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I. A téma rövid összefoglalása és a dolgozat célja 
 
 

A kutatás a közigazgatási reformok elmúlt két évtizedének fejlıdését elemzi az állam 

szerepének tükrében. A közigazgatási reformoknak az államszerep változásai szempontjából 

való tanulmányozása arra ad választ, hogy az állam milyen erıfeszítéseket tesz és milyen 

eszközök állnak rendelkezésére annak érdekében, hogy megfeleljen a vele szemben támasztott 

változatos (és olykor változékony) követelményeknek, kihívásoknak. 

 

A 2008-ban kirobbanó pénzügyi és gazdasági világválság ismételten, mélyebb dimenzióban 

hozta felszínre az állam szerepérıl, valamint ennek keretében az állam és a piac, továbbá az 

állam és a társadalom viszonyáról szóló tudományos vitákat. E viták jelentıs része 

kimondottan közigazgatás-szakmai kérdéseket céloz meg, nevezetesen olyan alapvetı 

kérdéseket, hogy mi a közigazgatás feladata – a tág értelmő „köz-igazgatáson” belül mi az 

állam kívánatos szerepe –, melyek legyenek a közigazgatás reformjának további irányai, 

megérett-e a helyzet arra, hogy az állam – átmenetileg vagy véglegesen – feladatokat vegyen 

át más szereplıktıl, amennyiben ezt megteszi, képes-e az új feladatokat hatékonyan, 

megfelelı színvonalon ellátni.  

 

A válság hatására hozott számos közigazgatási reformintézkedés mögött az a koncepció áll, 

hogy a kritikus periódusokban az állam marad a stabilitás hordozója, míg a prosperitás 

korszakában a dinamikus értékteremtés élvez elsıbbséget. Ennek megfelelıen a kutatás 

alapját az a felismerés adja, hogy az állam, a piac és a civil társadalom, továbbá a nemzetközi 

szervezetek és integrációk között feladatátadás zajlik, amely a válság körülményei között 

jobban elıtérbe kerül, adott esetben bizonyos tulajdonságai is megváltozhatnak. A 

feladatátadás szereplıi, iránya, tartalma, sebessége szempontjából kulcskérdés az állam saját 

belsı szervezetének, a közigazgatásnak az átalakíthatósága, formálhatósága. Az emberi 

közösség elıtt álló kihívások minden korban eltérıek, kortól, kultúrától függıek a kihívások 

interpretációi és a kidolgozott válaszok is,1 ennek megfelelıen a közigazgatási reformoknak 

gazdag eszközrendszere alakult ki az elmúlt évtizedekben. Az alkalmazott eszközök olykor 

egymással is versengenek, a közigazgatás eszközeivel kidolgozott és végrehajtott, a 

                                                 
1 WALDO, Dwight: Public Administration in a Time of Revolutions. Public Administration Review. July-August 
1968. 362-368. oldal. 
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válsághelyzetekben alkalmazott közösségi válaszreakciók sokszor maguk is közrejátszanak az 

újabb kihívások kialakulásában.2 Az alkalmazott reformeszközök sokaságából az állam 

szerepének változásaira összpontosítva azok emelkednek ki, amelyek tartalmilag a központi 

állam és egyéb szereplık közötti feladatátadásban állnak. Az értekezés tárgya ezen 

reformmozgalmak tartalmi elemzése és egységes rendszerbe ágyazása az állammal 

kapcsolatos álláspontjuk függvényében. 

 

Egyes reformok esetében az állambarát, másutt a piacbarát vagy egyéb (például a civil 

önszervezıdést támogató) teoretikusok voltak túlsúlyban. Mivel a közigazgatás-tudomány 

maga is értelmezhetı idıben változó folyamatként, amely követi, magyarázza, ugyanakkor 

formálja is a valós fejlıdést, az államhoz való viszony változásai a közigazgatás-tudományra 

is jelentıs hatást gyakoroltak. A közigazgatás-tudomány elıtt álló intellektuális feladat az, 

hogy megfogalmazza azt az elméleti konstrukciót, amely alkalmas az államszereppel 

kapcsolatos tudományos viták és az idıközben összegyőjtött, rendszerezett gyakorlati 

tapasztalatok szintetizálására.  

 

A kutatás az államra nehezedı kihívásokat mint a közigazgatási reformok hajtóerıit tételezi. A 

közigazgatási szakirodalomban a társadalmi és gazdasági kihívások kérdésköre igen jelentıs 

elméleti kidolgozást nyert a múltban.3 Ulrich BECK kockázattársadalomnak nevezi4 azt a 

sajátos társadalmi közeget, amely nagy mennyiségő, új jellegő és szerkezető kihívásokat 

hordoz, mindezen körülmények felvetik, hogy az állam szerepe is e feladatokhoz 

alkalmazkodjon.5 Emile DURKHEIM azt állítja: „A piacnak rajta kívül álló szabályokra, 

szokásokra és olyan felfogásokra van szüksége, amelyek fenntartják, politikai stabilitást 

biztosítanak számára…”6 A szociális piacgazdaság államának sarokpontja az, hogy a 

piacgazdaság mőködési elveit hogyan tudja a széles társadalom védelmével, érdekeivel 

