek ugyanazon pillanatban történő összehasonlítása alapján vonok le 

következtetéseket. Itt arra kell figyelni, hogy minden mutató összehasonlítható legyen.  

A szervezeti adatok ugyanazon tevékenységű közszervezetekre vonatkoznak, míg az 

országos adatok esetén minden esetben relatív mérőszámokat alkalmazok. 

A szervezeti jellemzők nagy része nyilvánosan elérhető adat, vagy azokból saját 

számítással képezve került az adatbázisba. Az országos mutatószámok két részre 

bonthatók. Míg a közszektor hatékonyság mutató a közszektor kiadásai (a GDP 

százalékában) és a közszektor (teljes foglalkoztatáshoz viszonyított) mérete statisztikai 

mérésen alapulnak, addig a kormányzati hatékonysági, illetve eredményességi indexek 

nemzetközi szervezetek által végzett felmérésekből származnak. A vizsgálatba bevont 

valamennyi mutató listáját az 5. tábla tartalmazza.  

5. tábla: A kutatás során felhasznált változók listája18 

SZERVEZETI 
SZINTŰ 

MUTATÓK 

a Létszám 

b 1000 lakosra jutó NSI foglalkoztatott 
c Hálózati részvétel 
d Hálózati koordináció 
e NSI-n kívüli hálózati részvétel 

f NPM eszközök alkalmazása 

ORSZÁGOS 
SZINTŰ 

MUTATÓK 

g Népesség 
h A közszektor kiadása a GDP százalékában 
i A közszektor mérete a teljes foglalkoztatottság 

százalékában 
j Kormányzati hatékonyság 
k Kormányzati döntések végrehajtásának 

eredményessége 
l A kormányzati politika átláthatósága 

m A kormányzati politika adaptálhatósága 
n A kormányzás eredményessége 

A szervezeti jellemzők teljes közszektorra vonatkozó mutatókkal való összevetésére az a 

vizsgálat adott lehetőséget, amelynek eredményei szerint az ESR szervezetei az adott 

                                                 
18

 A változók és azok forrásainak listája a Melléklet 7.2 pontjában található meg. 
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országra vonatkozó nemzetközi összehasonlítások (Zupkó, 2002; Pollitt & Bouckaert, 

2011) alapján tipikus közszervezeteknek tekinthetők. A közszervezetek (részben törvényi 

szabályozásokat követve) az országra jellemző közszektor reformok módszereit adaptálva 

ritkán térnek el egymástól. 

A felállított hipotézisek ellenőrzését az SPSS statisztikai alkalmazással végeztem. Minthogy 

az adatok között metrikus és nem metrikus változók is szerepelnek, ezért a 

varianciaanalízis, a kovarianciaanalízis, a regressziósgörbe-becslés és a korrelációszámítás 

módszerének alkalmazására is sor került. 

Hipotézisek 

1. hipotézis: A közintézmények hálózati aktivitása összefüggésben van az általuk 

alkalmazott NPM módszerek mennyiségével. A több új közmenedzsment eszközt 

használó közszervezetek nagyobb valószínűséggel vesznek részt hálózatokban. 

2. hipotézis: A nemzeti statisztikai hivatalok annál hatékonyabbak (relatíve kisebb 

méretűek), minél több közmenedzsment módszert alkalmaznak. 

3. hipotézis: Kevésbé hatékonyan működnek azok a közszektorok, amelyekben a 

közszervezetek kevés NPM módszert alkalmaznak. 

4. hipotézis: Eredményesebbek azok a közszektorok, amelyekben a közszervezetek több 

új közmenedzsment módszert alkalmaznak. 

3.3.2 A kutatás eredményei 

1. hipotézis: A közintézmények hálózati aktivitása összefüggésben van az általuk 

alkalmazott NPM módszerek mennyiségével. A több új közmenedzsment eszközt 

használó közszervezetek nagyobb valószínűséggel vesznek részt hálózatokban. 

A hálózati aktivitást az ESR együttműködési hálózataiban, azaz az ESSnet projektekben 

való részvételek számával lehet mérni. A kiinduló feltevés az volt, hogy az új 

közmenedzsment eszközök alkalmazásának mértéke és a hálózatokban való részvétel 

száma között kapcsolat mutatható ki. A nullhipotézis ellenőrzésére a legalkalmasabb 

módszer a varianciaanalízis, mivel a rendelkezésre álló adatbázisban a függő változó, 

vagyis a hálózati részvétel metrikus, a független, az NPM eszközök alkalmazása pedig nem 

metrikus változó. Amennyiben az NPM eszközök alkalmazása tényleg befolyásolja a 
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hálózati részvételt, akkor az NPM fejlettségnél képzett csoportok átlagainak különbözniük 

kell egymástól. Az egyszempontos ANOVA vizsgálat szerint a hálózati részvétel átlagai az 

egyes NPM alkalmazási kategóriákban szignifikánsan különböznek, vagyis az NPM 

fejlettségi szint más-más hálózati aktivitással párosul. A kapcsolat azonban csak 10%-os 

szignifikancia szinten mutatható ki. Scheffé-próbával egyidejű páros összehasonlítások 

végezhetők a kategóriaátlagok minden kombinációjára. Ennek eredményeképp kiderült, 

hogy a kevés és az átlagos kategóriák eltérése nem szignifikáns, ezzel szemben a sok NPM 

eszköz alkalmazásának átlaga mindkét másik eset átlagától különbözik 5%-os 

szignifikancia szinten. A sok NPM eszköz használata tehát magas hálózati részvételt 

eredményez, ugyanakkor alacsony hálózati részvétel mind gyenge, mind átlagos NPM 

fejlettség mellett következik be. A kapott eredményeket szemlélteti a 13. ábra. 

13. ábra: A hálózati részvétel és az új közmenedzsment eszközök alkalmazásának 

kapcsolata 

 

Tehát a hipotézist 10%-os szignifikancia szinten sikerült igazolni. Azok a közintézmények, 

amelyek viszonylag sok új közmenedzsment módszert alkalmaznak, várhatóan nagyobb 
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valószínűséggel fognak hálózati együttműködésekhez kapcsolódni és részt vállalni a 

hálózatok tevékenységében. 

2. hipotézis: a nemzeti statisztikai hivatalok annál hatékonyabbak (relatíve kisebb 

méretűek), minél több közmenedzsment módszert alkalmaznak. 

A Dán Statisztikai Hivatal vizsgálata során Sundgren és Nordbotten (2003) 12 nemzeti 

statisztikai hivatal adatait elemezte annak érdekében, hogy feltárják a vizsgált intézmény 

helyzetét a hatékonyság szempontjából. Elemzésüket a hasonló „termékeket”, 

közszolgáltatásokat előállító statisztikai hivatalok által felhasznált erőforrások 

összevetésére alapozták.  

14. ábra: Az ESR nemzeti statisztikai hivatalainak relatív foglalkoztatottsága 

 

Az általuk végzett felmérés módszertanát követve, 23 országra vonatkozóan19 

regressziósgörbe-becsléssel készült a 14. ábra, amely a statisztikai hivatalok relatív 

foglalkoztatottságát mutatja az egyes országok népességének függvényében. Az ábra azt 

                                                 
19

 Mivel nem minden nemzeti statisztikai hivatal esetén állt rendelkezésre a létszámadat, ezért ezekben az 
esetekben a relatív foglalkoztatottság kiszámítására sem volt mód, így kimaradtak ebből a vizsgálatból. 
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mutatja, hogy szignifikáns – de nem-lineáris – kapcsolat van az nemzeti statisztikai 

hivatalok foglalkoztatottakban mért mérete és az országok népessége között. Vagyis az 

ezer lakosra jutó NSI foglalkoztatottak száma az alacsonyabb népességű országokban 

nagyobb, magasabb népességszám esetén pedig kevesebb a foglalkoztatottsági mutató. 

Az eredmény nem meglepő, hiszen a statisztikai hivataloknak hasonló feladataik20 vannak, 

amelyeknek csak egy részét (pl. adatgyűjtést) befolyásolja a népességszám. A regressziós 

görbe alatt elhelyezkedő országokról elmondható, hogy a többé-kevésbé ugyanolyan 

feladataik elvégzéséhez a méretgazdaságosság szempontjából hatékonyabb szervezetet 

működtetnek, mint a görbe felett lévők. Az összefüggés a következőképpen írható fel: 

 

                                              (                ) 
 

A logaritmikus egyenlet értelmezésének nehézségei miatt, továbbá követve a szerzők 

egyszerűsítését, az egyenlet lineárissá tehető egy bizonyos népességszámon belül. 

Sundgren és Nordbotten (2003) mindössze öt 10 millió főnél kisebb országot hasonlított 

össze ily módon. Jelen esetben a 12 milliónál nem nagyobb országok esetén az alábbi 

lineáris regressziós összefüggés mutatható ki21: 

 

 

                                       
      (                )

           
 

 

A 15. ábra alapján a 17 vizsgált nemzeti statisztikai hivatal közül nyolc (kékkel jelöltek) 

tekinthető alacsony foglalkoztatottságúnak. A két ábra arra is enged következtetni, hogy a 

statisztikák előállításának létezik egy méretgazdaságos szintje.  

Az egyenletek alapján kiszámolható egy-egy ország esetén a hivatalos statisztikát 

előállítók méretgazdaságos foglalkoztatottsága. Ennek elvégzéséhez fontos lenne 

megvizsgálni, hogy a feladatstruktúra valóban megegyezik-e az egyes statisztikai 

szervezeteknél, minthogy minden országban több intézmény is foglalkozik hivatalos 

statisztikák előállításával (ugyan a statisztikai adatgyűjtéseknek általában csak töredékét 

végzik az egyéb szervezetek), illetve jelentős befolyásoló tényező még a regiszteres 

                                                 
20

 Egy tipikus NSI feladatszerkezetét a 3.2.2 fejezetben leírt GSBPM modell vázolja fel. 
21

 Az egyenletek mind a logaritmikus, mind a lineáris regresszió esetén szignifikánsak, de a logaritmikus 
regresszió magyarázóereje nagyobb. 
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adatgyűjtés megléte22. Bár vizsgálatomban a feladatstuktúra részletes felmérésére nem 

volt lehetőség, az adminisztratív adatforrásokat kiterjedten alkalmazó skandináv országok 

adatait megvizsgálva nem találtam kiugró értékeket, ezért a vizsgálat elvégzése mellett 

döntöttem. 

15. ábra: 17 nemzeti statisztikai hivatal relatív foglalkoztatottsága 

 

 

Az eddigi elemzések alapján a relatív foglalkoztatottság jól mutatja a nemzeti statisztikai 

hivatalok foglalkoztatottság szerinti hatékonyságát, azonban – ahogy az ábrák is 

szemléltetik – mindenképpen az ország népességének függvényében lehet az adatokat 

figyelembe venni.23 Ezért annak vizsgálatakor, hogy az új közmenedzsment eszközök 

                                                 
22

 Regiszteres adatgyűjtésnek nevezik az adminisztratív adatforrásokból, azaz meglévő állami adatbázisokból 
történő adatgyűjtést. 
23

 Egy kis ország kisebb méretű statisztikai hivatalának ugyanúgy szüksége van funkcionális szervezeti 
egységekre (pénzügy, HR), mint a nagyobb országok NSI-jeinek. E szervzeti egységek mérete pedig többé-
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alkalmazásának hatására hatékonyabb-e egy-egy szervezet, mindenképpen ki kell szűrni a 

népességszám hatását. Erre a kovarianciaelemzés ad lehetőséget, ami egy olyan 

varianciaelemzés, amelynek során a megadott változó(ka)t kontrolláljuk.  

