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1. Bevezetés: A közösségből kibomló etikák 

 

Az ember közösséget alkotó társas lény, ezért aztán keresi a közösségre vonatkozó napi 

tevékenységének értelmét is. Intézményünk, nemzetünk, szakmánk, barátaink, rokonaink 

közössége vesz körül minket. A civilizációs történet során eléggé látványos, ahogy a családi 

közösségekből egyre inkább a munkamegosztás világának tagjaivá válunk. A civilizációs 

folyamat során megváltozik a nyelv: a törzsi társadalom kategóriarendszere még a rokonsági 

rendszerek leírásában fejlett, míg a civilizált társadalmak a munkamegosztás szerinti 

specializált nyelvet fejlesztenek ki. A professzionalitás speciális nyelvet, racionális 

kategóriákat, sajátos tudást, elköteleződést és etikát feltételez.  

Ma már mindenki hivatásról ábrándozik, mert a hivatás az, ami a leginkább értelemmel 

ruházza fel a tágabb közösséghez tartozást. A hivatások átnyúlhatnak nem csak a családon, 

rokonokon, nemzeten, de mindenféle intézményen is.  A különböző szakmák közül a 

közigazgatásban dolgozók etikai értelemben még koránt sem értek a fejlődésük csúcspontjára, 

s talán azért nem, mert egy igen komplex helyzetben vannak, komplexebben, mint sok más 

szakma. 

Az már mindenki számára egyértelmű, hogy a hivatás a család és rokontámogatást héttérbe 

sorolja. Nagyobb közjó érhető ugyanis úgy el, ha nem csak magunkért és rokonainkért 

tevékenykedünk, hanem a társadalom egészéért. A közigazgatásban dolgozó ma már nem 

teheti fel azt a kérdést, hogy nem volna-e jobb a közösség erőforrásait személyes és baráti 

hatalomnövelésre használni. Noha ez még legitim kérdés lehet egy vállalkozó számára. Ma 

azt tartjuk helytelennek, ha valaki a családtagjait juttatja hivatalba, és nem az arra leginkább 

alkalmas személyt
1
, ha rokonainak – netán üzletfeleinek - szerez előjogokat, lehetőségeket, 

pénzt. Ezt korrupciónak nevezzük, és jogilag is igyekszünk szankcionálni. A nepotizmust és a 

klientelizmust azonban minden szakmai etika tiltja, mert a modern társadalmakban kialakuló 

professziók közösek abban, hogy társadalmi hasznosságukból vezetik le, hogy mi számít 

helyesnek.  

Az alábbiakban főként a közigazgatásban dolgozókkal fogunk foglalkozni. Ezzel az egyre 

több kreativitást igénylő területtel, amely ugyanakkor egyre több gondolkodását feladó 

mechanikus alkalmazottat foglalkoztat. Ez a paradoxon csak azáltal volna megoldható, ha a 

közigazgatás feltöltődne modern etikai alapokkal. Ha hasonlóképp gondolkodnának 

küldetésükről a hierarchia csúcsán és alján lévők, s ha megszületne a politikával szembeni 

szakmai autonómia. 

 

  

                                                           
1
 Meritokratikus társadalmat is építünk, nem csak demokratikusat, azaz etikai szempontból azt tartjuk 

igazságosnak, ha a megfelelő emberek kerülnek a megfelelő pozíciókba, megfelelőképp honorálva őket, és 

szavukra jobban figyelve, mint a többség elképzeléseire. Kiválóan összefoglalja ezt a kérdéskört Csermely Péter: 

Demokrácia vagy meritokrácia? http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/node/25/ Utolsó letöltés: 2012-07-20.  

http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/node/25/


1.1 A közszolgálati etika kettős szorításban 

 

A közszolgálatban dolgozók etikai komplexitását az adja, hogy szakmai etikájuk kettős 

szorítás alatt áll. Az egyik a szakszervezetek oldaláról történik, a másik a mindenkori 

kormányzat oldaláról. A valóság ennél jóval árnyaltabb, de előbb egy leegyszerűsítettebb 

módon a fenti állításunk próbáljuk igazolni. 

A szakszervezetek abban az értelemben rombolják a szakmai etikát, hogy elsősorban a 

munkavállaló körülményein igyekeznek javítani. Ha például egy egészségügyi dolgozót azért, 

hogy munkahelyi körülményeit javítsa (pl. egy olyan meleg nyári napon, mint e sorok 

írásakor is tapasztalható) arra bírja, hogy ne tartson éjjeli ügyeletet mindaddig, amíg a 

légkondicionálót nem üzemelik be a szobájában, egyúttal a betegnek is árt, aki így nem kapja 

meg az ellátást. A szakmai etika az ellátás minden körülmények közötti megtételét diktálja, a 

szakszervezet azonban a munkavállaló érdekét nézi. A hivatás önfeláldozást vár, a 

szakszervezet a dolgozó megbecsüléséért küzd.  

A fenti példa valóságos, s nyilvánvalóan igazságtalan, hogy a gazdasági főigazgató 

szobájában ott a légkondicionáló, miközben nincs is mindennap bent, míg a személyzet kis 

napsütötte szobában éjszakai ügyeletben is harcol a melegben a túlélésért, és vizes pelenkákat 

terít a székekre. A főigazgató pedig azért nem engedi működni a légkondicionálót, mert az túl 

sok áramot fogyasztana. A szakszervezet ilyenkor tudja (tudná) helyére billenteni a dolgokat, 

hiszen nem az egészségügyi dolgozó van a gazdasági főigazgatóért, hanem fordítva, és ez 

aligha derül ki azokon a helyeken, ahol a szakszervezetek teljesen háttérbe szorulnak. Azt is 

lehet mondani, hogy hosszabb távon a betegek érdeke is az, hogy az őket ellátó személyzet 

megfelelően képzett és kipihent legyen, de ez aligha vigasztalja azokat a betegeket, akik épp 

ellátás nélkül maradnának egy munkamegtagadás miatt. 

A helyzet azért bonyolultabb, mert maguk a szakszervezetek sem tisztán munkavállalói 

érdekeket képviselnek – s a közhiedelemmel ellentétben a tárgyalásokban és nem a 

sztrájkokban érdekeltek. A szakszervezetek partnerek az elégséges szolgáltatások
2
 

kialakításában is, és más szakmai etikai szempontoktól sem tekinthetnek el teljes mértékben, 

legyen az akár az egészségügy, a tömegközlekedés vagy az oktatás. Azt, hogy a 

szakszervezetek a szakmai etika ellen dolgoznak, hasonlóképp fejti ki O’Toole is  A 

szakszervezetek és a közszolgálati etika című írásában
3
. 