összehangolni.7 A válság idején a gazdaság szereplıinek segítségére sietı állam jelentıségét 

                                                 
2 CAMILLUS , John C.: Stratégia mint rosszindulatú probléma. Harvard Business Review 2008. (magyar kiadás); 
Strategy as a Wicked Problem. Harvard Business Review 2008. 98-106. oldal, Volume 86, Issue 5. Harvard 
Business School Publishing Corporation (USA kiadás). 
3 PETERS, B. Guy – ROSE, Richard: Can Government Go Bankrupt? Basic Books, New York, 1978. 7-9. oldal. 
4 BECK, Ulrich: Kockázattársadalom. Századvég Kiadó Budapest, 2003. 8-16. oldal. 
5 FARAZAMAND , Ali: Globalization and Public Administration. Public Administration Review. Vol. 59. No. 6. 
(Nov-Dec 1999) 509-522. oldal. 
6 DURKHEIM, Emile: The division of labor in society. Free Press. New York, 1966. 203-204. oldal. 
7 VENTRISS, Curtis: The Challenge for Public Administration (and Public Policy) in an Era of Economic Crises… 
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alátámasztó keynesi közgazdaságtan olyan állami aktort kíván, amely képes a központi 

koordináció feladatát a szükséges, de éppen megfelelı mértékő kontroll és vezetés 

segítségével elérni. A piac és a társadalom szempontjainak összehangolásában az állam egyik 

fı eszköze a közigazgatás, amelyet annak tervszerő átalakítása, reformja révén alkalmassá 

kell tenni e feladatkör ellátására. A közigazgatási reformok az állami fenntartó és 

problémamegoldó funkciók gyarapításának érdekében alapvetıen két módon vehetık 

igénybe: a rendelkezésre álló közigazgatási szervezeti kapacitás fejlesztése vagy az állami 

feladatok átadása útján. 

 

A kutatás az állam szerepére koncentrálva rendszerezi a hazai és nemzetközi tapasztalatokat, 

az eddigi eredményeket pedig a legújabb, tudományos igényességgel még nem vagy alig 

feltárt történések elemzésével egészíti ki. 

 

 

II.  A kutatás módszere és az értekezés felépítése 
 

1. A kutatás módszere 

 
Az értekezésben a közigazgatási reformok hazai és nemzetközi eredményeit elemezzük abból 

a szempontból, hogy azok az állam szerepét hogyan állapítják meg. Az elemzés során elıbb 

röviden összefoglaljuk a nyugati közigazgatás-tudomány fejlıdésének fıbb állomásait, majd a 

közigazgatási reformok és az állam szerepe kapcsolatát elemezzük. 

 

A kutatás során a modellalkotás módszerét alkalmazzuk. A modellben az állam, a társadalom, 

a piac és a nemzetközi integrációk kapcsolatát tekintjük át abból a szempontból, hogy a 

közigazgatási reformok során ez a viszonyrendszer hogyan módosult. A modellben az adaptív 

komplex rendszerekre jellemzı tulajdonságokat feltételezünk.  

 
A modellalkotás mint tudományos módszer komplex realitások egyszerősített, vetületi képét 

adja, amely alkalmas lehet a létezı folyamatok jobb megértésére, és a jövıbeli jelenségek 

elıre jelzésére. Modellünkben eltekintünk a fejlıdési pálya elmélet evolutív szemléletétıl, 

                                                                                                                                                         
or the Relevance of Cognitive Politics in a Time of Political Involution. Administrative Theory & Praxis. 
September 2010, Vol. 32. No. 3, 416. oldal. 
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továbbá nem állítjuk, hogy az állami kormányzati középpont erısítése vagy gyengítése 

bármilyen értéktartalmat hordozna. Állításunk az, hogy az államszerep mértékének, 

tartalmának alkalmazkodnia kell az adott történelmi, gazdasági, társadalmi realitáshoz, 

továbbá indokolt a megvalósítás során a közigazgatási reform belsı ellentmondásait, hibáit 

feltárni, kijavítani: „a kérdés nem az, hogy az állam kicsi vagy nagy, hanem, hogy képes-e 

sikeresen megoldani a rábízott társadalmi feladatokat”.8 

 

Az alkalmazott modell rendszermodell, amelyben azt feltételezzük, hogy az állam mint 

önmagában is komplex, sokelemő rendszer más, szintén összetett entitásokkal lép 

kapcsolatba. Ezen kapcsolatok során kölcsönhatások alakulnak ki az egyes szereplık között. 