A kovarianciaelemzés eredménye szerint sok új közmenedzsment eszköz alkalmazása 

mellett a legalacsonyabb a nemzeti statisztikai hivatalok relatív foglalkoztatottsága, és a 

legmagasabb, ha az intézmények kevés NPM módszert használnak. (Lásd 16. ábra.) 

 

16. ábra: Az NPM eszközök használatának és az NSI-k relatív foglalkoztatottságának 

összefüggései 

 

Bár a felállított modell (5%-os szignifikancia szinten) működőképes, azonban ez nem 

egyedül az új közmenedzsment eszközeinek köszönhető, vagyis ez a változó nem 

határozza meg szignifikánsan a relatív foglalkoztatottságot. A modellbe további faktorokat 

kellene bevonni, hogy működőképes legyen. Tehát, mégis érdemes lenne a pl. a 

                                                                                                                                                    
kevésbé hasonló nagyságrendű függetlenül a szervezet méretétől. Emiatt nagyobb a kis országok statisztikai 
hivatalainak relatív foglalkoztatottsága. 
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feladatstrukúra további elemzését elvégezni, hátha ezáltal pontosabb modellt lehetne 

felállítani.  

A fentiek alapján a hipotézist a meglévő adatok alapján nem lehet alátámasztani. 

 

3. hipotézis: Kevésbé hatékonyan működnek azok a közszektorok, amelyekben a 

közszervezetek kevés NPM módszert alkalmaznak. 

Az új közmenedzsment egyik központi célkitűzése a hatékonyabb közszektor elérése volt, 

hiszen a kialakulását megelőzően hódító közösségi döntések elmélete szerint (ahogy a 

2.2.2 fejezetben erről már szó esett) a közintézmények egyrészt kiadásmaximalizáló 

szervezetek, másrészt az optimális méretnél nagyobbra növelik a hivatalokat.  

A hatékonyság mérésére jelenleg több mutató is rendelkezésre áll. Egyik a kormányzati 

kiadások mértéke, ami a bruttó hazai termék százalékában méri a közkiadásokat. Egy 

másik a közszektor méretét a teljes foglalkoztatás százalékában adja meg. Mivel mindkét 

mutató relatív mérőszám, ezért alkalmasak az országok közötti összehasonlításra. További 

hatékonysági mutató az IMD versenyképességi indikátor kormányzati hatékonysági 

indexe, amely egy 38 almutatót tartalmazó kompozit indikátor. Ez utóbbit pedig éppen az 

országok közötti rangsor felállítása céljából hozták létre.  

A hipotézis vizsgálatára ismét a varianciaanalízis módszerét kell alkalmazni a nem 

metrikus független és a metrikus függő változó miatt. A közszervezetek által alkalmazott 

új közmenedzsment eszközök mértéke és a kormányzati hatékonyság indikátor között 

azonban nem sikerült kapcsolatot kimutatni. Az eredmények szerint az NPM módszerek 

használata viszont a közszektor relatív méretére és a közszektor kiadásainak relatív 

mértékére is hatással van. 

A közszektor mérete és az NPM eszközök mértéke közötti összefüggés feltárásakor a 

varianciaanalízis feltétele, a szóráshomogenitás 5%-os szignifikancia szinten teljesül, és a 

kategóriaátlagok is szignifikánsan különböznek egymástól. Tehát az eltérő NPM 

fejlettségű szervezetekkel rendelkező országokban a közszektor mérete is különbözik. (17. 

ábra)  

A Scheffé-próba szerint az átlagos és a sok NPM eszköz kategóriái esetén az átlagok 

eltérése nem szignifikáns, ugyanakkor a kevés NPM eszköz alkalmazásának átlaga 
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mindkettőétől eltér. A közszektor mérete kevés új közmenedzsment módszer használata 

mellett a legnagyobb, míg átlagosan sok, illetve sok NPM technikát alkalmazó szervezetek 

esetében az országokat kisebb méretű közszektor jellemzi. 

 

17. ábra: Az új közmenedzsment eszközök szervezeti szintű alkalmazásának hatása a 

közszektor méretére 

 

A közszektor kiadásai és az új közmenedzsment eszközök használata közötti kapcsolat 

szintén szignifikáns (5%-os szignifikancia szinten). Az NPM eszközök különböző mértékű 

alkalmazása a közszervezeteknél az országok közkiadásainak más-más mértékét 

eredményezi. A közszektor relatív kiadásai átlagos mértékű NPM fejlettség esetén a 

legalacsonyabb, ugyanakkor a kevesebb és a több NPM eszköz használata is magasabb 

relatív közkiadással párosul. Ez utóbbi eredmény azért is érdekes, mert a hatékonyság 

ugyan két eltérő mérőszámáról van szó, de a kiadások mértékét nagyban befolyásolja a 

közszektorban foglalkoztatottak száma. Ezért hasonló összefüggés volt várható a két 
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indikátor esetében. A közszektor mérete és a közszektor kiadásai mutatók közötti 

korreláció számításával azonban még váratlanabb eredmény adódott. A Pearson-féle 

korrelációs együttható értéke mindössze 0,064 lett a két változóra, vagyis nem mutatható 

ki kapcsolat közöttük. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált országok közszektorainak relatív 

mérete és a közkiadások relatív mértéke között nincs összefüggés.  

18. ábra: Az új közmenedzsment eszközök szervezeti szintű alkalmazásának hatása a 

közszektor kiadásaira 

 

Tehát a relatíve kis foglalkoztatottságú közszektorok nem feltétlenül járnak alacsony GDP 

arányos közkiadással vagy pedig a foglalkoztatottság szempontjából nagyméretű 

közszektorok magas relatív közkiadással. Ennek az eredménynek az lehet a magyarázata, 

hogy az új közmenedzsment elterjedésével több állam kiszervezte a közszolgáltatások 

nyújtását a magánszférába. Ezáltal ezeknek a szolgáltatásoknak az előállítása a 

magánszektor foglalkoztatását növeli, de a költségek a kormányzatot terhelik. 

A közszektor kiadása és a többi, rendelkezésre álló index kapcsolatát megvizsgálva a 

kormányzat eredményességével sikerült kapcsolatot kimutatni. Már 1%-os szignifikancia 
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szinten is fennáll a kapcsolat, a Pearson-féle korrelációs együttható értéke pedig 0,492, 

ami közepes erősségű összefüggést mutat. A pozitív kapcsolat viszont arra utal, hogy a 

kiadások növekedésével javul a kormányzati eredményesség. A kapott eredményeket a 

18. ábra mutatja. 

Összességében a hipotézist sikerült alátámasztani, hiszen mind a közszektor mérete, mind 

a közkiadások esetén magas értékek adódtak azoknál az országoknál, ahol a 

közintézmények kevés NPM módszert használtak. Érdemes azonban megvizsgálni, hogy az 

NPM eszközök használata hatására hogyan alakul az országok eredményessége. 

4. hipotézis: Eredményesebbek azok a közszektorok, amelyekben a közszervezetek több 

új közmenedzsment módszert alkalmaznak. 

Az egyes országok kormányzati eredményességének mérésére két nemzetközi szervezet is 

kidolgozott egy-egy mutatószámot. Az egyik az IMD versenyképességi indikátorának egyik 

mutatója, a kormányzati döntések eredményessége, amely a kormányzati hatékonysági 

mutató egyik részindikátora. Az adatok alapján azonban az NPM eszközök használata erre 

az indexre nem hat.  A másik mutatószám a Világbank kormányzati indikátorának egyik 

részmutatója, a kormányzati eredményesség indikátor. Ennél a változónál a NPM 

eszközök használatához kialakított kategóriaátlagok 5%-os szignifikancia szinten 

különböznek egymástól.  

Az új közmenedzsment eszközök eltérő mértékű használata országos szinten más-más 

kormányzati eredményességet jelent. A Scheffé-próba alapján az átlagos és a sok NPM 

eszközt alkalmazó szervezet-kategóriák átlagai térnek el szignifikánsan egymástól. A 19. 

ábra, illetve a fentiek szerint tehát az átlagos mennyiségű NPM módszer alkalmazása 

esetén a legalacsonyabb az eredményesség, a legnagyobb pedig az olyan közszektorok 

esetén, ahol a közintézmények sok új közmenedzsment eszközt adaptáltak a szervezeti 

működésükbe. Bár szignifikáns, de ellentmondásos eredményeket kaptam, a hipotézist 

sem alátámasztani, sem elvetni nem tudom. 
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19. ábra: Az új közmenedzsment eszközök szervezeti szintű alkalmazásának hatása az 

eredményességre 

 

Bár kutatási kérdés, illetve hipotézist – a szakirodalmi feldolgozás alapján – nem tettem 

fel a kérdés vizsgálatára, a hálózati részvétel a rendelkezésre álló hatékonysági és 

eredményességi mérőszámokkal való összevetése során nem sikerült kapcsolatot 

kimutatni. A hálózati kormányzás hatásainak feltárására más típusú vizsgálatra van 

szükség. Mivel a hálózati kormányzás az új közmenedzsment hatékonyság-

központúságával szemben inkább az együttműködésre, a tudásmegosztásra koncentrál, 

ezért ennek elemzését célszerű az elemzések középpontjába állítani.  

A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a közmenedzsment modellek, illetve a 

hozzájuk kapcsolódó eszközök alkalmazása egyrészt egymásra, valamint a szervezetek 

működésére is hatással van. Az ESR szervezeteinek vizsgálata azt mutatta, hogy az új 

közmenedzsment irányzathoz tartozó eszközök erőteljes használata nyitottabbá teszi a 

közszervezeteket arra, hogy az újabb irányzatokat elfogadják és alkalmazni kezdjék. Azok 

a szervezetek, amelyek az új közmenedzsment szempontjából fejlettnek tekinthetők, 

nagyobb hálózati aktivitást mutattak, vagyis több hálózatban vettek részt. A hálózatok 
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alkalmazásával kapcsolatban egyelőre nem sikerült kimutatni a hatásokat – legalábbis az 

új közmenedzsment szempontjából kiemelkedő fontosságú hatékonyság, illetve 

eredményesség nézőpontjából. Mivel a hálózatokat főként az együttműködés és 

tudásmegosztás céljával hozták létre, érdemes lenne új típusú indikátorokat vagy akár 

szemléletet használni az eredményességük vizsgálatához. 

A kutatás alapján az is megállapítható, hogy az új közmenedzsment modelljéhez tartozó 

eszköztár használata és a közszektor hatékonysága, illetve eredményessége között van 

összefüggés. Azok a közszektorok, amelyeknél nem jellemző az NPM technikák 

alkalmazása sokkal jellemzőbb mind a foglalkoztatottságban mért relatíve nagyobb méret, 

mind a közkiadások nagyobb aránya. A főként véleményeken alapuló eredményességi 

indikátorok a nagyobb NPM-fejlettség esetén mutatnak magasabb értékeket, azaz 

nagyobb eredményességet. A szervezeti és országos szintű adatok összevetésekor 

azonban érdemes egy-egy országon belül több közszervezet esetén vizsgálni a hipotézis 

érvényességét. 24 

3.4 Hálózatok az Európai Statisztikai Rendszerben 

Az Európai Statisztikai Rendszer szervezetei körében már a legújabb közmenedzsment 

modell, a hálózati kormányzás is megjelent. Ehhez kapcsolóan a 223/2009 (EK) rendelet 

17. pontja kimondja, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok és az Eurostat együttműködési 

hálózatok révén is létrehozhat, illetve továbbfejleszthet közös struktúrákat, eszközöket, 

módszereket és folyamatokat, ezáltal elősegítve a statisztikai hivatalok egyes statisztikai 

tevékenységekre történő szakosodását a teljes Európai Statisztikai Rendszer javára. 