A politika sem született ellensége a szakmai etikának, a politikának is az a jó, ha olyan 

társadalmat irányíthat (olajozhat), ahol a legmagasabb szintű szakmai teljesítmény valósul 

meg, de épp úgy, ahogy a szakszervezetek esetében, egy másik értékvezérelt szempont alatt is 

                                                           
2
 Az egészség, az élet és a biztonság megvédése érdekében maga az International Lapbour Organization (ILO) is 

tesz már javaslatot az elégséges, avagy pontosabban a nemzetközi gyakorlatban inkább használt kifejezések 

szerint a minimum-, lényegi-,  vagy nélkülözhetetlen (indispensable)-szolgáltatási kötelezettség átgondolására. 

GERNIGON, B. (2007): Labour relations in the public and para-public sector, International Labour Office, 

Geneva, http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-

publications/publications/WCMS_088529/lang--en/index.htm 
3
 O’TOOLE, J. B. (1997): A szakszervezetek és a közszolgálati etika, In: Gulyás Gy. szerk: Köszszolgálat és 

Etika, Helikon Kiadó, Budapest, pp 270-278. 

http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_088529/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_088529/lang--en/index.htm


állnak, ez pedig a politikai lojalitás. Maradva az egészségügynél nyilvánvaló, hogy szakmai 

szempontból rangsorolható ki a jobb sebész, orvos, tudós, ápoló stb. A politikai lojalitásnak 

adott esetben semmilyen köze sincs a szakmai teljesítményhez, így az a civilizáltabb 

társadalom, ahol nem is elsősorban ez alapján dőlnek el a pozíciók. Ha viszont két egyforma 

jó orvos közül lehet kórházigazgatót kijelölni, nem ront a szakmai teljesítményen, ha épp a 

kormányhoz lojális kerül vezető beosztásba.   

Elrettentő példákat a szakmaiság ideológiai alapon történő háttérbeszorításának negatív 

következményeiről legkönnyebb az ötvenes évekből hozni. Ratkó Anna nem a róla elnevezett 

ratkó korszakról tehet, ahol csak propagandaként használták a nevét, hanem körülbelül 800 

olyan budapesti hadiárva sorsáról, akik egy része tudvalevően a hódító szovjet katonák nemi 

erőszakosságából született. Egy örökbefogadtatási programot indítottak el a minisztérium 

köztisztviselői, ezzel megmentve csecsemők életét is, de mivel az örökbefogadók a volt úri 

középosztály soraiból kerültek ki, Ratkó Anna ezt leállította és visszafordította. Kijelentette, 

hogy a jövő szocialista ifjúságát nem fogják „horthyhsta reakciósok felnevelni”
4
. A háború 

utáni gyermekvédelmi rendszert gyakorlatilag szétverte, az új szocialista viszont még 

munkaerőhiánnyal küzdött, ezért az ilyen intézkedések az ellátási problémák miatt nem csak a 

lelki fejlődést akadályozták meg a kisgyerekek körében, de betegségekkel és megnövekedett 

számú halálesetekkel is jártak. 

Vegyünk most egy olyan példát ahol az ideológiai lojalitás az adott nemzet számára 

éppenséggel hasznosnak is volna nevezhető, mégis sokaknak joggal morális kételyei támadtak 

a múltban, és a történet megítélése valószínűleg ma is vitát vált ki közöttünk.  Az amerikai 

atomprogramban amikor megkérdezték Teller Edét, hogy szerinte Oppenheimer ártana-e 

Amerikának, Teller azt felelte, hogy „ha a szándékot tekintik, biztosan nem, de ha 

működésének az eredményét tekintik, akkor úgy gondolja, nem kell meghosszabbítani 

Oppenheimer biztonsági engedélyét.”
5
 Teller Edét kommunista ellenessége megbízhatóvá, 

Oppenheimert baloldalisága megbízhatatlanná tette. Mindezzel együtt fizikus körökben Teller 

roppant nehéz helyzetbe került, sokan vélték úgy, hogy Oppenheimernek volt igaza, aki a 

hidrogénbomba kifejlesztését ellenezte, Tellert pedig szakmai féltékenysége vezérelte.  

A szakmai reputációs rangsor kialakításába beleszólt a politikai lojalitás (Teller ezért került 

Oppenheimer elé), de ezt a szakma mindig megszenvedi, és az emberek erkölcsi 

felháborodásuknak úgy adtak hangot, hogy több kollégája éveken keresztül nem fogadta a 

kézfogási szándékát sem. Pedig ha megnézzük pontosan mit is mondott a meghallgatáson 

láthatjuk, hogy egyáltalán nem állított valótlant. Oppenheimert nem nevezte kémnek, de nem 

nevezte megbízhatónak sem. Úgy tűnik azonban nem elég etikusnak lenni, annak is kell 

látszani. 

A világhírű magyar fizikus esete talán arra is jó példa, hogy a történelmi környezetre is 

ráirányítsa a figyelmét. Ekkor a harmadik világháború kitörésétől rettegtek, és Amerika 

lakosai mindenütt szovjet kémeket láttak. Paranoiás állapot jellemezte az országot, és ilyenkor 

                                                           
4
 KOCSIS P.: A szövőszéktől a miniszteri bársonyszékig. 

http://www.natarch.hu/archivnet/old/rovat/cikk.phtml?cikk_kod=209 Utolsó letöltés: 2012-07-18. 
5
 HARGITAI I.: Teller Ede tragédiája http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=1783  

http://www.natarch.hu/archivnet/old/rovat/cikk.phtml?cikk_kod=209
http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=1783


a cselekvés etikai tartalma felfokozódik. Az az etikus, aki ellen tud állni a tömeghisztériának, 

s ezért mondható az, hogy Teller mivel ezt nem tette, hibázott. Persze létezhet olyan helyzet 

is, amikor a paranoiás rendszerrel szembeni kiállás öngyilkossággal ér fel, s az sem lehet cél, 

hogy mindenki hőssé váljon. Ennek megítélése már inkább a történészek dolga, de például azt 

nem történészként is megállapíthatjuk, hogy az 50-es években, míg Amerikában valaki az 

állását kockáztatta, ha baloldali szimpátiájának hangot adott, avagy baloldali értelmiségiek 

mellett kiállt
6
, addig a szocialista táborban már az élete is veszélybe kerülhetett annak, akit 

azzal rágalmaztak meg, hogy imperialista ügynök. 