Elemzésünk során a közigazgatási reformokat az állam mint komplex rendszer sajátos 

adaptációs eszközének és az adaptáció elsıdleges területének tekintjük. Az adaptáció ebben az 

értelemben az állam mint rendszer belsı alkalmazkodását jelenti, azonban adaptációnak 

tekinthetı a vizsgált modellben az is, ha a külsı kihívásoknak megfelelıen az állam 

megváltoztatja külsı partnereivel való kapcsolatát, módosít partnereinek küldött üzenetein, 

partnerségeit átértékeli, új kapcsolatokat épít ki, stb. Az adaptációs képesség feltételezése azt 

jelenti, hogy az államok képesek felhasználni saját tapasztalataikat, esetleges korábbi hibáikat 

igyekeznek kijavítani. Ez a képesség azonban nem csak az államot jellemzi, hanem az államot 

körülvevı többi entitást is, amelyekkel olykor együttmőködve, máskor azonban versengve 

igyekszik saját érdekeit érvényre juttatni. 

 

A fejlıdési pálya elmélet alapállítása, miszerint a kijelölt fejlıdési útvonal alig, csak speciális 

alkalmakkor, bizonyos kulcstényezık együttállásakor módosítható,9 azzal magyarázható, 

hogy az adaptív komplex rendszerek10 dinamikus egyensúlyt igyekeznek fenntartani külsı és 

belsı környezetük között, miközben mindkettıvel kölcsönhatásban vannak. A dinamikus 

egyensúly politikatudományi szempontból azt fejezi ki a modellben, hogy amennyiben az 

egyik szereplı kontrollt, befolyásolási képességet veszít, azt egy vagy több más entitás tıle 

                                                 
8 JÓZSA Zoltán: Az államigazgatás feladatai a nemzetközi kihívások tükrében. Magyar Közigazgatás LVI. 
évfolyam 9. szám, 2006. 518. oldal. 
9 PRADO, Mariana – Michael TREBILCOCK: Path dependence, development, and the dynamics of institutional 
reform. 59, University of Toronto Law Journal. 2009. 341-379. oldal. 
10 Megjegyzendı, hogy a közigazgatási reformok szakirodalmában a rendszerelméleten belül elhelyezkedı 
„adaptív komplex rendszerek” elmélet alkalmazása nem vagy alig történt meg, ugyanakkor egyes közpolitikai 
területek ágazati tanulmányaiban evidenciának tekintik ezen összefüggések alkalmazását. Például az 
egészségügyi szakpolitika területén: STURMBERG, Joachim P.: Primary Health Care Organizations – through a 
Conceptual and Political Lens. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2011. (17) 525-529. oldal. 
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átveszi, a hatalmi térben nem keletkezik (tartósan) vákuum. Közigazgatás-tudományi 

szempontból a nagyrendszeren belüli dinamikus egyensúly arra utal, hogy közfeladat nem 

maradhat tartósan ellátatlan. Ha valamely feladat kikerül az állami ellátásból, azt egyéb 

szereplık fogják ellátni, végsı soron maga a társadalom.11 Ennek fordítottjaként igaz az is, 

hogy ha bizonyos feladatokat a piac vagy a társadalom nem tud, vagy nem akar ellátni, azt az 

állam fogja átvenni. Mivel a közigazgatási reformok aktorai maguk is értelmezhetık komplex 

rendszerekként, a dinamikus egyensúlyra törekvés e szereplıket is jellemzi.  

 

A továbbiakban részletesen is kifejtett modell alapsémáját mutatja a következı ábra. 

 

 

 

1. számú ábra: A közigazgatási reformok csoportosításának modellje az államhoz való 
viszony tükrében. 

 

A fenti ábrában az egyes nyilak valódi, vagy elvileg elképzelhetı közigazgatási reformokat, 

reform irányokat jelképeznek. A nyilak vertikális vagy horizontális elhelyezkedése az adott 

közigazgatási reformoknak azt a sajátosságát szemlélteti, hogy azok a közigazgatás 

                                                 
11 FOLKE, Carl – Thomas HAHN – Per OLSSON – Jon NORBERG: Adaptive Governance of Social-Ecological 
Systems. Annual Review of Environment & Resources. November, 2005. (30) 441–473. oldal. 
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átalakítását az állammal való vertikális vagy horizontális kapcsolatban kívánják-e 

megvalósítani. 

 

A nyilak iránya azt szemlélteti, hogy a központi kormányzati centrumot erısítı vagy gyengítı 

közigazgatási reformról van-e szó: az állam irányába mutató nyilak államot erısítı, számára 

feladatokat megállapító reformokat jeleznek, a kifelé mutató nyilak azt jelzik, hogy az adott 

közigazgatási reform kompetenciát, feladatot, erıforrást ad át az államtól valamely más 

szereplı részére. Az államszerep eddig is viszonyítási pontként szerepelt a közigazgatási 

reformok megítélése tekintetében, azonban a vertikális szempontok beépítése, valamint a 

reformok elméleti kétirányúsága nem szerepelt az elemzésekben. 