„Ezeknek az Európai Statisztikai Rendszer partnerei közötti együttműködési hálózatoknak 

törekedniük kell arra, hogy elkerüljék a munka megkettőzését, ezáltal növeljék a 

hatékonyságot és csökkentsék a gazdasági szereplőkre háruló válaszadói terheket.”  

A rendelet 15. cikke az együttműködési hálózatok létrehozásáról szól és leszögezi, hogy az 

„egyedi statisztikai intézkedések során lehetőség szerint az együttműködési hálózatok 

segítségével szinergiákat kell kialakítani az ESR-en belül, a szakértelem és az eredmények 

megosztásával, illetve a konkrét feladatokra való specializálódás támogatásával".  

A hálózatok alkalmazásával megelőzhető a munkák párhuzamossága, a hatékonyság 

növekszik, és csökken a válaszadók terhe. Ezen túlmenően, a rendelet rögzíti, hogy az 

                                                 
24

 Az adatelemzés táblái a Melléklet 7.3 pontjában megtalálhatók. 
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együttműködési hálózatok működtetése céljából újfajta pénzügyi struktúrákat kell 

kialakítani, valamint a hálózatok által létrehozott eredményeket az unió tagjainak 

rendelkezésére kell bocsátani. 

A hálózatok működtetésének gondolata azonban már jóval korábban megfogalmazódott, 

mint az a 2009-es rendelet alapján feltételezhető. 2002 szeptemberében a nemzeti 

statisztikai hivatalok igazgatóinak palermói találkozóján merült fel először, hogy az 

Európai Statisztikai Rendszerben szükség lenne a szinergiák, valamint a harmonizáció és a 

tájékoztatás legjobb gyakorlatai megtalálásának módját kidolgozni. Úgy találták, hogy 

ennek legmegfelelőbb eszközei az együttműködési hálózatok lehetnek, mivel a hálózatok 

a különböző szervezetekben jelen lévő szakértelmet képesek összevonni az egész 

rendszer számára hasznos fejlesztések érdekében. 

2005 elején az Eurostat a Statisztikai Program Bizottság javaslatára a CENEX (Centres and 

Networks of Excellence, Kiválósági központok és hálózatok) pilot projekteket indított, 

melyek legfontosabb célja a nemzeti statisztikai hivatalok közötti kooperáció erősítése 

volt. Ez a működési forma lehetőséget ad a különböző európai statisztikai intézmények 

számára, hogy egymás tapasztalatait hasznosítsák, továbbá javítsák a saját statisztikai 

előállítási folyamataikat. A döntés eredményeként az első CENEX projekt még 2005 

folyamán megkezdte működését a statisztikai adatvédelem témájában. A projekt 

tevékenységéről jelentés készült, melyből kiderült, hogy az új struktúra sikeres volt, 

együttműködési potenciálja kimutatható. Ennek hatására, de még mindig a pilot 

keretében további együttműködési hálózatokat hoztak létre.  

2006 szeptemberétől pedig már a piloton túli fejlesztési javaslatok kidolgozásán 

munkálkodtak az Eurostat munkatársai. Ekkortól kezdve használják az ESSnet 

(Collaborative ESS Networks) projekt elnevezést is. (Hulliger, Lehtonen & Parvan, 2011) 

3.4.1 Az ESSnet hálózatok jellemzői 

Az ESSnet projekt egy ESR-hez tartozó szervezetek által alakított hálózatként definiálható, 

amelynek célja az egész rendszer javát szolgáló eredmények létrehozása. Tehát a 

legjellemzőbb tulajdonsága az ESSnet hálózatoknak, hogy egy-egy uniós szintű probléma 

kezelése érdekében együttműködnek a részt vevő szervezetek, majd a létrehozott 

eredményt, illetve tudást a nem részt vevő partnerek számára is elérhetővé teszik.  
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A projektek alapvetően módszertani problémák megoldására jönnek létre, ennek 

fényében az ESSnet projektek legjellemzőbb outputjai a következők: 

 megosztott szoftver, alkalmazás, 

 tudástranszfer, 

 irányelvek, 

 kézikönyv, 

 knowhow, 

 tréning, 

 új módszerek, 

 standardok. 

Mivel a projekteket az Eurostat is finanszírozza, ezért az erőforrás-hatékonyság 

érdekében hét kritériumot határoztak meg az ESSnet hálózat létrehozására: 

1. több partnert, tagot magában kell foglalnia és az eredményeket a tagsággal nem 

rendelkező nemzeti statisztikai intézmények számára is rendelkezésre kell bocsátani, 

2. európai szintű érdeknek kell a témához fűződnie, 

3. az ESR ötéves munkaprogramjával összeegyeztethetőnek kell lennie, 

4. költséghatékonynak kell lennie (duplikációkat el kell kerülni), 

5. a tudásmegosztás, az innováció és a harmonizáció jegyében kell működnie, 

6. fenntarthatónak kell lennie, 

7. a tevékenységeket csak az Európai Statisztikai Rendszer tagjai végezhetik. 

Amellett, hogy a fenti alkalmassági kritériumokat teljesítenie kell egy újonnan 

létrehozandó ESSnet projektnek, megvizsgálják a projektterv minőségét célszerűség 

szempontjából, és értékelik a projekt lehetséges hatását, vagyis az ESR tudáshalmazához 

való potenciális hozzájárulását is.  

Első lépésben a projektjavaslatokat értékelik a kritériumok alapján. Amennyiben a 

tervezett tevékenység jól definiálható és kevesebb mint két év alatt megvalósítható, 

akkor a projekt több kedvezményezettre vonatkozó támogatási szerződés keretében fog 

megvalósulni. Ha a megvalósítás lépései a későbbiekben további finomítást igényelnek 

vagy a megvalósítás két évnél hosszabb időt vesz igénybe, akkor partnerségi 

keretszerződés fogja szabályozni a projekt működését. (20. ábra) Az együttműködési 
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hálózat költségeit, az Eurostat más támogatási szerződéseihez hasonlóan, a Bizottság, 

illetve a hálózatot alkotó szervezetek közösen viselik 70–30% arányban.  

 

20. ábra: Az ESSnet projektek finanszírozási mechanizmusának döntési fája 
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mértékben van lehetőség.25 A hálózat koordinálását az egyik, tagként részt vevő szervezet 

látja el. A koordinátor feladatai közé tartozik: 

 a hálózat adminisztratív feladatainak ellátása, 

 az ESSnet hálózat struktúrájának meghatározása, 

 a tájékoztatási csatornák felállítása, 

 jelentések készítése a Bizottság részére, 

 a tagok és az irányító testületek vezetése. 

Az ESSnet hálózatok alapvetően két típusba sorolhatóak, melyek szorosan kapcsolódnak a 

finanszírozási formákhoz is: 

 outputközpontú hálózatok: a végtermék pontosan meghatározható és a projekt 

időtartama is egy-két évben korlátozott.  

 célorientált hálózatok: ebben az esetben az outputközpontú hálózattípus 

kiterjesztéséről van szó. Bizonyos, előre meghatározott lépések elvégzése után a 

projekt feladattervét az aktuális prioritásoknak megfelelően felül kell vizsgálni. Emiatt 

a hálózat tagjainak hosszabb távú partnerségéről állapodnak meg a felek, melyre a 

partnerségi keretszerződés ad lehetőséget. 

Hulliger és szerzőtársai (2011) tipizálásuk során a célorientált hálózatok helyett 

folyamatközpontú hálózatokat említenek, melyek a hivatalos statisztikák egy üzleti 

modelljének (pl. GSBPM) fejlesztésére szolgálnak. 

A projektek a következők szerint csoportosíthatók: 

 módszertani hálózatok, 

 standardizálási hálózatok, 

 pilot hálózatok (új statisztikai adatfelvételek, új mutatószámok kidolgozására és 

tesztelésére), 

 kutatási hálózatok, 

 stratégiai hálózatok, 

 megvalósítási hálózatok. 

A fentiekben leírtak, illetve 2.5.2 A hálózati kormányzás fejezetben tárgyalt kormányzási 

módok alapján meghatározható az ESSnet hálózatok kormányzási modellje, amelyet a 21. 

                                                 
25

 Forrás: CROS-portál (www.cros-portal.eu) Letöltés ideje: 2012. december 20. 

http://www.cros-portal.eu/
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ábrán rajzoltam fel, illetve szemléltetek. A kormányzás leginkább a vezető szervezettel 

irányított hálózat és az adminisztrációs szervezettel irányított kormányzási modellek 

kombinációja. Bár a projektek átlagosan mindössze hét fővel működnek, akár a 

megosztott kormányzás is megfelelő lehetne, de a földrajzi dekoncentráltság miatt 

(minden tag más-más országban dolgozik) ritka a személyek közötti kommunikáció és 

nagy szükség van koordinációs tevékenységre. Ezt a feladatot a projekt koordinátora látja 

el, aki az Eurostattal is tartja a kapcsolatot. 

21. ábra: Az ESSnet hálózatok kormányzási modellje 
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 a különböző feladatok monitorozása, 

 a problémák felismerése, azonosítása és megoldása, 

 költségkimutatások összegyűjtése, 

 folyamatos kapcsolattartás mind a tagokkal, mind az Eurostattal, 

 minőségbiztosítás, kockázatmenedzsment, 

 kormányzás (irányító csoportok, felhasználói csoportok). 

Ugyan a hálózatok működtetésének egyik legfontosabb elméleti26 és gyakorlati27 célja a 

tudásmegosztás, mégis az ESSnet projektekről, a projektek irányításáról, illetve mindezek 

eredményességéről eddig nem készült felmérés. Így nem lehet tudni, hogy az Európai 

Statisztikai Rendszerben bevezetett hálózatok esetén is érvényesek azok a 

megállapítások, hogy a hálózatok elősegítik a szervezetek közötti tudásmegosztást, illetve, 

hogy jelentősen befolyásolja a sikeres hálózatmenedzsment a hálózat eredményességét. 

Ezért kutatást végeztem ezek vizsgálatára. 

3.4.2 Az ESSnet kutatás módszertana 

A hálózati eredmények mérése problémás, ahogy ezt már korábban is megfogalmaztam28, 

hiszen az objektív eredmények vizsgálatára a hálózatok esetében nincs mód. Ehelyett, a 

szakirodalomban leírtak szerint is az érzékelt eredményekre kell koncentrálni (Klijn & 

Koppenjan, 2000; Klijn, Steijn & Edelenbos, 2010), vagyis a hálózatok felmérésének 

megfelelő módja a hálózati tagok megkérdezése. Ezért az ESSnet projektek mint hálózatok 

vizsgálatát a projekttagok által kitöltendő kérdőívvel terveztem megvalósítani. 

A kérdőív kérdéseinek kialakításakor figyelembe vettem Head (2008) által az 

együttműködési hálózatok sikertényezőiként meghatározott faktorokat (lásd 2.5.4 

fejezet), valamint Klijn és szerzőtársai (2010) kutatásában szereplő, az eredményességre, 

illetve a konfliktusok kezelésére vonatkozó kérdéseket. A hálózati folyamatok 

meghatározásakor nagyban támaszkodtam Klijn és Koppenjan (2000) munkájára, valamint 

az Eurostat ESSnet projektek felügyeletével foglalkozó munkatársainak javaslataira. 