Az ötvenes évek a politikai ideológia túlburjánzásának időszaka, ami az ideológiára történő 

hivatkozással történő hatalomszerzésre is példa. Amerikában a baloldaliakat kommunistáknak 

és szovjet kémeknek nevezték (Ld. McCarthy), Közép-Európában pedig az előző rendszer 

elitjét fasisztáknak (Ld. Ratkó Anna). A különböző szakmák szempontjából ez irreleváns, a 

közigazgatásban viszont valóban elvárható egy ideológiai értelmű megtisztulás, de az említett 

példákban meg kellett volna állni a jogi bizonyíthatóságnál (valóban elkövetett az illető 

szélsőséges bűnöket, valóban hazaáruló stb.). A politika viszont hajlamos továbblépni, a 

vádakat saját hatalmi törekvéseként eszköz szinten, a jogot pedig amennyire tudja propaganda 

célokra használni.  

Léteznek olyan szerencsésebb szakmák, ahol a teljesítmény jobban mérhető (tudomány, 

egészségügy), léteznek olyanok is, amelyeknek a teljesítmény mérésétől függetlenül az etikai 

rendszere is könnyebben megfogalmazható, kifejthető (erőszakszervezetek, újságírás, 

egészségügy), s léteznek etikai rendszerüket illetően még fejlődés alatt állók (köztisztviselők, 

kormánytisztviselők), ám a képlet ettől nem változik: minden állami finanszírozás alatt álló 

szakma küldetésében meg kell jelenjék a politikai távolságtartás kimondása, mert a politika 

akár ideológiai túllövéseivel, akár rövidtávú hatalmi céljaival eltorzíthatja a működést.   

Meg is jelenik. Vegyük csak példaként a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a végzett 

hallgatók szokásos esküszövegének
7
 egy részletét, amely szintén tartalmazza a következő 

ígéretet: 

„Munkám során a törvényesség, szakszerűség, és a politikai semlegesség elvének szem előtt 

tartásával járok el.”- mondták a frissen végzettek. Nemzetközi etikai ajánlásokban is 

megtalálhatjuk az engedelmesség és függetlenség még kifejtetlen általános megfogalmazását: 

„A köztisztviselő politikailag semleges módon látja el feladatát, és nem helyezkedhet szembe a 

közigazgatási szervek célkitűzéseivel, illetve törvényes utasításaival.
8
” Végezetül a jogi 

környezetben is megjelenik a politikai függetlenség, például a kormánytisztviselők számára 

készülő törvényben: „A kormánytisztviselőre vonatkozó hivatásetikai alapelvek a /…/ 

                                                           
6
 Ezt az 50-es évekbeli időszakot nevezzük mccartizmusnak arról a szenátorról, aki politikai ellenfeleitől a 

„szovjet kém” váddal szabadult meg. Ennek médiaetikai vonatkozásairól bővebben ld. ZSOLT P. (2007): 

Médiaháromszög, Eu-Synergon Kft., Budapest-Vác   
7
 Etikailag tehát megjelenik az eskük tekintetében a politikai függetlenség. Az állami tisztviselői munkakör 

betöltésének feltétele a hivatali eskü. Az eskürészlet, melyet kiemeltünk elhangzott 2012-ben. 
8
 Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2000. május 11-én elfogadott etikai kódex-ajánlásának 4. cikkelye 

http://www.europatanacs.hu/pdf/CM_Rec%282000%2910.pdf  

http://www.europatanacs.hu/pdf/CM_Rec%282000%2910.pdf


tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat és szakszerűség, 

az együttműködés, az intézkedések megtételére irányuló arányosság és a védelem.”
9
 

 

1.2 A lojalitás fogalma 

 

Ami a kormánytisztviselőket illeti, sokan vélhetik úgy, hogy azért is nevezik őket 

„kormánytisztviselőnek”, mert bár a kormány nem azonos a párttal, de mégiscsak a lojalitás a 

kiemelt szempont, nem pedig valamiféle megfoghatatlan szakmai etika. A „lojalitás” fogalmát 

kell itt jobban megvizsgálnunk. Tévedni ugyanis ott szoktak, hogy a lojalitást hol mindenek 

fölé magasztalják, hol pedig az erkölcstelenséggel azonosítják. Valójában a lojalitás nem 

jelent elvtelenséget, megvannak a határai, miközben valóban nem fér bele a kormánnyal 

szembeni lejáratási szándék és ellenségesség. A jogszerű és törvényes hatalomnak jár a 

lojalitás. 

A szakmai etika kibontását nagymértékben megkönnyíti, ha továbbbontjuk a közszolgák 

munkavégzését tevékenységi körük szerint. Bár a jogalkotó egységes törvényi keretet 

igyekezett létrehozni, azért a legkülönbözőbb feladatokhoz
10

 eltérő etikák is tartoznak. Az 

egységes törvényi keret az alábbi területeket igyekszik átfogni
11

: 

- miniszterelnökségnél foglalkoztatott köztisztviselők 

- a minisztériumoknál foglalkoztatott köztisztviselők, 

- a kormányhivataloknál, a központi hivataloknál foglalkoztatott köztisztviselők  

- a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők 

- ügykezelők 

- rendőrségnél foglalkoztatott kormánytisztviselők, 

- a büntetés-végrehajtásnál foglalkoztatott kormánytisztviselők 

- a katasztrófavédelem szerveinél foglalkoztatott kormánytisztviselők,  

- közigazgatási államtitkárok, a helyettes államtitkárok  

- jegyzők, 

- Köztársasági Elnöki Hivatalban dolgozó köztisztviselők,  

- Országgyűlés Hivatalában dolgozó köztisztviselők,  

- az Alkotmánybíróság Hivatalában dolgozó köztisztviselők, 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál dolgozó köztisztviselők, 

- az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában dolgozók,  

- az Állami Számvevőszéknél, 

- a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalában 

- a Gazdasági Versenyhivatalban,  

- a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél,  

- a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán,  

- a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságán,  
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- az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, 

- a Közbeszerzési Hatóságnál dolgozók. 