 

A vertikális kapcsolat azt jelzi, hogy az államok egyre több feladatot úgy látnak el, hogy 

feladataikat átadják nemzetközi szervezetek vagy integrációk részére. Ilyen esetben a 

feladatok az államtól magasabb szintre kerülnek, elképzelhetı ezen folyamat ellenkezıje is, 

hiszen nem zárható ki, hogy a jövıben egyes feladatok ismételten nemzeti szintre kerülnek 

nemzetközi szintrıl. 

 

A vertikális kapcsolat lefelé mutató dimenziója a központi kormányzattól a regionális vagy 

önkormányzati szintre történı feladattelepítés reformjait jelképezi, amennyiben a feladatok 

címzettje független a központi kormányzattól. 

 

Az értekezésben sorra vesszük az elmúlt húsz évben jelentkezı közigazgatási 

reformirányzatokat abból a célból, hogy elhelyezzük azokat modellünkben. Ennek során 

kutatási módszerünk az elméleti megközelítések összehasonlítása, illetıleg gyakorlati példák 

elemzése. 

 

 

2. Az értekezés felépítése 

 

Az értekezés az állam szerepének, feladatainak szempontjából elemzi a közigazgatás 

fogalmára kidolgozott meghatározásokat és a közigazgatási reform fogalmát. A közigazgatás 

fogalmi összetevıibıl a kutatás további részének alátámasztása céljából a közigazgatás 

szervezéstudományi megközelítését emeljük ki. Az alapfogalmak tisztázását követıen a 
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közigazgatási reformok hajtóerıit tárgyaljuk. Megállapításunk szerint a társadalmi, gazdasági, 

környezeti, technológiai és komplexitási kihívások jellemzik azt a környezetet, amelyben a 

közigazgatási reformok révén az államok igyekeznek feladataikat ellátni, küldetésüknek 

megfelelni. 

 

Az állam szerepét a közigazgatási reformok olyan módon alakítják, hogy képes legyen a külsı 

változások között is megırizni azt a képességét, hogy feladatait teljesítse. Ebben jelentıs 

változást idézett elı a nemzetközi szervezetek és integrációk szerepe, melyet részletesen 

elemzünk. Külön vizsgáljuk a közigazgatási reformok és az Európai Unió által javasolt 

változások viszonyát. A nemzetközi integrációk és a nemzeti közigazgatások viszonyát az 

elemzéshez igénybe vett modellben is szerepeltetjük. 

 

Elemzésünk során megvizsgáljuk a közigazgatási reformok fejlıdési pálya elméletének fı 

állításait, és ahhoz releváns kiegészítést teszünk az állam szerepe szempontjából.  

 

A közigazgatási reformok formai sajátosságai alkalmasak arra, hogy a tudományos elemzés 

igényével csoportosítsuk, magyarázzuk e reformok összefüggéseit. A pályafüggıség elmélete 

lényegileg azokat a tényezıket vizsgálja, kutatja, amelyek pályán tartják a közigazgatás 

fejlıdését, vagyis amelyek megakadályozzák, hogy a közigazgatási reformok folyamatai egy 

bizonyos történeti-logikai irányzatból kilépjenek, azt elhagyják. Ha ez mégis megtörténik, 

akkor a pályafüggıség elméletének segítségével azt is meg kell magyarázni, hogy a 

fejlıdésipálya-váltás miért, hogyan volt lehetséges, szükséges, melyek azok a tényezık, 

amelyek megváltozása a jelentıs változásokat lehetıvé tette. 

 

A pályafüggıség elmélete a közgazdaságtanban (self-reinforcing mechanisms), a 

közpolitikában (punctuated equilibrium), de a jogi megközelítéső közigazgatásban is (path 

dependence) megjelenik.12 Arra ad választ, hogy egy adott körülmény-együttes megerısödése 

miért növeli meg a változtatás nehézségeit (költségeit). Társadalmi szinten a reformnak a 

formális és informális kapcsolatok hálózatával kell megbirkóznia, amely az informális 

kapcsolatok esetében nem kivitelezhetı rövid lélegzető beavatkozásokkal.13 Az informális 

                                                 
12 PRADO, Mariana – TREBILCOCK, Michael: Path Dependence, development, and the dynamics of institutional 
reform. 59, University of Toronto Law Journal. 2009. 350. oldal. 
13 PRADO, Mariana – TREBILCOCK, Michael: Path Dependence, development, and the dynamics of institutional 
reform. 59, University of Toronto Law Journal. 2009. 354. oldal. 
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tényezık, a szőkebb és tágabb kontextualitás figyelmen kívül hagyása jelentıs kockázati 

tényezıje a közigazgatási reformoknak, így jellemzıen jelentıs érdekcsoportoknak kedvezı a 

fennálló intézményi (és egyéni) status quo fenntartása mind gazdasági mind politikai 

érdekkörben. 