                                                 
26

 Lásd 2.5.1 fejezet, 60. oldal 
27

 Lásd 223/2009 (EK) rendelet 15. cikke 
28

 Lásd 2.5.3 fejezet 
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Az összeállított kérdőív29 négy részre tagolható. Az első rész néhány általános (de egyéni 

beazonosításra nem alkalmas) kérdést tartalmaz (a projekt neve, kitöltő szerepe a 

projektben, a projekt státusza). A második szakaszban a projekt szabályaira vonatkozó 

kérdések szerepelnek. A kérdések a hálózati folyamatok szabályozottságát, a szabályok 

működését, a szabályok változását vizsgálják, illetve a vétójog meglétét és használatát 

firtatják. Az ESSnet projektek szabályairól a Grant egyezmények is rendelkeznek, de 

egyrészt a formális szabályokon túl az informális szabályok megléte is érdekelt, másrészt 

feltételeztem, hogy ha egy projektből többen is kitöltik a kérdőívet, akkor e kérdések 

alapján arra is következtethetek, hogy mennyire egységes az, hogy hogyan látják a 

projektet a résztvevők, vagyis azonos kép él-e a hálózati tagokban a hálózatról.  A kérdőív 

harmadik része a hálózat céljairól, azok változásáról és a hálózat eredményességéről szól. 

A negyedik rész pedig a hálózat működésére és az egyes, a kérdőív korábbi kérdéseiben 

felmért hálózati folyamatok irányítására vonatkozik. A kérdőív összesen 17 kérdésből áll.  

A kérdések túlnyomó többsége (főként alternatív, szelektív, valamint  ötfokozatú Likert-

skálán adandó válaszlehetőségeket tartalmazó) zárt kérdés, illetve két nyitott kérdés is 

található a kérdéssorban. 

A kérdőívet tartalmi és érthetőségi szempontból a Központi Statisztikai Hivatal (főként a 

Módszertani főosztály), valamint az Eurostat (Minőségügyi, módszertani és kutatási 

főosztály) több munkatársa is véleményezte, illetve tesztelte. Az ESSnet projektek 

sajátosságainak szempontjait figyelembe vevő, hasznos észrevételeket kaptam, melyek 

alapján megváltoztattam egyes kérdéseket, illetve újabbakat tettem a kérdőívbe. Egyes 

kérdésjavaslatok nem titkoltan azért születtek, mert a döntéshozók nem rendelkeznek 

információval a kérdéskörről. 

A statisztikai kutatások és módszertani együttműködések számára létrehozott CROS-

portál30 (korábban ESSnet-portál) regisztrált felhasználóit az Eurostat e-mailben 

értesítette a kérdőívemről és kérte annak kitöltését. Ezen kívül az ESSnet projektek 

koordinátorait e-mailben személyesen is értesítettem a felmérésemről. A projekttagok 

közvetlen elérésére (néhány kivételes esetet leszámítva) nem volt módom, ami a kitöltési 

arányt negatívan befolyásolta. 

                                                 
29

 A kérdőív a Melléklet 7.4 pontjában megtalálható. 
30

 http://www.cros-portal.eu/ Nem volt szerencsés a kérdőívkitöltés szempontjából, hogy a korábbi ESSnet 
portál leállítása és az új CROS-portál működésének megindítása pont a felmérés idején történt. 

http://www.cros-portal.eu/
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Az ESSnet projektekben összesen mintegy 170–200 fő vesz részt. A projekttagok nagyjából 

30–40%-a már lezárult projektekhez kapcsolható. Ennél pontosabb adatok nyilvánosan 

nem érhetők el. A rendelkezésre álló dokumentumok, valamint a CROS-portálon elérhető 

információk csak a projekttagok országát és a küldő szervezetet közlik. A lezárult 

projektek résztvevőinek elérése ezért még nehezebbnek bizonyult, mint a folyamatban 

lévő projektekéi. Ehhez az is hozzájárult, hogy a koordinátorok egy része már más 

munkakörben vagy más szervezetnél dolgozik. 

Hipotézisek: 

4. hipotézis: Azok a hálózatok eredményesebbek, amelyeknél a hálózatmenedzsment 

jobban működik. 

5. hipotézis: A hálózatok legfontosabb előnye a tudásmegosztás érvényesül az ESSnet 

projektekben is. 

A kutatási kérdésekben megfogalmazottak szerint a hipotézisvizsgálaton túl a kutatás 

céljának tartom továbbá a hálózati sikertényezők feltérképezését, működésük elemzését, 

valamint a hálózatok kritikus faktorainak meghatározását, valamint a 2. fejezet 

szakirodalmi feldolgozásában (2.5.4 fejezetben) feltárt tényezőkkel való összevetését. 

3.4.3 Az ESSnet kutatás eredményei 

A kérdőív kitöltése két fázisban történt. Az első kör, amikor is az Eurostat körlevele 

alapján lehetett kitölteni a kérdéssort, három hétig tartott. A második fázisban a 

koordinátorok közvetlen megkeresése után, szintén három hét állt a projekttagok 

rendelkezésére, hogy kitöltsék a kérdőívet. A kérdőívet a www.survs.com online 

kérdőívkitöltő alkalmazás oldalán tettem közzé31. A kérdőívet összesen 45-en töltötték ki, 

ami kb. 23–25%-os válaszadási arányt jelent, vagyis a résztvevők mintegy negyede 

megválaszolta a kérdőívet. A kitöltött kérdőívek többsége futó projekthez köthető, így az 

eredmények főként az aktuális helyzet, illetve problémák feltárását teszi lehetővé.  

Az összes kitöltött kérdőívből 14 kapcsolható a már lezárult projektekhez. Ez abból a 

korábban említett problémából fakad, hogy a projekttagok elérése nehézkes, sokszor 

lehetetlen volt. A válaszadók 18 különböző projektből érkeztek, ami viszont a projektek 

kétharmadát fedi le, ezért úgy vélem, hogy a 23–25%-os reprezentativitás mellett is 

                                                 
31

 Közvetlen eléréssel (átirányítással) az oparin.hu/survey címről is kitölthető volt a kérdőív. Ez utóbbi 
elérhetőségen a kérdőív statikus (kitöltésre nem alkalmas) változata továbbra is megtekinthető. 

http://www.survs.com/
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érvényes megállapítások tehetők. A projektekből minimum egy, maximum nyolc válasz 

érkezett (az ESSnet projektek átlagos létszáma kb. 7 fő). 

A kérdőívek feldolgozáskor először a projektek szabályait vizsgáltam. Formális és 

informális szabályokat különböztettem meg, melyek közül a formális a Grant 

egyezményben, vagy bármilyen más írott dokumentumban rögzített szabályokat 

jelentette, míg az informális az írásban nem rögzített, de közösen vagy a projekt 

koordinátora által meghatározott szabály. A résztvevők véleménye alapján32 összeállított 

22. ábra jól szemlélteti a formális és informális szabályok közötti különbséget. 

 

22. ábra: Formális és informális szabályok az ESSnet projektekben  

(a résztvevők véleménye alapján) 

 

A projekttagok szerint formális szabályok leginkább az információ- és tudásmegosztásra, a 

projekten belüli kommunikációra és a monitorozásra vonatkoznak. Informálisan főként a 

kommunikációt, az ötletek, elképzelések kezelését és a tudásmegosztást szabályozzák.  

Az ötletek, elképzelések kezelésének szabályozása érdekes módon főként informálisan 

zajlik, írott szabályok alig vannak erre a területre, pedig a résztvevők véleménye szerint az 

egyik legnagyobb nehézséget a konszenzus kialakítása okozza a projektekben.  

                                                 
32

 A résztvevők véleménye alapján számított megoszlás ismétlődéseket tartalmaz az egyes projekteket 
illetően, viszont a projekten belüli inkonzisztenciák miatt a projektekre vonatkozó megoszlások nem 
számolhatók ki. A nem vélemény alapú válaszok konzisztenciájáról később szólok. 
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A konfliktusok kezelése viszont egységesen alulszabályozott. A szabályok megléte 

azonban még nem jelenti azt, hogy a szabály szerint működnek a hálózatok.  

A szabályok szerinti működés értékelésekor (23. ábra) kiderült, hogy a formális szabályok 

(bár kismértékben, de) hatékonyabbak, mint az informálisak, ami a hálózatok esetén nem 

tekinthető megszokottnak. Ez arra utal, hogy a hálózati résztvevők inkább a bürokratikus 

normákhoz vannak szokva, ami viszont a közmenedzsment modellek közötti negatív 

kölcsönhatásra (a kormányzati szakadásra vagy a vertikális reflexre) enged következtetni. 

Tehát az egymás mellett működő modellek közötti feszültség tetten érhető az ESSnet 

hálózatok esetén is. 

23. ábra: Az ESSnet projektek formális és informális szabályai szerinti működésének 

értékelése 

 

Mind a formális, mind az informális szabályok közül az információ- és tudásmegosztás, 

továbbá a döntéshozatali szabályok a leghatékonyabbak, bár a nem rögzített szabályok 

esetében a kommunikációra vonatkozóakat tartják be leginkább, megelőzve a két 

említettet. 

Az eddig leírt eredmények értékelését nagyban befolyásolhatja az adatok 

konzisztenciájának vizsgálata. Azokat a projekteket, amelyeknél több résztvevő is 
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kitöltötte a kérdőívet, megvizsgáltam abból a szempontból, hogy a nem vélemény alapú 

kérdésekre (szabályok megléte, változtatása, célok változtatása) adott válaszok mennyire 

egyeznek meg egy-egy hálózaton belül. Így például a formális, illetve informális szabályok 

meglétére vonatkozó válaszokat is górcső alá vettem. Néhány kivételtől eltekintve szinte 

mindegyik hálózat esetén jelentős inkonzisztenciát tapasztaltam a formális szabályokat 

illetően, vagyis a hálózati tagok véleménye teljesen eltérő volt a szabályok meglétéről. 

Ugyan az informális szabályok esetén is jelentős volt az eltérés, azonban a projektek 

felében a résztvevők többé-kevésbé egybehangzóan nyilatkoztak az ilyen típusú 

szabályokról. Ez a fajta inkonzisztencia arra enged következtetni, hogy a hálózati tagok 

felfogása a hálózat működéséről igencsak eltérő. A percepciókban fellelhető különbségek 

pedig negatív hatással lehetnek a hálózatok eredményességére, hiszen (ahogy a 2.5.3 

fejezetben is szó volt róla) az eltérő nézőpontok konfliktusokat eredményeznek és 

akadályozzák az együttműködést a hálózati tagok között. Ez az együttműködési inercia, 

azaz tehetetlenség állapotába hajthatja a hálózatokat, ezért a hálózati koordinátornak 

mindenképpen fel kell lépnie ez ellen. Az ESSnet projekteknél érdemes lenne a hálózati 

folyamatmenedzsment eszközeivel javítani a tanulási folyamatot és hozzásegíteni a 

résztvevőket magáról a projektről való közös szemlélet kialakításához, illetve a projektek 

kezdetén nagyobb hangsúlyt fektetni a keretek kialakítására.  

A fenti elemzés egyúttal válasz is az értekezésem elején feltett egyik kutatási kérdésre, 

miszerint az kormányzási modellek egymás ellen hatnak-e. A két modell között feszülő 

ellentétnek ez már a második példája. A kérdőív válaszai alapján az ESSnet projektekben 

kimutathatók a hierarchikus és hálózati kormányzási módok egymás ellen ható tényezői, 

bár ezek megléte nem tűnik megoldhatatlan problémának.  

A szakirodalomban (Klijn & Koppenjan, 2000, 2006) a vétójogot hálózati sikertényezőnek 

tekintik, mivel lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy mint érdekeltek érvényesítsék 

akaratukat. Amennyiben a hálózat tagjai nem tudják érvényesíteni érdekeiket az a 

hálózatot az együttműködési tehetetlenség állapotába taszíthatja, a résztvevők akár ki is 

léphetnek az együttműködésből, ami végső soron a hálózat kudarcát is jelentheti. A 18 

felmért ESSnet projektnek az 50%-ában van legalább egy hálózati tagnak vétójoga, 
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ugyanakkor csak két projektben használták ki ezt a lehetőséget.33 Vagyis a projektek 

felében adott a lehetőség az érdekérvényesítés e (szélsőséges) formájára. 