Mindegyik felsorolt munkaterület részben a közigazgatási intézményszervezési képességet, de 

részben egy-egy szakterületet is takar. A szakterületek meghatározhatják a lojalitás lehetséges 

határait. Ha két szélső pólust keresünk Elena Ceausescut a román diktátor feleségét az 

akadémia nem választhatja tagjává, mert az asszony nem értett a kémiához, és ezt mindenki 

tudta is, viszont a kommunikációs tanácsadótól joggal várhatunk nagyobb lojalitást. Egy 

kormánynak dolgozó közvélemény-kutatót azonban már kötnek a szociológia szakma etikai 

szabályai (pl. hogy csak a legkézenfekvőbbet említsem, a beérkezett válaszok arányát nem 

hamisíthatja), s a kommunikációs szakember sem ajánlhat olyasmit, hogy a kormány 

hazudjon. 

Az elnevezések akarva-akaratlanul valóban sugallnak magatartásformákat, cselekvéseket. A 

kommunikáció-kutatók már régen felfedezték ezt
12

. Nem véletlen, hogy ma komolyan 

gondolkodnak a közlekedési szakemberek, hogy a leállósávot átnevezzék valami mássá, 

hiszen ebből az autósok azt hihetik, hogy az autópálya szélén valóban le lehet állni, ez pedig 

pusztán az elnevezés miatt okozhat több balesetet. Leálló sávban állni ugyanis roppant 

veszélyes.  

Hasonlóképp a „kormányhivatalnok” kifejezés is egy magasabb lojalitás-várást sugallhat, 

mint a „köztisztviselő”, pedig mindkettő az alkotmányra, és így az államra, nem pedig egy 

adott kormányzatra esküszik fel. Bár valóban nem egyforma a kormány iránti politikai 

lojalitás elvárása sehol a világon - például a parlamenti (korábban politikai) államtitkárok fél 

lábbal mindenütt a politikában vannak -, de valószínű a kormánytisztviselők legnagyobb része 

politikai lojalitás szempontjából nem különbözik a köztisztviselőktől. Egy földhivatal, vagy 

egy oktatási hivatal köztisztviselőjének, az állami pénzeket pályázati alapon szétosztó 

alapkezelő munkatársának, a szakminisztériumokban dolgozóknak egyformán nem szükséges 

olyan lojalitást mutatnia, mint egy államtitkárnak. Előbbiek közös feladata nem a kormány 

mögötti párt vagy pártok megismételt hatalomra juttatása, hanem saját szakterületük 

szakmailag magas szintű feladatának ellátása
13

.   

A lojalitás és a hűség értelmezési történetéhez visszatérünk még a az 5.1 fejezetben, itt még 

csak annyit jegyeznénk meg, hogy a lojalitás mértékét a második világháború előtti 

államigazgatási elméletekben nem differenciálták a pozíciótól függően. Magyary Zoltán 

például még a lojalitáson inkább hűséget, a hűségen pedig az államfő és az államforma 

irányába vallásos jellegű elköteleződést értett. Az új esküt, ha változott a vezető, esetleg az 

államforma, Magyary szerint vagy komolyan kellett vennie a hivatalnoknak, vagy megszűnt a 

jogviszonya is
14

.   

Összefoglalva tehát bevezetőnkben igyekeztünk rámutatni arra, hogy a modern 

társadalmakban nem egy etikáról, hanem az etikák rendszeréről kell beszélnünk. Kiemeltük 

ezek közül a modern társadalmakban kibomló szakmai etikákat, és utaltunk rá, hogy akár 

kormányhivatalnoknak, akár köztisztviselőnek nevezünk valakit, e mögött még egy réteg, egy 

szakmai etika is húzódik. Kifejtettük, hogy ezek a szakmai etikák nem légüres térben 
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léteznek, hanem két másik törekvés szorításában, egyfelől a politikáéban, másfelől a 

szakszervezetekében. Aktuális és történelmi helyzettől függően meg is változhat, hogy milyen 

mértékben szükséges illetve lehetséges ragaszkodni a szakmai etikához. Végezetül arról is 

szóltunk, hogy a szakmai etikák egy fejlődési pályán mozognak, pontosan úgy, ahogy a 

társadalom egésze is egyre specializáltabb munkamegosztást hoz létre, s hogy a lojalitás is 

összeegyeztethető a szakmai etikával.  

A következőkben úgy véljük érdemes egy rövid kitérőt tenni, hogy a szakmai etikák közti 

különbséget jobban megvilágítsuk, és ezért a közigazgatástól eltérő, de azzal szoros 

kapcsolatban lévő politikára fókuszálnánk A politikának ugyanis sajátos etikai természete 

van, olyan, amilyennel gyakran még maguk a politikusok se nagyon vannak tisztában. 

 



2. Kitekintés – a politikus etika  

 

2.1 Az érzület és a felelősség etika Max Weber szerint 

 

Weber megkülönbözteti egymástól az érzület etikát és a felelősség etikát. E megkülönböztetés 

nagyjából megfelel az erkölcsfilozófiában használatos teleológiai és konzekvencionalista 

megkülönböztetésnek, bár az érzületiség jobban kifejezi, hogy itt elsősorban érzelmektől 

vezérelt cselekvésre kell gondolnunk, míg a teleológiaiban nem az érzelmeken van a 

hangsúly, hanem csupán a cselekvés indítékainak tisztaságán és védhetőségén. 

Noha Weber elismeri, hogy az érzület etikának önmagában is lehet pozitív szerepe a 

politikusnál, és ez a példaérték
15

, önmagában még sem túlságosan szimpatizál vele. Az oka 

ennek az, hogy az érzület etikát követő nem hajlamos szembenézni a világ komplexitásával 

valamint irracionalitásával, és nem is akar felelősséget vállalni tevékenysége 

következményeiért. Weber szerinte jóval felemelőbb az olyan gondolkodás illetve cselekvés, 

amely számol az emberek tökéletlenségével, és hajlamos ehhez igazítva olyan döntéseket 

hozni, amelyek a lehető legjobbak.  

Az érzület etika híve azt vallja, hogy a nemes szándék felment minden következmény alól, az 

pedig, hogy mások másképp éltek a lehetőségekkel, nem rá tartozik. Így például, hogy egy 

saját példát hozzunk, az a forradalmár, aki az érzület etikát követve fegyvert oszt a tömegben 

azzal a nemes szándékkal, hogy a szabadságért harcoljon mindenki, a vérontásért már nem 

érez felelősséget. Weber pedig azoknak a kvékereknek az esetét eleveníti itt fel, akik egy 

abszolút érzület etikát követve megtagadták az erőszakkal való fegyveres szembeszegülést, s 

emiatt Pennsylvaniában létrehozott államukat nem is tudták fenntartani. 