 

A kutatás során alkalmazott vizsgálati modell a pályafüggıségi elmélet azon irányzatának 

állításait elemzi tovább, amely a közigazgatási fejlıdési modellt az állam szerepéhez képest 

határozza meg.14 A vizsgálati modell a pályafüggıségi elmélettel szemben nem a folyamatok 

idıbeliségére, hanem rendszerként leírhatóságára összpontosít, nem állítja, hogy a reformok 

saját törvényszerőségeiknél fogva belsı tehetetlenséggel rendelkeznek, e helyett arra helyezi a 

hangsúlyt, hogy a folyamatok megfordíthatók, a reformfolyamatok eszköztára kétirányú 

reformokat tesz lehetıvé. Ezek mellett az alkalmazott modell elkülöníti egymástól a 

horizontális és vertikális reformdimenziókat, amely a pályafüggıségi elmélettıl sem idegen, 

de mindeddig inkább csak implicite, más megfogalmazásban létezett. 

 

A vizsgálati modell felállítását követıen az értekezés áttekinti a közigazgatási reformok 

elmúlt két évtizedben alkalmazott megoldáskészletét az állami feladatokkal kapcsolatos 

gondolkodás szempontjából. Részletesen elemezzük a New Public Management (új 

közmenedzsment, továbbiakban: NPM) egyes piacbarát és társadalombarát formáit, valamint 

a Neo-Weberiánus reformiskolát mint a közigazgatás és a jogállam újrafelfedezésének 

markáns irányzatát. Részletesen tárgyaljuk továbbá a Governance irányzatot is mint a 

társadalombarát reformirányok legmarkánsabb képviselıjét. E horizontális megközelítéső 

reformirányok mellett elemezzük, és egymással is összevetjük a releváns véleménnyel, 

befolyással rendelkezı nemzetközi szervezetek közigazgatási reformelképzeléseit, továbbá az 

Európai Unió mint nemzetállamokat magába foglaló integráció közigazgatási gyakorlatait és 

elképzeléseit. Mindezek alapján a közigazgatási reformok államszerep szempontjából történı 

vizsgálatára a kutatási modellt a következık szerint állapítjuk meg. 

 

                                                 
14 JENEI György: Válaszút? Neoweberiánus szintézis vagy neopatrimoniális elfajulás. Nemzeti Érdek. II. 
évfolyam, 2008. 4. szám., továbbá: BOUCKAERT, Geert – POLLITT, Christopher: Public management reform. A 
comparative analysis. Oxford University Press, Oxford 2001, 2004, 2011. 
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1. Ábra. Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében. 
Horizontális és vertikális irányú közigazgatási reformok 

 

 

A modell a külsı kihívásokat, valamint a vertikális és/vagy horizontális feladatátadás 

rendszerét foglalja egységes logikai szerkezetbe. 

 

A hazai reformok bemutatása során a rendszerváltás utáni évtizedek egyes fı reformjait 

ismertetjük hazai és nemzetközi szerzık munkásságának figyelembe vételével, egyúttal a 

magyarországi fejlıdést a régió közigazgatási folyamataival is összevetjük. Arra keressük a 

választ, hogy az állam elıtt álló, erısödı hazai és nemzetközi kihívások között milyen 

jellegzetességekkel bíró közigazgatási reformokat indokolt és célszerő végrehajtani. A hazai 

közigazgatási reformok elemzése kapcsán empirikus eszközöket is alkalmazunk, így 

empirikus úton elemezzük a hatékonyság és az eredményesség fokozására tett lépések 

közigazgatási szervek számára és a közigazgatási személyi állomány létszámára gyakorolt 

hatásait. Ezen kívül eredeti elemzésben mutatjuk be, hogy a közigazgatás számára milyen 

mértékő feladatnövekedést jelent a joganyag mennyiségének és differenciáltságának 

változása. 
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A magyar közigazgatási reformok a rendszerváltás évei alatt a rendszer- és intézményépítés 

fázisából hirtelen megtorpantak a fiskális megszorítások következtében. A gyors építkezést 

tehát hirtelen hatékonysági korrekció követte. Ezt követıen került sor a közigazgatási 

intézményrendszer tartalmi stabilizációjára, a korábban javasolt reformok jelentıs részének 

bevezetésére. A korrekciós-fejlesztési reformokat követıen az egymással versengı 

reformjavaslatok idıszaka következett, melyekbıl végül a New Public Management irányzat 

került ki gyıztesen. Az óvatos fejlesztés bı egy évtizedének idıszaka után a gyors, radikális 

változtatások évei következtek, amelyek az államtól a piachoz helyeztek át jelentıs mértékő 

feladatokat. Idıközben azonban a piaci szférában is jelentıs változások történtek, melyek 

ismételt közigazgatási reformok hajtóerıivé váltak Magyarországon. 

 

Külön fejezetben elemezzük a 2010-es és az azt követı közigazgatási reformokat mint a 

válságra adható lehetséges válaszok egyikét. E reformlépések között kiemelten tárgyaljuk a 

2011 nyarán nyilvánosságra hozott Magyary Programot. Elemzésünk középpontjában az a 

kérdés áll, hogy a Magyary Program által tartalmazott eszközrendszer – a tudomány 

eredményei alapján – igazolhatóan alkalmas-e a válság körülményeinek ellenállni képes állam 

kiépítésére. E körben elemezzük a Magyary Program hatékonyságnövelı intézkedéseinek 

elıfeltevéseit, és kiemeljük a válság körülményei között felértékelıdı koordináció, 

rugalmasság és stabilitás lehetıségeit valamint esetleges gátló tényezıit. 