24. ábra: Vétójog az ESSnet projektekben 

 

Szintén sikertényezőként tartják számon a hálózatmenedzsmentet. A hálózatok irányítása 

és az eredményesség közötti összefüggést Klijn és Koppenjan (2000) empirikus kutatása is 

alátámasztotta. Kérdés, hogy ez az ESSnet projekteknél is kimutatható-e. Az ESSnet 

projektek irányítását 13 tényező34 szempontjából értékelhették a hálózati tagok. (25. 

ábra) A válaszadók véleménye szerint az irányítás az információ- és tudásmenedzsment 

elősegítése, a kommunikáció fenntartása és javítása, valamint az (ütem)terv követése 

tekintetében volt a leghatékonyabb. Jó eredményt ért el továbbá a résztvevők közötti 

bizalom kialakítása és erősítése és a célokról való konszenzus menedzselése. A vezető 

szerepe a konszenzus kialakításában háromszor is megjelent a kérdésben: a célok, ami 

nagyrészt formálisan a Grant egyezményben rögzítve van, a feladatok, amit viszont már a 

projekten belül határoznak meg, valamint általánosságban a közös álláspont kialakítása 

szempontjából. A célkonszenzussal ellentétben, a feladatkonszenzus menedzselése az 

egyik legrosszabb értékelésű elem. Emellett a szabályok megváltoztatásának irányítása és 

konfliktusmenedzsment a legkevésbé hatékonyan működő menedzseri feladatok. 

  

                                                 
33

 Az imént említett inkonzisztenciát a vétójogra vonatkozó válaszokból sikerült kiszűrni, így itt nem 
résztvevőszám alapján, hanem projektek alapján történt a számítás. 
34

 A kérdőívben valójában 14 tényező szerepelt, de az egyik értelmezése problémákat okozott, ezért ezt 
elhagytam az elemzésből. 
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25. ábra: Az ESSnet projektek irányításának értékelése 

 

A következő lépésben az ESSnet projektek három folyamatának, a konfliktuskezelésnek, a 

kommunikációnak és a tudásmegosztásnak a működését, irányítását hasonlítottam össze. 

Már az eddigi elemzések is azt mutatták, hogy a hálózati konfliktuskezeléssel problémák 

vannak. A 26. ábra is egyértelművé teszi, hogy a konfliktusok kezelése minden téren 

alulteljesített a kommunikációhoz és a tudásmegosztáshoz képest és sehol sem éri el a jó 

értékelést. Érdekes módon a projekt működése szempontjából való megfelelést vizsgálva 

a három elem közül a tudás meglétét értékelték a legkevésbé jónak a válaszolók, 

miközben a tudásmegosztás a legjobb értékelést kapta a formális szabályok működése, 

valamint annak menedzselése terén, de a tudás- és információmegosztás az informális 

szabályok szerinti működést is átlagosan jóra (4,1-re) értékelték. A kommunikáció két 

esetben ért el jobb átlagos értékelést, mint a konfliktuskezelés és a tudásmenedzsment: 

az informális szabályok működése itt volt a legeredményesebb, illetve a kapcsolattartás 

gyakoriságát a projekt szempontjából jobbnak ítélték, mint a tudás meglétét és a 

konfliktusok megoldását. 

A hálózati tagok a konfliktusok megoldatlanságáért egyértelműen a hálózati koordinátort 

teszik felelőssé. A konfliktusmenedzsmentnél csak a szabályok megváltoztatásának 

irányítása kapott rosszabb „jegyet” a válaszoló résztvevőktől. Ezt igazolja a kereszttábla 

elemzés is, ami alapján kimutatható a kapcsolat a konfliktusok megfelelő kezelése és a 

menedzsment e tevékenységet illető hatékonysága között. 
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26. ábra: A konfliktuskezelés, a kommunikáció és a tudásmenedzsment működése és 

irányítása az ESSnet projektekben 

 

A kereszttábla-elemzések leggyakoribb eszköze a khi-négyzet próba. Ennek használatához 

azonban szigorú feltételeknek kell teljesülni, melyek az elemzésemben nem minden 

esetben voltak adottak. Ezért a khi-négyzet próba helyett az ordinális skálákra 

alkalmazható Kendall tau-b mutatót, valamint a gamma mutatót számoltam. A Kendall 

tau-b csak szimmetrikus tábláknál használatos, de mivel valamennyi elkészítendő tábla 

5*5-ös, ezért itt az alkalmazás feltétele teljesül. A Kendall tau-b mutatószám szerint 50, 

míg a gamma alapján 73%-ban magyarázható a konfliktusok kezelése a menedzsment 

hatékonyságával. 

A menedzsment hatása tehát kimutatható az ESSnet projektek esetén. Már csak azt kell 

megvizsgálni, hogy a hálózatok eredményességét is befolyásolja-e a projektek irányítása. 

6. hipotézis: Azok a hálózatok eredményesebbek, amelyeknél a hálózatmenedzsment 

jobban működik. 

A hálózatok eredményességét a kérdőíven belül több szempontból is vizsgáltam. Egyrészt 

az eredményességre vonatkozó kérdéseken keresztül, másrészt nyitott kérdések 

segítségével mértem fel azokat a faktorokat, amelyek a résztvevők szerint a leginkább 

hozzájárulnak egy-egy projekt sikeréhez, valamint ennek ellenpárjaként azokat a 

nehézségeket kellett leírniuk, amelyeket a legnehezebb volt leküzdeni. A projektek 
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sikerességével kapcsolatos kérdésre 37-en adtak meg legalább egy tényezőt, melyeket 

csoportosítva a következőket kaptam: 

 együttműködés és bizalom a résztvevők között, 

 jó kommunikáció (a személyes megbeszélések fontossága), 

 tudás, szakértelem megléte a projektben (a résztvevők megfelelő kiválasztása), 

 jó projektmenedzsment, koordináció, 

 egyértelmű célok, 

 elkötelezettség, motiváltság. 

A legnagyobb nehézséget pedig a következők okozták a válaszadók projektjeiben: 

 rossz kommunikáció, 

 együttműködési problémák (csapatmunka képességek, fegyelem hiánya, kulturális 

különbségek), 

 konszenzus hiánya a célokról, a célok nem egyértelmű meghatározása, 

 csúszások, a határidők tarthatatlansága, 

 adminisztratív feladatok, bürokratikus működés, 

 a projektek vezetése, nem egyértelmű szerepek. 

Az együttműködési hálózatok Head (2008) által meghatározott sikertényezői35 nagy 

hasonlóságot mutatnak az ESSnet projekttagok által megfogalmazottakkal: a hálózat 

irányítása, a koordináció és a jó kommunikáció (mint a tagok összekapcsolása), a bizalom 

megléte tényezők egyértelmű azonosságot mutatnak a két esetben. Ugyanakkor az 

érdekeltségi csoportok szempontjainak összehangolásának, valamint az egyértelmű 

szabályok kialakításának igénye is bizonyos fokig megtalálható az ESSnet projekttagok 

elvárásai között. Az ESSnet projektek sikertényezői közül az előbbi főként az 

együttműködéshez, utóbbi pedig az egyértelmű célokhoz kapcsolható. Head faktorai 

közül a képességfejlesztés és a tanulásközpontúság nem jelenik meg az ESSnet 

projekttagok válaszaiban, de ők már eleve elvárnak egy bizonyos mértékű szakértelmet, 

tudást a projektben dolgozó társaiktól. Az erős politikai mandátumot pedig az Eurostat 

mint az Európai Statisztikai Rendszer koordinátora biztosítja valamennyi ESSnet projekt 

esetén, ezért véleményem szerint ez a tényező adottnak tekinthető. Kutatási kérdésemre 

válaszul elmondható, hogy az elméleti, illetve empirikus vizsgálatok alapján a hálózati 

                                                 
35

 Lásd 2.5.4 fejezet. 
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eredményességre biztosan ható tényezők a következők: a hálózat irányítása, a 

koordináció, a jó kommunikáció és a bizalom. 

Mind a projekt sikerét, mind a legjelentősebb problémákat hasonló faktorok 

(kommunikáció, együttműködés, célkonszenzus, projektvezetés) okozták az egyes 

projekttagok szerint. Ezek az elemek azonban mind a hálózat irányításához kapcsolódnak, 

hiszen a projekt koordinátora képes befolyásolni a résztvevők közötti kommunikációt és a 

kooperációt a projekten belül. A célok egyértelműsítése szintén a koordinátor feladata. 

Amennyiben ezt a projekten belül nem képes megoldani, akkor az Eurostat segítségét 

kérve ismét csak ő tudja ezt megtenni. Az olyan problémák mint a túl sok adminisztratív 

feladat, határidők betartásának nehézségei viszont a hálózati és a hierarchikus 

kormányzás konfliktusára utalnak. Ezt nevezi a szakirodalom kormányzási szakadásnak, 

mert a hálózat résztvevői egyszerre szeretnének mindkét kormányzási formának eleget 

tenni. E konfliktus másik oka a vertikális reflex, mivel az Eurostat a hálózati koordináció 

jellemzőihez képest túl szigorú keretek között tartja az ESSnet projektek koordinátorait és 

résztvevőit.  

(Ez persze a másik oldalról, az adófizetők pénzének költséghatékony felhasználásának 

szempontjából jogos elvárás részükről.) A vertikális reflex a másik oldalról is jelentkezik, 

hiszen a nehézségek leírásakor egy-egy projekttag további irányítást hiányolt az Eurostat 

részéről. A 2.6 fejezetben, a különböző kormányzási módok összevetésekor felvázolt 

problémák ismét megfigyelhetőek az ESSnet projektek működésében. 

27. ábra: Az ESSnet projektek eredményességének értékelése 

 

3,77 

3,77 

4,05 

4,14 

1 2 3 4 5

a résztvevők megfelelő tudással
rendelkeztek

célok elérése a(z) (ütem)terv szerint
történt

az eredmények hosszú távon
megoldást jelentenek a problémára

a kidolgozott megoldás
megfelelően kezeli a problémát



 

 126 

A hálózatok eredményességének konkrét kérdéseken keresztül történő elemzése alapján 

(27. ábra) elmondható, hogy a hálózati tagok jóra (átlagosan 4,14-re, illetve 4,05-re) 

értékelték azt, hogy a hálózat által kidolgozott megoldás jól kezeli az eredeti problémát, 

amelyre felállították a projektet, valamint azt, hogy az elért eredmények hosszú távú 

megoldást jelentenek. Két másik, az eredményességhez kapcsolt változó kevésbé jól 

teljesített a válaszadók értékítélete alapján. A célok elérése ütemterv szerint történt kissé 

gyengébb eredménye azt is jelentheti, hogy a hálózati kormányzás és a hierarchikus 

koordináció egymásnak feszülésekor itt a hálózati elemek voltak erősebbek. 

Kereszttábla-elemzésekkel sikerült kideríteni azt is, hogy az eredményességi változókra 

mely más változók voltak hatással.36 

Összefüggést mutatott ki az elemzés a megoldás megfelelősége és több menedzsment-

hatékonysági változó között. A vizsgálat a menedzsment hatékonysága és a következő 

elemek között mutatott kapcsolatot: 

 közös álláspont kialakítása, 

 konszenzus a feladatokról (10%-os szignifikancia szinten),  

 célkonszenzus kialakítása, 

 bizalom kiépítése és megtartása, 

 szabályalkotó szerep, 

 stratégiai szemlélet, 

 tudásmegosztás elősegítése. 

A gamma mutató alapján vizsgálva a legerősebb kapcsolat a közös álláspont 

kialakításának menedzselése és a megoldás megfelelősége között volt. A gamma 0 és 1 

közötti értéket vehet fel, ahol a 0 a kapcsolat hiányát, az 1 pedig a teljes függést jelenti. 