A politikus szemben sok hívő vallásossal, nem azt gondolja, hogy a rossznak jó példájával 

kell ellenszegülnie, hanem azt, hogy erőszakkal kell megállítania. Az „erőszakkal állj ellen a 

gonosznak” pedig egy férfias hozzáállás. Azt veszi figyelembe, hogy milyen cselekvésnek 

milyen következménye lehet, és ezzel a jövőre vonatkozó felelősségtudattal dönt a jelenben. 

Weber tehát felelősség etikát tart követendőnek a politikus számára, s ezt nagyon is felemelő 

emberi teljesítményként ítéli meg. Ennek oka részben a valósággal való szembenézés 

képessége, részben pedig a felelősség vállalásának a kérdése. Az érzület etikát követő „csak 

azért érez felelősséget, hogy a tiszta érzület lángja ki ne aludjék”, az összes többi legyen más 

baja. A politikusnak fordítva kell gondolkodnia, az erkölcsös politikus sohasem „érzi magát 

abban a helyzetben, hogy saját cselekedete következményeit - ameddig képes volt azokat 

előre látni - másokra hárítsa.”
16

 

Hosszabb történeti távlatokból mindig meg tudjuk mondani, hogy ki volt a „jó” és ki a „rossz” 

politikus. Bár meg van annak a veszélye, hogy a következményeket - mi számított káros 

cselekedetnek és mi hasznosnak - aszerint ítélik meg, hogy mi a jelen kurzusának érdeke. 
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Van, aki szerint a politikai erkölcs instabil veszélye épp abban rejlik, hogy a győztes mindent 

igazolhat
17

.  Vannak azonban pozitív fejlemények is, amelyek arra utalnak, hogy előzetes 

normák is születnek a helyes politikusi viselkedésre. A 90-es évek végétől kezdtek megjelenni 

a politikuserkölcs írott kódexei is.
18

 

A felelősségetika elterjedése a politikában nem azt jelenti, hogy nincsenek tisztán érzület etika 

alapján politizálók. Említettük a kvékereket és a forradalmárokat, akik gyakran átcsúszhatnak 

ebbe a hibába. Arra is kitérhetnénk, hogy ha valaki politikus - mai nyelvhasználattal - 

evolúciósan nem stabil stratégia a számára érzület etikát követni, mivel így hamar a vesztes 

oldalra kerül, de erre könnyen azt felelhetnénk, hogy lehet, de a történelem mégis számos 

ilyet ismer, és hatásuk az utókorra sem csekély. Fontosabb épp ezért arra az élethelyzetre 

utalnunk, amiben a politikusok vannak, s ami miatt, ha hosszabb szocializációs fázison 

mehetnek keresztül, valószínűen a felelősség etika alakul ki bennük. Angliában a vezető 

politikussá válást már a XVIII. században szükségképp megelőzte a bizottsági munka, amely 

kiszelektálta a demagógokat. Ha a politikussá válás folyamatában nem hirtelen nagy döntési 

lehetőség elé kerül valaki, számos kis példán átélheti a cél és eszköz problematikát, azaz azt, 

hogy „a cél szentesíti az eszköz” érvet mikor milyen mértékben használhatják. Ennek része a 

hazugsághoz való jog is. 

A politikus a cél-eszköz konfliktusokban fejleszti ki arányérzékét, s a jó politikus ebben a 

vonatkozásban válik nagymesterré. Weber számára az arányérzék fontos fogalom, és abban a 

szövegkörnyezetben beszél róla, amikor a politikust pszichológiai szempontból vizsgálja. A 

„milyennek kell lennie annak az embernek, aki a valóságba beleavatkozhat?” kérdésre az 

ideális politikusi karaktert vázolja föl: az ügy iránti elkötelezettnek, és szenvedéllyel 

rendelkezőnek, arányérzékkel bírónak, és hiúságtól mentesnek. Elég logikus, hogy egy ügyet 

úgy lehet szolgálni, ha nem saját maga az imádat tárgya, ezért a hiúságot a legnagyobb 

politikai bűnnek tekinti. (Itt megoszlanak a mai vélekedések, hiszen egyfelől nem valószínű, 

hogy bizonyos mértékű hiúság, szereplési vágy és exhibicionizmus nélkül valaki politikus 

pályára menne, másfelől ez a karaktervonás tényleg a hitelesség rovására mehet.) Lényeges 

még talán annyit kiemelni Weber pszichológiai jellemzéséből, hogy a szenvedélyt valamiképp 

racionális kontroll alatt képzeli el.   

A cél-eszköz reláció tisztán etikai kérdés. Olykor a jó cél érdekében áldozatokat kell hoznia, 

máskor pedig, amikor az áldozat túlságosan nagy, a célt át kell alakítania, s nem csupán 

későbbre halasztani. 

Weber számára a politikus erkölcsi problematikája az államhatalom irányításán keresztül 

magában az erőszakban van. Mai szemmel talán kicsit furcsának tűnhet ez, hiszen békés 

időszakban a politikus az állam erőszakszervezetének működésében nem érintett. Mégis, ma 

is sokan vallják, hogy a hatalom megszerzésének és megtartásának jellemzője erőszakos tett, 

ezért a politikának a „harci etika” jellemzőit is magán kell viselnie
19

. Weber is a 
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hétköznapiság harcait említi. Gondoljunk csak arra, hogy a kormányra kerülés demokratikus 

körülmények közti küzdelmeiben is a politikusnak kellőképpen agresszívnek kell lennie akár 

párton belüli versenytársainak legyőzésében is, és akkor még nem beszéltünk a másik párttal 

szembeni taktikájáról, vagy a kormányra kerülve a célok elérésének taktikai 

szükségességeiről. 

 

2.2 Webert kiegészítő gondolatok 

 

Niklas Luhmann a mai modern szociológia egyik legnagyobb hatású elméletalkotója szerint a 

politika a kormányra kerülni / ellenzékben maradni bináris kód körül szerveződik
20

. Ami ezen 

kívül van, véli, a környezet része. Luhmann úgy tekint a társadalomra, mint amelyik fejlődése 

során alrendszereket hoz létre. Az alrendszer létrejöttének a feltétele a bináris kód letisztulása. 

Egy bináris kód köré szerveződő kommunikáció, aztán az erre felépülő intézményrendszer 

tökéletesen elkülönül más alrendszerektől (tudománytól, jogtól, művészettől stb.). 