 
 

III.  Az értekezés tudományos eredményei és hasznosítási lehetıségei 
 

1. Az értekezés tudományos eredményeinek összefoglalása 

 

Az értekezés a válság éveinek elsı tapasztalatait inkorporálva áttekinti az elmúlt két évtized 

közigazgatási elméletének fejlıdését. Megállapítása szerint az állam szerepének kérdése 

kellıen centrális fogalom ahhoz, hogy a közigazgatási reformok vizsgálatának 

kiindulópontjául szolgáljon. Az állam és piac, az állam és társadalom kapcsolatrendszerében 

megvalósuló feladat-átadás jelentıségét a közigazgatási reformok fejlıdési pálya elmélete 

korábban is ismerte, azonban nem ágyazta kétirányú folyamatokat lehetıvé tevı rendszerbe. A 

nemzetközi szervezetek és integrációk részére történı vertikális irányú feladatátadás pedig 

nem szerepelt a közigazgatási reformirányok között. Az értekezés megállapítása szerint a 
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közigazgatási reformok az állam szerepének szempontjából elemezve új pályára állhatnak, 

amennyiben az emberi közösség szempontjából így kívánatos. A feladat-átadás kétirányúsága 

azt is jelzi, hogy nem csak differenciálatlan feladat-átcsoportosításra van lehetıség a modellbe 

bevont szereplık között, hanem a feladatellátáshoz szükséges együttmőködési formák 

rugalmas alkalmazására is, amennyiben a szereplık egymás iránti bizalma ezt lehetıvé teszi. 

Az értekezésben kifejtett tudományos modell alkalmas a jelenlegi és jövıbeli közigazgatási 

reformok csoportosítására, ábrázolására, egyúttal tágabb összefüggésbe ágyazza a 

szakirodalomban észlelt „ingapályát”15 a közigazgatási reformok és az állam viszonya 

területén. 

 

Az értekezés a nyugati közigazgatási reform koncepciók között a New Public Management 

irányzaton belül megkülönbözteti a tiszta és a vulgarizált, valamint a társadalombarát NPM-

et, amely a tiszta formájú NPM társadalmi elkötelezettségét hangsúlyozza. Az értekezés 

állítása szerint az NPM reformok következı hulláma a társadalombarát elemek erısebb 

megjelenítésével fog járni. 

 

A jogszerőség, stabilitás, áttekinthetıség értékeit szem elıtt tartó új weberi közigazgatást az 

értekezés úgy helyezi el mint az NPM ellentétpárját, amelyrıl egyelıre korai megállapítani, 

hogy szintézis értékő-e. Az értekezés külön tárgyalja az elektronikus közigazgatás hatását a 

közigazgatási reformirányzatokra. Megállapítása szerint az e-közigazgatás korai fázisában az 

NPM-et erısítette, az idıközben elért technológiai fejlıdés azonban – az e-közigazgatás 

alapjául szolgáló adatátvitel, adatfeldolgozás és tárolás kapacitásai lényegesen meghaladják a 

gyakorlati igényeket – az irányzatok technológiai preferenciájában meglévı különbségeket 

felszámolta. 

 

Az értekezés bemutatja az egyes releváns nemzetközi szervezetek álláspontját a közigazgatási 

reformokkal kapcsolatban. E nemzetközi szervezetek különféle támogatási programjai olykor 

egymással is versengve igyekeztek hatást gyakorolni a recipiens országok (köztük 

Magyarország) közigazgatási reformjaira. Az államszerep szempontjából e szervezetek 

többnyire a központi államtól a piac, a társadalmi szereplık vagy a helyi önkormányzatok 

részére történı feladatátadásban voltak érdekeltek. Az egyéb szervezetek közül kiemelendı az 
                                                 
15 Például: PETERS, B. Guy: The Role of the State in Governing: Governance and Metagovernance. NISPA CEE 
working paper, 2008. 
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Európai Unió, amely a tagállamok esetében az áttekinthetıen mőködı, felelıs, stabil 

közigazgatás megteremtésében mutatott érdekeltséget, továbbá számos szakpolitikai területen 

az állam-integráció viszonyrendszerben a vertikális irányú feladatátadás erısítését vetíti elıre. 