Esetünkben a gamma értéke 0,857 volt, ami erős kapcsolatot jelöl. Ezen kívül még a 

bizalom kiépítésével és megtartásával kapcsolatos menedzsment tevékenységnél volt 

erős kapcsolat (0,790) kimutatható, a többi elem esetén közepes erősségű, de mindenhol 

(5%-os szignifikancia szinten) szignifikáns volt az összefüggés. 

A hosszú távú eredményességhez szintén hozzájárul a sikeres hálózatmenedzsment.  

Nem meglepő módon az ESSnet projektek hosszú távú sikere a hálózat koordinátorának 

                                                 
36

 Az adatelemzés táblái a Melléklet 7.5 fejezetében találhatók meg. 
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stratégiai szemléletétől, illetve ennek előmozdításától függ. A kereszttábla elemzés 

eredménye szerint 5%-os szignifikancia szinten közepes kapcsolat található a két változó 

között. 

A fentiek alapján bizonyítottnak látom a 6. hipotézis állítását, vagyis azok a hálózatok 

eredményesebbek, amelyeknél a hálózatmenedzsment jobban működik. 

7. hipotézis: A hálózatok legfontosabb előnye a tudásmegosztás érvényesül az ESSnet 

projektekben is. 

A korábbi elemzések során már megállapítottam egyrészt azt, hogy az információ- és 

tudásmegosztásra vonatkozó formális (4,5) és informális szabályok (4,1) működése 

kiemelkedően jó volt az összes többi szabályhoz képest. Másrészt az előző 

hipotézisvizsgálatnál leírtak szerint a tudásmegosztás elősegítésének menedzsmentje 

hozzájárul a megfelelő megoldás létrehozásához. Ezen túlmenően kapcsolatot találtam a 

megfelelő megoldás kialakítása és a megfelelő tudás megléte között. A kereszttábla-

elemzés 5%-os szignifikancia szinten közepes erősségű (0,537) kapcsolatot mutatott. 

A hosszú távú eredményességhez való hozzájárulást elemezve szintén arra jutottam, hogy 

a résztvevők megfelelő tudása, szakértelme elengedhetetlen. Tehát azoknál a 

projekteknél értékelték az eredményeket hosszú távon fennmaradónak, ahol a projekt 

résztvevői megfelelő tudással rendelkeztek. 

 

Az ESSnet projektek működésére és irányítására vonatkozó adatok alapján 

megállapítható, hogy a projektek kormányzására a szakirodalomban leírt modellektől 

kissé eltérő, azoknak egy kombinált, módosított formáját alkalmazzák. A hálózatok 

működtetésében számos, az elméleti részben feltárt sikertényező fellelhető. Ilyen a 

hálózatok irányítása, a vétójog lehetősége, a különböző nézőpontok produktív 

felhasználása, a kommunikáció, valamint az új megoldások létrehozása. Ugyanakkor 

néhány tényező alulteljesített, pedig jó működésük hozzájárult volna a hálózat 

sikerességéhez. Ide sorolható az egyértelmű szabályok hiánya és a konfliktus-megoldási 

problémák. A nehézségek egyértelműen a hálózati kormányzás és a hierarchikus 

kormányzás egymásnak feszüléséből adódtak. Azonosítani lehet mind a kormányzati 
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szakadás, mind a vertikális reflex tüneteit. Véleményem szerint azonban a problémák 

hatékony hálózatmenedzsmenttel nagyrészt orvosolhatóak.  

A kutatás elején felállított hipotéziseket is sikerült igazolni, és az ESSnet hálózatokról 

elmondható, hogy azok a hálózatok eredményesebbek, amelyeknél a 

hálózatmenedzsment hatékonyabb, vagyis jobban működik. A hálózatokról szóló elméleti 

feltevések közül az is igazolást nyert, hogy érvényesül azok legjelentősebb előnye, a 

tudásmegosztás, ami az innovációt, valamint az érdekeltek bevonását is előmozdítja.  
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4. Összegzés 

Az értekezésem célja, hogy az egyes közmenedzsment modellek szakirodalmi 

feldolgozására alapozva feltárjam a közmenedzsment gyakorlati hatásait, 

a modellekben alkalmazott menedzsmenteszközök hatékonyságát kiértékeljem és a 

közigazgatási szervezetek számára is értékes eredményeket tárjak fel. 

Az értekezés második fejezetében összefoglaltam a közmenedzsment modellek, valamint 

a hozzájuk tartozó eszköztár elméleti alapvetéseit, melynek alapján a harmadik fejezetben 

a gyakorlati megvalósulásukat mutattam be az Európai Statisztikai Rendszer 

szervezeteinek példáján. 

Az értekezés elején feltett kutatási kérdésekre a két empirikus kutatásom segítségével, 

illetve a kutatásokhoz megfogalmazott hipotézisek vizsgálatával kerestem meg a 

válaszokat. Három kutatási kérdéshez nem kapcsoltam hipotézist, ezek vizsgálatát 

szakirodalmi feldolgozással, valamint empirikus kutatásaim alapján végeztem.  

A hipotézisvizsgálatok eredményei az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

1. hipotézis: A közintézmények hálózati aktivitása összefüggésben van az általuk 

alkalmazott új közmenedzsment módszerek mennyiségével. A több új 

közmenedzsment eszközt használó közszervezetek nagyobb valószínűséggel vesznek 

részt hálózatokban. 

A sok új közmenedzsment eszköz használata magas hálózati részvételt eredményez, 

ugyanakkor alacsony hálózati részvétel mind gyenge, mind átlagos NPM fejlettség 

mellett következik be. Azok a nemzeti statisztikai hivatalok, amelyek viszonylag sok új 

közmenedzsment módszert alkalmaznak, várhatóan nagyobb valószínűséggel fognak 

hálózati együttműködésekhez kapcsolódni és részt vállalni a hálózatok 

tevékenységében. A hipotézist ezek alapján elfogadtam.  

2. hipotézis: A nemzeti statisztikai hivatalok annál hatékonyabbak (relatíve kisebb 

méretűek), minél több közmenedzsment módszert alkalmaznak. 

Az elemzés eredménye szerint a nemzeti statisztikai hivatalok relatív 

foglalkoztatottsága sok új közmenedzsment eszközök alkalmazása mellett a 

legalacsonyabb, és legmagasabb, ha az intézmények kevés NPM módszert használnak. 

A kovarianciaelemzéssel felállított modell ugyan működőképes, azonban ez nem 
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egyedül az új közmenedzsment eszközöknek tudható be, vagyis ez a változó nem 

határozza meg szignifikánsan a relatív foglalkoztatottságot, még a népességszám 

kontrollálása mellett sem. Tehát a modellbe további faktorokat kellene bevonni ahhoz, 

hogy a hipotézist igazolni tudjuk. Mindezek szerint a hipotézist a meglévő adatok 

alapján nem lehet alátámasztani, ezért elvetettem. 

3. hipotézis: Kevésbé hatékonyan működnek azok a közszektorok, amelyekben a 

közszervezetek kevés új közmenedzsment módszert alkalmaznak. 

A hipotézist sikerült alátámasztani: mind a közszektor mérete, mind a közkiadások 

esetén magas értékek adódtak azoknál az országoknál, ahol a nemzeti statisztikai 

intézetek kevés NPM módszert használtak. A statisztikai hivatalok a szakirodalmi 

vizsgálatok alapján általában a közszektoruk tipikus szervezetének tekinthetők, ezért a 

szervezeti adatok összevethetők az országos adatokkal. Mivel az eredmények 

szignifikánsak voltak, ezért a hipotézist elfogadtam, de felhívom a figyelmet arra, hogy 

a kutatásom kizárólag statisztikai hivatalok országok közötti összehasonlításán alapul, 

ezért fontos lenne nagyobb mintán és a közintézmények szélesebb körén ellenőrizni 

helyességüket. 

4. hipotézis: Eredményesebbek azok a közszektorok, amelyekben a közszervezetek több 

új közmenedzsment módszert alkalmaznak. 

A vizsgálatok azt mutatták, hogy átlagos mennyiségű NPM módszer alkalmazása esetén 

a legalacsonyabb az eredményesség, ennél nagyobb a kevés új közmenedzsment 

eszköz használatakor, és a legnagyobb pedig az olyan közszektorok esetén, ahol a 

közintézmények sok új közmenedzsment eszközt adaptáltak a szervezeti 

működésükbe. Bár az eredmény szignifikáns, de ellentmondásos, ezért a hipotézist 

sem alátámasztani, sem elvetni nem lehet. 

Bár kutatási kérdés, illetve hipotézist – a szakirodalmi feldolgozás alapján – nem 

tettem fel a kérdés vizsgálatára, a hálózati részvétel a rendelkezésre álló hatékonysági 

és eredményességi mérőszámokkal való összevetése során nem sikerült kapcsolatot 

kimutatni. A hálózati kormányzás hatásainak feltárására más típusú vizsgálatra van 

szükség. Mivel a hálózati kormányzás az új közmenedzsment hatékonyság-

központúságával szemben inkább az együttműködésre, a tudásmegosztásra 

koncentrál, ezért ennek elemzését állítottam a másik kutatásom középpontjába.  
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5. hipotézis: Azok a hálózatok eredményesebbek, amelyeknél a hálózatmenedzsment 

jobban működik. 

A projektek sikeressége a hálózati tagok szerint több tényezőtől függ, amelyek közül a 

legfontosabb az együttműködés és a bizalom a résztvevők között, a jó kommunikáció, 

illetve a tudás, szakértelem megléte a projektben, jó projektmenedzsment és 

koordináció, az egyértelmű célok, valamint az elkötelezettség és a motiváltság. Ezzel 

egyúttal a kutatási kérdések között, a hálózati kormányzás eredményességének 

tényezőit firtató kérdést is sikerült megválaszolni. Mind a projektek sikerét, mind a 

legjelentősebb problémákat hasonló faktorok okozták a projekttagok szerint. Ezek az 

elemek azonban mind a hálózat irányításához kapcsolódnak, hiszen a projekt 

koordinátora képes befolyásolni a résztvevők közötti kommunikációt és a kooperációt 

a projekten belül. Kereszttábla-elemzésekkel összefüggést mutattam ki a megoldás 

megfelelősége és több menedzsment-hatékonysági változó között, mint például a 

közös álláspont kialakítása, konszenzusteremtés, bizalomépítés, szabályok kialakítása, 

stratégiai szemlélet, továbbá a tudásmegosztás elősegítése. A hosszú távú 

eredményességhez szintén hozzájárul a sikeres hálózatmenedzsment. Nem meglepő 

módon az ESSnet projektek hosszú távú sikere a hálózat koordinátorának stratégiai 

szemléletétől, illetve ennek előmozdításától függ. A fentiek szerint a hipotézist 

elfogadtam. 

6. hipotézis: A hálózatok legfontosabb előnye a tudásmegosztás érvényesül az ESSnet 

projektekben is. 

Megállapítottam egyrészt azt, hogy az információ- és tudásmegosztásra vonatkozó 

formális és informális szabályok működése kiemelkedően jó volt az összes többi 

szabályhoz képest. Másrészt az előző hipotézisvizsgálatnál leírtak szerint a 

tudásmegosztás elősegítésének menedzsmentje hozzájárul a megfelelő megoldás 

létrehozásához. Ezen kívül közepes erősségű kapcsolatot találtam a megfelelő 

megoldás kialakítása és a megfelelő tudás megléte között. A hosszú távú 

eredményességhez való hozzájárulás vizsgálata szerint a résztvevők megfelelő tudása, 

szakértelme elengedhetetlen. Tehát azoknál a projekteknél értékelték az 

eredményeket hosszú távon fennmaradónak, ahol a projekt résztvevői megfelelő 

tudással rendelkeztek. Az elemzések alapján a kiinduló hipotézist elfogadom. 
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Az első két kutatási kérdés az új közmenedzsment kutatás eredményei alapján 

válaszolható meg. E szerint a közmenedzsment modellek, illetve a hozzájuk kapcsolódó 

eszközök alkalmazása egyrészt egymásra, valamint a szervezetek működésére is hatással 

van. Az Európai Statisztikai Rendszer szervezeteinek vizsgálata azt mutatta, hogy az új 

közmenedzsment irányzathoz tartozó eszközök erőteljes használata nyitottabbá teszi a 

közszervezeteket arra, hogy újabb irányzatokat fogadjanak el és adaptálni kezdjék azokat. 