Ugyanakkor ezek az alrendszerek egymás mellett, egymás számára környezetként léteznek, 

de épp különállásuk teremti meg azt a komplexitást, amire egy kevésbé modern társadalom 

még nem képes. Weber etikai oldalról közelítő politika leírása és Luhmann rendszerelmélete 

jól összeilleszthető. Nyilván egy saját bináris kódot követő közösség, kommunikációs terület, 

intézmény kidolgozza a neki megfelelő etikai játékszabályokat. Választ ad arra, hogy miért 

fontos a közösség számára, de arra is, hogy mi az, amit megtehet az általános etikai 

szabályokon kívül, mik a speciális külön jogosítványai.  

A szakmai etikák sajátja, hogy külön jogosítványokat biztosítanak
21

. Például általában senki 

sem gondolja azt, hogy mások leveleit fel szabad bontani, de a titkosrendőrség erre 

valamilyen magasabb célra hivatkozva – bár demokratikusan kontrollált körülmények között - 

jogot formál. Általában nem tartjuk ildomosnak más üzleti vállalkozásaiban kutakodni, de ha 

meg tényfeltáró újságírók vagyunk, épp ez lesz a feladatunk, amiképp ha bulvárújságírók más 

magánéletének feltárását fogjuk társadalmilag hasznosnak tekinteni, míg ha ugyanezt tennénk 

magánemberként inkább szégyenkeznünk kéne. 

Luhmann elméletére némi kritikaként megjegyeznénk, hogy a politika bináris kódja nem 

minden esetben a hatalomra jutni/ellenzékbe menni. A valóságban számos olyan példát 

tudunk említeni, amikor valaki nem törekszik kormányzati pozícióra, mégis politikusként jár 

el. Ilyen például a köztársasági elnök tevékenysége, vagy Angliában ma a királyi családé. S 

általában amikor valakire azt mondjuk, hogy jó politikusként viselkedett, a cél-eszköz 

relációban való, a cselekvését a tényekkel utólag is igazolható érzékére utalunk. Ha célunkat 

hízelegve érjük el főnökünknél, az abszolút etika szempontjából a hízelgés miatt elítélhetőek 

vagyunk, s lesznek kollégák, akik ezért megvetnek, mások viszont mivel “jó politikusnak” 

tartanak, épp hogy becsülni fognak. A nyelvhasználatunk utal arra, hogy “jó politikusok” az 
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élet bármely területén lehetünk
22

. Úgy vélem létezhet egy politikai intelligencia is, ami a 

weberi karakterjegyek és etikai szakmai érettségen kívül még annyit is tesz, hogy a politikus 

személyek és ügyek közötti konfliktusokban úgy viselkedik, hogy senki haragját nem vívja ki. 

Ilyenformán a politikai intelligenciával rendelkező az ideológiánál fontosabbnak tarthatja az 

emberi kapcsolatokat.  

Az olyan abszolút erkölcs, mely szerint ne blöffölj, a valódi világ versenyeiben, s különösen a 

politikaiban hasznavehetetlen, csak úgy, mint az erőszaktól való mentesség. Az abszolút 

erkölcsök kialakítására való törekvés még a vallások esetében sem járt teljes sikerrel. Weber 

itt többek között utal Lutherre, aki az egyént felmentette a háború felelőssége alól, vagy 

Kálvinra, aki az erőszakot a hit védelmében teljesen elfogadta
23

.  

Jóllehet a felelősség etika (ami a következményekre gondol) és az érzület etika (amely a 

következményeket Istenre bízza) ideáltipikusan szembeállítható egymással, Weber nem azt 

állítja, hogy választanunk kell a kettő között. Sokkal inkább azzal kísérletezik, hogy 

összeegyeztesse a kettőt. Az erkölcsös politikus feladata az - vallja, noha érveléseiből a 

különbségeket ismerhettük meg -, hogy a kettőt megfelelően össze tudja egyeztetni. Érzületre 

már csak azért is szüksége van a politikusnak, mert azzal jelöli ki azt a hittartalmat, amivel a 

többiek is azonosulni tudnak, s ami miatt nem csupán a nyereségvágy hajtja majd a vezetőhöz 

való csatlakozást. Hosszú távon az érzületből való hit hiánya, melynek a politikus-vezérnek 

kell a letéteményesének lennie, az apparátus bomlását vonja maga után. A politikus 

felelőtlenségén kívüli másik bűne ezért nem más - vallja Weber -, mint az elkötelezettség 

hiánya.  

Előadása tartalmaz egy szellemességet, hiszen megkérdezi a hallgatóságtól, hogy mit 

gondolnak, a maga fajta szociológusoknak mit kell tanácsolnia, mi iránt érezzen szenvedélyt a 

politikus. Ezen a kérdésen természetesen mindenki el kezd gondolkodni, de Weber a kérdést 

beugratásnak szánja. Ez ugyanis hitbeli kérdés, és a szociológus hitbeli kérdésekben nem 

adhat tanácsot. 

Weber előadásának az az érdekes felütése is megvan, ahogy terelgeti hallgatóságát a saját 

nézetrendszere felé. Két hibát követnek ugyanis el véleménye szerint azok, akik a 

politikuserkölcsről értekeznek. Az egyik, hogy a politikust alapvetően erkölcstelennek tartják, 

a másik, hogy abszolút erkölcsiséget kívánnak tőle. Webernek azonban letisztult 

erkölcsszociológiája van, mely szerint minden szakma eltérő erkölcsiséggel bír – „saját istent 

szolgál”. Minden szakma – véli – amelyik a hivatás szintjéig jut el, rendelkezik egy szűkebb 

világra való nyitottsággal, s vannak olyan kérdések, amelyek bár jogosak lehetnének, nem 

kérdezhetnek rá. Az ő példája egy másik előadásában, a Tudomány mint hivatásban, hogy az 
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orvos nem gondolkodhat a beteg ágya mellett, hogy van-e az életnek értelme. Ennek 

analógiájára mást is kitalálhatunk: például a katona nem tűnődhet azon, hogy az 

engedelmesség jó dolog-e, a történész, hogy van-e értelme a távoli múltba fordulni, az 

újságíró, hogy van-e értelme az érdekláncolatok felderítésének, a tudós, hogy van-e értelme az 

ember létét is veszélyeztető tudás felfedezésének, a közigazgatásban dolgozóknak, hogy van-e 

értelme a közjó szolgálatának stb. Bizonyos kérdéseket tehát a legfontosabb szakmák 

képviselői nem tehetnek fel, le kell mondani róluk, s le kell mondaniuk az abszolút 

erkölcsiségről is. 