Noha a nemzetközi szervezetek többnyire külsı (civil vagy piaci) partnerek bevonásával 

javasolták a központi államot megreformálni, az „államépítés” (state building) mozgalma arra 

irányul, hogy ahol a központi állam hiányzik, részleges vagy túlzottan gyenge, ott azt meg 

kell erısíteni annak érdekében hogy legalább minimális mértékben el tudja látni feladatait.16 

 

A rendszerváltás utáni magyar közigazgatási reformok áttekintése során az értekezés kiemeli, 

hogy az egyes reformirányzatok törekvései milyen szerepet játszottak az állam szerepének 

változásában. A hazai közigazgatási reformelképzelések ismertetését az értekezés kiegészíti az 

utóbbi két évtized közszolgálati létszámának és közigazgatási intézményi darabszámának 

elemzésével, amelyet a hatékonyság és eredményesség szempontjai közötti gyakorlati 

versengésként mutat be. A hazai közigazgatás jogi környezetének bemutatása eredeti 

empirikus elemzés keretében történik. Az értekezés amellett, hogy bemutatja az évente 

kibocsátott új törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek számának alakulását, 

javaslatot tesz a jogrendszer belsı komplexitásának indikátorára is. Javaslata szerint a belsı 

összetettség méréséhez lehetséges indikátor az adott jogszabály által felhívott más 

jogszabályok száma. Ez alapján a szerzı kimutatja, hogy míg az évente kibocsátott 

jogszabályok darabszáma 2,5-szeresére emelkedett a vizsgált idıszakban, szintén 2,5-

szeresére növekedett az egy jogszabályra jutó hivatkozások száma is. Csökkenı közigazgatási 

létszám mellett az alkalmazandó jogból származó feladatok számossága, összetettsége 

jelentıs kihívás elé állítja a közigazgatás egészét, mely kellı belsı fejlesztés nélkül 

eredményességi hiányosságokat eredményezhet. 

 

Az értekezés külön tárgyalja a magyar elektronikus közigazgatás fejlıdését, mely az 

infrastrukturális keretrendszer kiépítésében, és az ügyfélforgalom jól standardizálható keretek 

közötti kezelésében vitathatatlan eredményeket ért el, azonban elmaradt attól a várakozástól, 

hogy tartalmilag megújítsa a közigazgatást mőveleti szinten. Az elektronikus közigazgatás 

adós maradt a szinte korlátlan informatikai eszközrendszer döntés-elıkészítés területén való 

alkalmazásában, valamint az e-közigazgatás átláthatósági lehetıségeinek kiaknázásában. 

 

                                                 
16 OECD: Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile Situations. From Fragility to Resilience. OECD 
Journal on Development 2008 Vol 9/3. 
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Az értekezés a 2010 utáni magyar közigazgatási reformjainak elemzése kapcsán a vizsgált 

jelenségekre való tudományos reagálás frissességével emelkedik ki. Az elemzés a 

koordináció, a kontroll valamint a hatékonyság és eredményesség szempontjainak szem elıtt 

tartásával a reform kulcselemeit tárgyalja. 

 

2. A kutatási eredmények hasznosítási lehetıségei 

 

A közigazgatási reformok vizsgálatában az állam szerepének középpontba helyezése új 

megvilágításba helyezi azt a kérdést, hogy milyen államkép felel meg legjobban a XXI. 

század viszonyainak. Ezt a kérdést az államot változatos feladatok elé állító társadalmi, 

gazdasági, technológiai és környezeti kihívások egyre újabb formában teszik fel. Ebbıl 

következıen az államot (és benne a közigazgatást) is úgy kell kialakítani, hogy a belsı 

értékek adaptáció útját történı megóvása mellett figyelembe vesszük a külsı eredményesség 

követelményét is. 

 

Az elemzés gerincét adó rendszermodellben alkalmazott megoldást – miszerint a közigazgatás 

is adaptív komplex rendszer – korábban szakpolitikai elemzésekben már alkalmazták, 

azonban általános közigazgatási kérdésekre történı alkalmazása újszerő. Az elemzés keretét 

adó elméleti modell alkalmazható és alakítható a továbbiakban a jövıbeli közigazgatási 

reformok államszerep szempontjából történı jellemzésére, kategorizálására, további kutatások 

végzésére.  

 

A kutatás elméleti keretet kínál arra, hogy a közigazgatást jellemzı tényadatok (entitások 

száma, közszolgálatban foglalkoztatottak száma, joganyag mennyiségi és minıségi 

paraméterei) hogyan építhetık be a közigazgatási reformokról szóló tudományos diskurzusba. 

Az értekezés saját vizsgálati módszertant dolgozott ki arra, hogy a joganyag mennyiségi és 

komplexitási adatai, valamint a közigazgatás ebbıl fakadó munkateher-növekedése hogyan 

összesíthetı. 

 

Az elemzés a közigazgatásra nehezedı kihívásokból indul ki, ezeket tekinti a reformok 

hajtóerejének. Ennek megfelelıen szemléletében az eredményesség követelményére helyezi a 

hangsúlyt, melyben a közpolitikai koordináció és tervezés, a kontroll és a 

teljesítménymenedzsment kap kulcsszerepet. A 2010-et követı reformok középpontjában a 
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strukturális átalakítás áll, ezért az értekezés megközelítése szerint e szempontok megnyugtató 

kezelése szükséges a reformok eredményeinek stabilitásához, valamint végsı soron ahhoz, 

hogy a mai magyar állam képes legyen azoknak a kihívásoknak megfelelni, amelyekkel 

naponta szembesül. Ezen adaptációs erıfeszítések között a tanulmány az aktuálisan zajló 

reformok politikai, pénzügyi, humánerıforrás-beli és idıbeli kihívásait azonosítja, ezáltal 

hozzájárul a jelenleg is zajló reformok jobb, teljesebb megértéséhez, valamint további 

elemzéséhez. 