Azok a szervezetek, amelyek az új közmenedzsment szempontjából fejlettnek tekinthetők, 

nagyobb hálózati aktivitást mutattak, vagyis több hálózatban vettek részt. Egyúttal az is 

bebizonyosodott, hogy a különböző közmenedzsment modellek egyszerre vannak jelen a 

közszervezetek működésében. Valamennyi vizsgált statisztikai hivatal hierarchikus 

struktúrában tevékenykedik, ez alapján a weberi bürokrácia elméletében leírt 

munkamegosztás érvényesül, míg a munkafolyamatok fejlesztése általában az új 

közmenedzsment eszköztárának segítségével történik. A több érdekelthez kapcsolódó, a 

teljes Európai Statisztikai Rendszert érintő fejlesztések megvalósításához viszont a 

hálózati kormányzás eszközrendszerét használják. Az egyes közmenedzsment modellek 

együttes alkalmazása kapcsán kimutathatóak az egymás ellen ható elemek. A negatív 

kölcsönhatások visszafogására azonban főleg az ESSnet projektek esetén látok esélyt. 

Elsősorban az lenne fontos, hogy egyértelműen határozzák meg a hálózati célokat és a 

hálózati együttműködés kereteit.  

A kutatás alapján az is kiderült, hogy az új közmenedzsment modelljéhez tartozó 

eszköztár használata és a közszektor hatékonysága, illetve eredményessége között van 

összefüggés. Ezeket a megállapításokat azonban érdemes lenne nagyobb mintán is 

ellenőrizni. 

Az ESSnet hálózatokról elmondható, hogy azok a hálózatok eredményesebbek, 

amelyeknél a hálózatmenedzsment hatékonyabb, vagyis jobban működik az irányításuk.  

A hálózatokról szóló elméleti feltevések közül az is igazolást nyert, hogy érvényesül azok 

legjelentősebb előnye, a tudásmegosztás, ami az innovációt, valamint az érdekeltek 

bevonását is előmozdítja. 

Az ESSnet projektek működésére és irányítására vonatkozó adatok alapján 

megállapítható, hogy a projektek kormányzására a szakirodalomban leírt modellektől 

kissé eltérő, azoknak egy kombinált, módosított formáját alkalmazzák. A hálózatok 
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működtetésében számos, az elméleti részben feltárt sikertényező fellelhető. Ilyen a 

hálózatok irányítása, a jó kommunikáció, a bizalom, szakértelem megléte, de a vétójog 

lehetősége, a különböző szempontok produktív felhasználása, valamint az új megoldások 

létrehozása is ide sorolható. Ugyanakkor néhány tényező alulteljesített, pedig jó 

működésük hozzájárult volna a hálózat sikerességéhez. Ide sorolható az egyértelmű 

szabályok hiánya, a konfliktus-megoldási problémák. A nehézségek nyilvánvalóan a 

hálózati kormányzás és a hierarchikus kormányzás egymásnak feszülésének tudható be. 

Azonosítani lehet, mind a kormányzati szakadás, mind a vertikális reflex tüneteit. 

Véleményem szerint azonban a problémák hatékony hálózatmenedzsmenttel nagyrészt 

orvosolhatóak.  

A kutatási eredményeim alapján a közszervezetek számára javasolható egyrészt az új 

közmenedzsment eszköztárában fellelhető menedzsmenteszközök alkalmazása, még 

akkor is, ha azok közvetlenül nem (vagy nem kimutatható módon) járulnak hozzá a 

szervezeti hatékonysághoz. Összességében mégis az NPM-et kiterjedtebben használó 

közszektorok hatékonyabbak, illetve eredményesebbek. Az új közmenedzsment hozadéka 

egy olyan szervezeti fogékonyság, ami hozzájárul a szervezetek nyitottságához, a hálózati 

együttműködésekhez való kapcsolódáshoz. Másrészt, a hálózatban részt vevő 

szervezeteknek javasolt több figyelmet szentelni a hálózatok kialakítására, a célok 

meghatározására, a keretek és szabályok kialakítására, valamint a hálózatok vezetőinek 

képzésére. Ez utóbbi több, a kutatásomban feltárt probléma megoldásához hozzájárulhat. 
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7. Mellékletek 

7.1 A hierarchia, a piac és a hálózat, mint kormányzási forma összehasonlítása 

 

Szervezeti 
jellemzők 

Hierarchikus Hálózati Piaci 

VÍZIÓ/STRATÉGIA    

Kultúra Hierarchia Egalitarizmus Individualizmus 

Elméleti háttér Racionális, pozitivista Szocio-konstruktivista Közösségi döntések 
elmélete, Ügynök-
megbízó elmélet 

Fő gondolat Közjószág Közérték Közösségi döntés 

Legfőbb erény Megbízható Diszkrét, rugalmas Költségorientált 

Közös motiváció Csökkenteni a 
kockázatot 

Önmegvalósítani Maximalizálni az 
előnyöket 

Alárendeltek 
motiválása 

Büntetéstől való 
félelem 

Csoporthoz tartozás Anyagi hasznok 

A kormányzat 
szerepe 

A kormány irányítja a 
társadalmat 

A kormány partner a 
hálózati társadalomban 

A kormány 
szolgáltatásokat nyújt 
a társadalom számára 

Stratégia Tervezés, megfelelés 
a szabályoknak, 
eljárások ellenőrzése 

Tanulás, a 
kiszámíthatatlanság 
kezelése, megfontoltság 

Hatalmi stílus, 
kompetitív előnyök 
szerzése 

Ellenállás 
leküzdése 

Legitim hatalommal 
kikényszeríti a 
konform viselkedést 

Meggyőzi vagy eltávolítja 
az ellenálló résztvevőket 

Ösztönzők 
használatával tárgyal 

ORIENTÁCIÓ    

Szervezeti 
orientáció 

Felülről lefelé, 
formális 

Informális, kölcsönös, 
nyitott, empatikus 

Lentről felfelé, 
gyanakvó 

A szereplőkre úgy 
tekint, mint 

Tárgyak  Partnerek Vevők, ügyfelek 

A szereplők 
választásai 

Írott szabályok által 
kontrollált 

Nyílt, kölcsönösség és 
bizalom által vezérelt 

Nyílt, az árak és 
tárgyalások által 
vezérelt 

STRUKTÚRA    

A szervezet 
struktúrája 

Lineáris szervezet, 
központosított 
ellenőrző rendszerek, 
projekt csoportok, 
stabil 

Puha struktúra alapvető 
szabályokkal 

Decentralizált, részben 
autonóm ügynökségek 
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Szervezeti 
jellemzők 

Hierarchikus Hálózati Piaci 

Döntéshozatali 
egység 

Közhivatal Csoport Egyén 

Az ellenőrzést 
biztosítja 

Hatalom Bizalom Ár 

Koordináció Ex ante Diplomácia, 
önszerveződő 
koordináció 

Verseny, ex post 

Tranzakciók Egyoldalúak Többszereplősek Két-, illetve 
többoldalúak 

Rugalmasság Alacsony Közepes Magas 

A résztvevők 
közötti 
elkötelezettség 

Közepes-Magas Közepes-Magas Alacsony 

A kommunikáció 
szerepe 

Kommunikáció a 
politikai 
irányelvekről: 
Információnyújtás 

Kommunikáció az 
irányelvekért: 
Párbeszédek szervezése 

Kommunikáció, mint 
politikai irányelv: 
Ösztönzők és PR 
kampányok 

A tudás szerepe Szakértelem a 
hatalomgyakorlás 
eredményességéhez 

A tudás közös jószág Tudás a 
versenyelőnyhöz 
szükséges 

Információhoz való 
hozzáférés 

Részleges: 
elkülönített 
információ 

Részleges: töredezett 
információ 

Teljes, az ár által 
meghatározott 

EMBEREK    

Vezetés szerepe Utasítások és 
ellenőrzés 

Fejlesztés és támogatás Delegálás és 
engedélyezés 

Szervezeten belüli 
felhatalmazás 

Alacsony Alacsonyabb szintű 
beosztottak 
felhatalmazása 

Középvezetők 
felhatalmazása 

Kapcsolatok Függő Kölcsönösen függő Független 

A közszervezetek 
vezetőinek szerepe 

„Hivatalnokok és 
mártírok” 

Közértéket teremtő 
„felfedezők” 

Piac, hatékonyság 
maximalizálók 

A menedzsment 
fejlesztésének 

céljai 

A beosztottak feletti 
kontroll egyik 

formája a tréning 

A tréning segít 
„átevickélni” 

A tréning hozzájárul a 
hatékony döntésekhez 

Közhivatalnokok 
kompetenciái 

Jogi, pénzügyi és 
projektmenedzsment 

Hálózati moderáció, 
folyamatmenedzsment, 
kommunikáció 

Marketing, PR 
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7.2 Az új közmenedzsment kutatásban használt változók és forrásaik listája 

 

SZERVEZETI 
SZINTŰ 

MUTATÓK 

a Létszám 
b 1000 lakosra jutó NSI foglalkoztatott 
c Hálózati részvétel 
d Hálózati koordináció 
e NSI-n kívüli hálózati részvétel 
f NPM eszközök alkalmazása 

ORSZÁGOS 
SZINTŰ 

MUTATÓK 

g Népesség 
h A közszektor kiadása a GDP százalékában 
i A közszektor mérete a teljes foglalkoztatottság 

százalékában 
j Kormányzati hatékonyság 

k Kormányzati döntések végrehajtásának 
eredményessége 

l A kormányzati politika átláthatósága 
m A kormányzati politika adaptálhatósága 
n A kormányzás eredményessége 

 

a. Létszám –  Nemzeti statisztikai hivatal (NSI) létszáma, fő.  

 Forrás: Nemzeti statisztikai hivatalok honlapja, Eurostat honlapja. 

b. 1000 lakosra jutó NSI foglalkoztatott. Saját számítás, Eurostat adatok (ország 

népessége), valamint a. pont alapján. NSI-k hatékonysági mutatójaként Sundgren és 

Nordbotten (2003) is alkalmazták.  

c. Hálózati részvétel – Nemzeti statisztikai hivatal ESSnet projektekben való részvétele, 

db. Forrás: Hulliger et al. (2011): Analysis on the ESSnet programme. 

d. Hálózati koordináció – Nemzeti statisztikai hivatal ESSnet projektben való részvétele 

koordinátorként, db.  

 Forrás: Hulliger et al. (2011): Analysis on the ESSnet programme. 

e. NSI-n kívüli hálózati részvétel – ESSnet projektben résztvevő szervezetek száma, 

kivéve a nemzeti statisztikai hivatalt, db. 

 Forrás: Hulliger et al. (2011): Analysis on the ESSnet programme. 

f. NPM eszközök alkalmazása. Saját számítás a nemzeti statisztikai hivatalok honlapján 

lévő adatok, valamint az Eurostat által végzett Peer Review-k összefoglalói alapján. 

Figyelembe vett NPM eszközök: stratégiai menedzsment, folyamatmenedzsment, 

minőségmenedzsment (ezen belül is integrált rendszerek megléte), Balanced 

Scorecard, teljesítménymutatók, -mérés alkalmazása. Az Európai Statisztika Gyakorlati 

Kódexe átlal megkövetelt módszerek megléte jelentette az átlagos szintet.  
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g. Népesség – Az ország népessége 2011-ben, fő.  