Bibó Istvánt szembe is állítanánk Weberrel. Bibó több helyütt azt állítja, hogy az a politikus is 

kudarcra van ítélve, amelyik cinikus és machiavellista, mert erkölcsi meggyőződések híján 

hitelét veszti, de az is, aki túl sokat hivatkozik az erkölcsre
24

. Bibó úgy tekint erre a kérdésre, 

mintha egy skála volna, és az arany középutat javasolja. Egyfajta bölcsességet takar ez is, de 

ennél véleményünk szerint sokkal érdekesebb a weberi megközelítés. Bár a bibói nézet is 

lehetővé teszi, hogy különböző szakmáknál eltérő helyeket igyekezzünk kijelölni, Weber 

viszont egész egyszerűen a különböző szakmáknak az eltérő erkölcsiségét fogalmazza meg. 

A politikus többi szakmához hasonlóan nem tehet föl abszolút erkölcsre vonatkozó 

kérdéseket, nem viselkedhet idealistaként, s különösképp nem teheti fel azt a kérdést, hogy 

erkölcsös dolog-e a hatalom megszerzésének szentelni időnket, életünket? Ha ezen az 

abszolút erkölcsiség keresésére vonatkozó kérdésen őszintén elgondolkodna, a következő 

pillanatban már alkalmatlanná is válna a politikus szerepre, elbizonytalanodna. Meg merjük 

kockáztatni, hogy az igazi tartással rendelkező politikus valamiképp mégis szembenéz 

szakmája paradoxonával, s épp önnön hatalomvágyából meríti szerénységét. 

A politikus értékek között szerepel még a hitelességre törekvés, a korrupció mentesség, de ma 

már a szociális érzéketlenség esetében is megkérdőjelezhető a politikus etikai alkalmassága. 

A szociális érzékenység kötelezővé válásának a széles választói réteg az oka. Az érték 

általános elterjedése épp ezért a második világháború utáni kompetitív néppárti struktúra 

megjelenéséhez köthető. 

 

2.3 Hazudhat-e a politikus? 

 

Említenénk egy példát arra, hogy a politikai hazugság miért tartozik a politikuserkölcs 

eszköztárába. Szovjetunió és Amerika versengésében Amerikának abból kellett kiindulnia, 

hogy a Szovjetunió jószántából nem fogja leépíteni katonai erejét, ezért azzal a blöffel állt elő, 

hogy az űrben kíván hatalmas katonai fejlesztéseket indítani, és erre a blöffre a Szovjetunió 

feladta az anyagilag számára (de egyébként az USA számára is) finanszírozhatatlan versenyt. 

Azt már sejthetjük, hogy  aki weberiánus – mint e sorok írója is – annak számára a politikai 

hazugság nem csak hogy elfogadható, de alkalmasint szükséges is. S nem csak úgy, mint 
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Machiavellinél, aki szerint az emberek nem jók, következésképp a hatalom megtartásában 

sem kell kerülni a hazugságot, hanem a hatalom megtartástól függetlenül is lehet a hazugság a 

közösség számára a legjobb. Végső soron azt is megfogalmazhatjuk, hogy a politikában „a 

blöff és a hazugság funkciója épp a nyílt ellenségeskedés helyetti csendesebb 

konfliktuskezelés.”
25

 A hazugságot kerülő politikus nyíltsisakos küzdelmek élet-halál harcába 

kényszerítené követőit. 

A miért hazudik a politikus kérdés viszont még összetettebb, mint az, hogy kell-e olykor 

hazudnia. Alapvetően három válasz adható. Az egyik etikai természetű, ilyen Machiavelli 

megközelítése, de Weberé is. Tudjuk azonban, hogy sokszor kisebb és fölösleges dolgokban 

is jól hazudnak, amire a mai pszichológiai válasz az, hogy azért teszik ezt olyan meggyőzően, 

mert maguk is elhiszik, amit mondanak. Persze ez elsősorban a hazugság módjára vonatkozik, 

és innen nézve az ok inkább lehangoló. A pszichológusok felfedezvén, hogy a politikusok 

kevésbé lassulnak le a hazugság közben, és a többi nonverbális jelzésük sem olyan 

felismerhető, mint más szakmák tagjainál ezt a szellemes, és valószínűleg igaz választ 

találták. Megpróbálkozunk egy harmadik magyarázattal is, ami pedig kommunikációs 

megközelítésű lesz. 

Képzeljük el azt a szituációt, hogy a politikustól a lakosok azt kérdezik mikor fog elkészülni 

az az út, amit már többször megígért. Egy köztisztviselőnek az ilyen mikor típusú kérdésekre 

legjobb tudása szerint azt a választ kell adnia, amit tud. Ha az időpont bizonytalan, hát erről 

kell tájékoztatnia az ügyfelet. A személyes felelősség a csúszás miatt minden bizonnyal nem 

az ügyintézőt terheli, ezért nem kell a történések miatt az ügyintézőnek erkölcsileg 

alacsonyabbrendűnek éreznie magát, egyszóval könnyebb igazat mondania. Ellenben a 

politikusnak lehet személyes felelőssége, ha nem tud válaszolni. Néhány rutinos politikus 

gondolkodás nélkül mond egy dátumot. Megkérdezhetjük, hogy ez esetben hazudnak? – 

Minden bizonnyal, a valóságban ugyanis nincs hatással a beruházás elkészültének 

időpontjára, rengeteg tényező befolyásolhatja, melynek nem ura, s még az sincs kizárva, hogy 

jóval korábban elkészül az út (bár ez végképp nem valószínű). Ha ezt így őszintén mind 

elmondaná, egyszerűen tehetetlennek tartanák.    

A kérdés-felelet nem csak magáról az útról szól, egy mélyebb síkon a polgár valójában az 

iránt érdeklődik, hogy a politikus egyáltalán kompetens személy-e abban, hogy uralja a 

valóságot, és a válasz az, hogy igen, „én kompetensnek tartom magam”. A politikusnak ezt a 

választ kell adnia, mert e nélkül nem is lehetne vezető, ha magában nem hinne ki is 

szelektálná a közvélemény. Az ilyen válasz egyébként néhány emberben felháborodást 

kelthet, mert gátlástalannak, és hiteltelennek fogja tartani, főként, ha már nem először zajlik le 

köztük a párbeszéd, a többség viszont úgy érzi konkrét kérdésre konkrét választ kapott, 

milyen alapon is kérdőjelezné meg? A válasz megkérdőjelezése nyilván sértés volna, s 

mindeközben a kommunikációnak e mélyebb síkján az a megnyugtató üzenet hangzott el, 

hogy a politikus hisz abban, hogy uralni tudja a körülményeket. Ha a politikus saját 

mondandóját is úgy értelmezi, mint a mélyebb síkon adott választ, teljesen másodlagos lesz a 

blöff. Lehet, hogy tudja a beruházás nem lesz meg addigra, mert még el sem kezdték intézni, 

és a fedezet sincs meg hozzá, de nem ez volt a párbeszédben a lényeg. (Más politikusok 
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persze a fentiekkel akár ellentétes kommunikációs technikákat is alkalmazhatnak. Konkrét 

kérdésre kitérő, dodonai válaszokat adnak, hogy ne legyenek utóbb megfoghatók.) 