 

IV.  A szerzınek a témában megjelent tudományos közleményei 
 

1. Győjteményes kötetek 

 

Dr. Gellén Márton: Ha válság, akkor reform. Kalandozás a közigazgatási reformok 
forrásvidékén. In. dr. Gellén Márton – Hosszú Hortenzia PhD. (Szerk.): Államszerep válság 
idején. Magyary Zoltán emlékkötet. Complex Kiadó Budapest, 2010. 

Stumpf István - Gellén Márton: A jó kormányzás felé. In. Verebélyi Imre – Imre Miklós 
(Szerk.): Jobb közigazgatás helyben járás és visszafejlıdés helyett. Századvég Kiadó, 
Budapest, 2009. Felelıs szerkesztı: dr. Gellén Márton. 

 

2. Folyóiratcikkek 

 

Dr. Gellén Márton (2011): A „jó kormányzás” a nemzetközi donorszervezetek gyakorlatában. 
Új Magyar Közigazgatás. (4. évfolyam) 11. szám, 2-8. oldal. 

Dr. Gellén Márton (2010): Közszolgálati ethosz a jó közigazgatásért. Új Magyar 
Közigazgatás. (3. évfolyam) 3. szám, 2-16. oldal. 

Dr. Gellén Márton (2010): Gondolatok a középszintő önkormányzás továbbfejlesztése 
témakörében 2009. december 2-án, Gyırben megrendezett tudományos konferencia kapcsán. 
Új Magyar Közigazgatás. (3. évfolyam) 1. sz. 2-12. oldal. 

Dr. Gellén Márton (2010): Az eddigi és az eljövendı kormányzati reformok nyomában: Mi 
történt eddig – minek kell történnie ezután? Társadalom & Politika. 2010/2. szám. 

Dr. Gellén Márton-Komáromi Róbert (2010): A munkaügyi és a szociális intézményrendszer 
integrációjáról. Három modell összehasonlítása – a továbblépés lehetıségei. Munkaügyi 
Szemle. (54. évfolyam) 2. sz. 82-94. oldal 

Dr. Gellén Márton (2009): Káosz és kontroll a közigazgatásban. Nemzeti Érdek. (3. évfolyam) 
4. sz. 93-106. oldal. 

Dr. Gellén Márton (2009): A stratégiai kormányzás a kihívások kereszttüzében. Új Magyar 
Közigazgatás. június-július, (2. évf.) 6-7. szám, 17-22. oldal 
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Dr. Gellén Márton (2009): Hatásvizsgálat és megvalósíthatóság a regulációban. Jog, Állam, 
Politika. 3. szám 170-176. oldal 

Dr. Gellén Márton – Komáromi Róbert (2009): A munkaügyi és szociális ellátórendszer 
integrációjának tapasztalatai egy informatikai fejlesztés alapján. Munkaügyi Szemle. (53. 
évfolyam), 1. szám 72-80. oldal 

 

Beszámoló nemzetközi konferenciáról: Dr. Gellén Márton (2012): TED5 Budapest, 2012. 
február 1-3. Új Magyar Közigazgatás. (5. évfolyam) 3. szám. 

 

3. Tudományos elıadások 

 
Konferencia 
megnevezése 

Helyszín Szervezı Idıpont Elıadás címe 

14th NISPA CEE Annual 
Conference: „Public 
Administration and 
Public Policy in 
Emerging Europe & 
Eurasia: 
For Professionalism, 
Impartiality and 
Transparency” 

Ljubljana  Network of 
Institutes and 
Schools of 
Public 
Administration 
(NISPA CEE) 

2006. 
máj. 11-
13. 

E-Government as a 
modernization tool for 
public administration in 
Hungary 
(with paper) 

15th NISPA CEE Annual 
Conference: „Leadership 
and Management in the 
Public Sector: Values, 
Standards and 
Competencies in Central 
and Eastern Europe” 

Kijev NISPA CEE 2007. 
május 17-
19. 

E-Government in a 
turbulent political-
economic environment 
(with paper) 

Közigazgatási Reformok 
Országos Szakmai 
Konferenciája (2008-
2009): A jó kormányzás 
és az állam 
újrafelfedezése - 
Kormányzás, 
közigazgatás, 
közszolgáltatás 

 

Debrecen  Magyar 
Közigazgatási 
Társaság, 
Századvég 
Alapítvány 

2009. 
április 3. 

Stratégiai kormányzás a 
kihívások 
kereszttüzében. 
Stratégia, megvalósítás, 
akadályok, lehetıségek. 

TDK Konferencia  Gyır Széchenyi 
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