 Forrás: Eurostat. 

h. A közszektor kiadása a GDP százalékában – A kormányzati kiadások összesen a GDP 

százalékában, 2011.  

 Forrás: OECD. 

i. A közszektor mérete a teljes foglalkoztatottság százalékában, 2011. 

Forrás: Eurostat adatokból saját számítás. 

j. Kormányzati hatékonyság, kompozit indikátor. 

Forrás: IMD Competitiveness Yearbook, 2011. 

k. Kormányzati döntések végrehajtásának eredményessége. A kormányzati hatékonyság 

kompozit indikátor, részindikátora. 

Forrás: IMD Competitiveness Yearbook, 2011. 

l. A kormányzati politika átláthatósága. A kormányzati hatékonyság kompozit indikátor, 

részindikátora. 

Forrás: IMD Competitiveness Yearbook, 2011. 

m. A kormányzati politika adaptálhatósága A kormányzati hatékonyság kompozit 

indikátor, részindikátora. 

Forrás: IMD Competitiveness Yearbook, 2011. 

n. A kormányzás eredményessége. Világbank kormányzás-indikátorán belül a 

kormányzás erdményessége dimenzió. 

Forrás: World Bank - The Worldwide Governance Indicator, 2010. 
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7.3 Az új közmenedzsment kutatás adatelemzésének táblái 

 

1. Méretgazdaságosság és NPM kapcsolata 
 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:1000 lakosra jutó NSI foglalkoztatott 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Logarithmic ,694 47,643 1 21 ,000 ,889 -,047 

The independent variable is népesség. 

 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:1000 lakosra jutó NSI foglalkoztatott 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear ,595 22,021 1 15 ,000 ,255 -1,551E-8 

The independent variable is népesség. 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:relatív foglalkoztatottság 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model ,074
a
 4 ,018 32,101 ,000 ,915 

Intercept ,021 1 ,021 35,973 ,000 ,750 

population ,039 1 ,039 67,928 ,000 ,850 

scale_ec2 ,025 1 ,025 43,192 ,000 ,783 

NPM ,001 2 ,001 1,295 ,310 ,177 

Error ,007 12 ,001    

Total ,577 17     

Corrected Total ,081 16     

a. R Squared = ,915 (Adjusted R Squared = ,886) 
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2. A hálózati részvétel és az új közmenedzsment eszközök használatának kapcsolata 

 

 

ANOVA 

hálózati részvétel 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 172,115 2 86,057 4,086 ,031 

Within Groups 463,325 22 21,060   

Total 635,440 24    

 

 

hálózati részvétel 

Scheffe 

(I) NPM eszközök 

alkalmazása 

(J) NPM eszközök 

alkalmazása 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig. 

90% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

kevés átlagos -1,382 2,475 ,857 -6,98 4,22 

sok -6,311
*
 2,560 ,068 -12,10 -,52 

átlagos kevés 1,382 2,475 ,857 -4,22 6,98 

sok -4,929
*
 2,063 ,079 -9,60 -,26 

sok kevés 6,311
*
 2,560 ,068 ,52 12,10 

átlagos 4,929
*
 2,063 ,079 ,26 9,60 

*. The mean difference is significant at the 0.1 level. 

 

3. NPM és a hatékonyság kapcsolata 

ANOVA 

a közszektor mérete a teljes foglalkoztatottság %-ban 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 34,681 2 17,340 15,263 ,000 

Within Groups 28,403 25 1,136   

Total 63,084 27    
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Dependent Variable: a közszektor mérete a teljes foglalkoztatottság %-ban  

 Scheffe 

(I) NPM eszközök 

alkalmazása 

(J) NPM eszközök 

alkalmazása 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

kevés 
átlagos 2,6508051

*
 ,5260685 ,000 1,281977 4,019633 

sok 2,7910778
*
 ,5617739 ,000 1,329345 4,252811 

átlagos 
kevés -2,6508051

*
 ,5260685 ,000 -4,019633 -1,281977 

sok ,1402726 ,4622013 ,955 -1,062373 1,342918 

sok 
kevés -2,7910778

*
 ,5617739 ,000 -4,252811 -1,329345 

átlagos -,1402726 ,4622013 ,955 -1,342918 1,062373 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
ANOVA 

a közszektor kiadása a GDP %-ban 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 321,191 2 160,596 5,052 ,014 

Within Groups 794,679 25 31,787   

Total 1115,870 27    

 

 

a közszektor kiadása a GDP %-ban 

Scheffé 

(I) NPM eszközök 

alkalmazása 

(J) NPM eszközök 

alkalmazása 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

kevés átlagos 7,1436 2,7826 ,054 -,097 14,384 

sok ,6111 2,9715 ,979 -7,121 8,343 

átlagos kevés -7,1436 2,7826 ,054 -14,384 ,097 

sok -6,5325* 2,4448 ,043 -12,894 -,171 

sok kevés -,6111 2,9715 ,979 -8,343 7,121 

átlagos 6,5325* 2,4448 ,043 ,171 12,894 



 

 153 

 

a közszektor kiadása a GDP %-ban 

Scheffé 

(I) NPM eszközök 

alkalmazása 

(J) NPM eszközök 

alkalmazása 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

kevés átlagos 7,1436 2,7826 ,054 -,097 14,384 

sok ,6111 2,9715 ,979 -7,121 8,343 

átlagos kevés -7,1436 2,7826 ,054 -14,384 ,097 

sok -6,5325* 2,4448 ,043 -12,894 -,171 

sok kevés -,6111 2,9715 ,979 -8,343 7,121 

átlagos 6,5325* 2,4448 ,043 ,171 12,894 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

Correlations 

 
a közszektor 

kiadása a GDP 

%-ban 

a közszektor 

mérete a teljes 

foglalkoztatottsá

g %-ban 

a közszektor kiadása a GDP 

%-ban 

Pearson Correlation 1 ,064 

Sig. (2-tailed)  ,745 

N 28 28 

a közszektor mérete a teljes 

foglalkoztatottság %-ban 

Pearson Correlation ,064 1 

Sig. (2-tailed) ,745  

N 28 28 
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Correlations 

 

a közszektor 

kiadása a GDP 

%-ban 

a kormányzat 

eredményesség

e 

a közszektor kiadása a GDP 

%-ban 

Pearson Correlation 1 ,492
**
 

Sig. (2-tailed)  ,008 

N 28 28 

a kormányzat 

eredményessége 

Pearson Correlation ,492
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,008  

N 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

4. NPM és az eredményesség kapcsolata 

 

ANOVA 

a kormányzat eredményessége 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,258 2 1,129 3,419 ,049 

Within Groups 8,253 25 ,330   

Total 10,510 27    

 

 

Dependent Variable: a kormányzat eredményessége  

 Scheffe 

(I) NPM eszközök 

alkalmazása 

(J) NPM eszközök 

alkalmazása 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

kevés 
átlagos ,2893715 ,2835668 ,600 -,448468 1,027211 

sok -,3618026 ,3028131 ,500 -1,149721 ,426116 

átlagos 
kevés -,2893715 ,2835668 ,600 -1,027211 ,448468 

sok -,6511741
*
 ,2491405 ,049 -1,299436 -,002912 

sok 
kevés ,3618026 ,3028131 ,500 -,426116 1,149721 

átlagos ,6511741
*
 ,2491405 ,049 ,002912 1,299436 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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7.4 Az ESSnet kutatás kérdőíve 

A kérdőívkitöltés második fázisának végleges kérdőíve: 
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7.5 Az ESSnet kutatás adatelemzésének táblái 

A hosszú távú eredmények és a résztvevők tudásának kapcsolata: 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

The result is durable * 

Participants have adequate 

knowledge 

42 93,3% 3 6,7% 45 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,398 ,128 2,798 ,005 

Gamma ,615 ,171 2,798 ,005 

N of Valid Cases 42    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

A hosszú távú eredmények és a vezetés stratégiai szemléletének eredményessége: 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

The result is durable * 

Encouraging long view 

(management efficiency) 

38 84,4% 7 15,6% 45 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,404 ,144 2,609 ,009 

Gamma ,581 ,186 2,609 ,009 

N of Valid Cases 38    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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A megoldás megfelelőségének és a közös álláspont menedzselésének kapcsolata: 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Solution adequate for the 

problem * Common view 

(management efficiency) 

42 93,3% 3 6,7% 45 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,549 ,108 3,855 ,000 

Gamma ,857 ,087 3,855 ,000 

N of Valid Cases 42    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

A megoldás megfelelőségének és a feladatkonszenzus menedzselésének kapcsolata: 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Solution adequate for the 

problem * Agreement on 

task (management 

efficiency) 

39 86,7% 6 13,3% 45 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,291 ,166 1,709 ,087 

Gamma ,466 ,259 1,709 ,087 

N of Valid Cases 39    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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A megoldás megfelelősége és a célkonszenzus menedzselésének kapcsolata: 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Solution adequate for the 

problem * Goal consensus 

(management efficiency) 

42 93,3% 3 6,7% 45 100,0% 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,316 ,128 2,163 ,031 

Gamma ,633 ,183 2,163 ,031 

N of Valid Cases 42    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

A megoldás megfelelőségének és a menedzsment bizalmat erősítő szerepének 

kapcsolata: 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Solution adequate for the 

problem * Creating trust 

(management efficiency) 

43 95,6% 2 4,4% 45 100,0% 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,465 ,106 3,574 ,000 

Gamma ,790 ,107 3,574 ,000 

N of Valid Cases 43    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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A konfliktusmegoldás és a menedzsment a konfliktuskezelésben való hatékonyságának 

kapcsolata: 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Conflicts were solved 

adequately * Resolving 

conflicts (management 

efficiency) 

41 91,1% 4 8,9% 45 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,503 ,111 3,890 ,000 

Gamma ,727 ,136 3,890 ,000 

N of Valid Cases 41    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

A megoldás megfelelőségének és a menedzsment szabályalkotási tevékenységének 

kapcsolata: 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Solution adequate for the 

problem * Establishing 

ground rules (management 

efficiency) 

43 95,6% 2 4,4% 45 100,0% 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,315 ,141 2,061 ,039 

Gamma ,551 ,219 2,061 ,039 

N of Valid Cases 43    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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A megoldás megfelelőségének és a kommunikáció menedzselésének kapcsolata: 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Solution adequate for the 

problem * Communication 

(management efficiency) 

43 95,6% 2 4,4% 45 100,0% 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,333 ,148 2,108 ,035 

Gamma ,577 ,222 2,108 ,035 

N of Valid Cases 43    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

A megoldás megfelelőségének és a vezetés stratégiai szemléletének kapcsolata: 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Solution adequate for the 

problem * Encouraging long 

view (management 

efficiency) 

39 86,7% 6 13,3% 45 100,0% 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,380 ,159 2,196 ,028 

Gamma ,576 ,216 2,196 ,028 

N of Valid Cases 39    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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A megoldás megfelelőségének és a tudásmegosztás menedzselésének kapcsolata: 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Solution adequate for the 

problem * Knowledge 

sharing (management 

efficiency) 

42 93,3% 3 6,7% 45 100,0% 

 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,285 ,114 2,331 ,020 

Gamma ,561 ,184 2,331 ,020 

N of Valid Cases 42    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

A megoldás megfelelőségének és a megfelelő tudás meglétének kapcsolata: 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Solution adequate for the 

problem * Participants have 

adequate knowledge 

43 95,6% 2 4,4% 45 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,316 ,133 2,146 ,032 

Gamma ,537 ,195 2,146 ,032 

N of Valid Cases 43    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

  