 



3. A közszolgálati etika komplexitása 

 

Előző kitekintésünk azt a célt szolgálta, hogy kicsit rácsodálkozzunk a komplex 

társadalomban meglévő szakmákhoz kötődő eltérő etikai rendszerekre. Ha tudomásul 

vesszük, hogy a politikának a jövőre irányuló koncepciók kialakítása, valamint vezetési 

feladata is van egy olyan térben ahol számos nem éppen etikus módon viselkedő szereplő van, 

akkor ezen a háborgó tengeren a hazugság gyakorlása nélkülözhetetlen, szükséges, elvárt. 

Sokkal ritkábban kerül azonban hazugságkényszerbe a köztisztviselő, kevésbé szükséges a 

lehetséges jövőbeli változásokhoz való igazodás méricskélése, s általában is feladata a 

végrehajtás. De a hazugság mértékének lehetősége csak az egyik különbség. 

A bürokrata ritkábban érintett olyan volumenű cél-eszköz problematikában, mint a politikus, 

és nem is kell, hogy felelősséget vállaljon olyan stratégiai döntésekért, mint amaz. A 

bürokratának még valamit nem kell tennie, amit pedig a politikusnak szükségképp mindig 

tennie kell: harcolni
26

. 

A hivatali tekintélyét sokkal inkább meg kell őriznie, mint a korteskedő politikusnak, s noha a 

tekintély óvása is válhat öncélúvá és kontraszelektívvé, de ezért innen kibontva említhető 

értékként a feljebbvalók tisztelete, az, hogy a köztisztviselő nem hanyag, nem vezéreli 

nyerészkedő szándék, életvitele nem botrányos, és kialakultak más foglalkozásokkal való 

összeférhetetlenségek is
27

. Ezen értékek következtében jelenik meg az állam, amely a 

köztisztviselőn keresztül rajzolódik ki. A politikus lényével az államot megjeleníteni úgy nem 

tudja, ahogy azt a köztisztviselő. A közszolgálati tisztviselők (tehát a köztisztviselők és a 

kormánytisztviselők) büszkesége is az állam megjelenítéséből eredeztethető, s mivel egy 

szakma sincs amelyet szívesen művelünk, ha nem tudunk rá büszkék lenni, így nagyon fontos, 

hogy a köztisztviselő iránytűje e tekintetben ne inogjon. 

Minden szakmai etika az elvégzendő feladatokból vezethető le, abból, hogy miéként lehet azt 

a legkevesebb hibával és a legjobban elvégezni. Első pillanatban úgy tűnhet, hogy igen sok 

szakma az emberekért van, az orvos is, a mérnök is, a politikus is, a katona is, de mégis 

mindegyik más feladatot lát el. A köztisztviselői szakma is csak abban az esetben válhat 

önálló professzióvá, ha csak rá jellemző speciális feladatokat lát el. Ebben az esetben 

következik be az a folyamat, hogy tagjaik amikor összefognak, szakszövetségként képesek 

megjelenni. Jellemző, hogy a legtöbb közszolga bizalmas adatokat kezel, így számos jogi és 

etikai szabály vonatkozik arra, hogy ezt miként kell tenniük
28

, de természetesen más szakmák 

sem mentesek a bizalmas adatkezeléstől. 
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 Nyilvánosságra vonatkozó közérdekű adatokat nem tarthat vissza, tartózkodnia kell, hogy bizalmas adatokba 

saját célból vagy fölösleges kíváncsiskodás okából betekintsen, az adatokat a hivatali szabályzatnak megfelelően 

kell kezelni stb. 



A közszolgálati etika komplexitását mutatja a közjó megtalálása is. A megfelelő attitűd, mely 

szerint saját érvényesülésem kevésbé fontos, mint a köz szolgálata, még nem elegendő annak 

kibontására, hogy mi is a „közjó”. Nem elegendők az olyan mankók sem, hogy minél több 

ember számára minél több jó, mert ezek az utilitarista megközelítések tartalmazhatják a 

szolidiaritásmentességet. Ha például a középosztály számszerűen több embert takar, mint a 

hajléktalanság, ez még nem ok arra, hogy a hajléktalanok ellátását megtagadjuk, csak mert 

több jót tudunk tenni a középosztálynak, mint amennyi rosszat az amúgy is deklasszáltaknak. 

A prostitúciót sem szokták legalizálni azzal az érvvel, hogy a prostituáltak szolgáltatásai több 

jót eredményeznek, mint amennyi hátrányt. Az előbbi példában a kegyetlenség, az utóbbiban 

a morális kétségek bonyolítják el az utilitarista megközelítést. Ezért aztán a közjóra 

hivatkozni egy döntés meghozatalakor felveti azt a kérdést, hogy vajon azok, akikre a döntés 

vonatkozik szintén el tudják-e azt fogadni. A közigazgatás épp a közjó keresése végett egyre 

nagyobb szaktudással kell rendelkezzék a konfliktuskezelések és a vitakultúra fejlesztése 

terén.  



3.1 Tanácsadók
29

 – a botrányok utáni intézményépítés 

 

 Az etikai komplexitást több minden hozza létre, eddig a legfontosabbról beszéltünk, arról, 

hogy felülről a pártpolitika, alulról a szakszervezeti nyomás szorongatja a szakmát. Érdemes 

megemlíteni, hogy munkakörtől függően ezek sem egyformán jelentkeznek. Vannak olyan 

közszolgák, akik a szolgáltatásaikat közvetlenül a lakosság felé végzik, és vannak, akik a 

politikusok keze alá dolgoznak, tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy ügyfelük a politikus. 

Lássuk be, ez merőben eltérő helyzet. Előbbinek hasonló szolgáltatói erényeket kell 

elsajátítania, mint a piacon bármely vállalatnak, utóbbi felelőssége kiterjed arra is, hogy a 

politikus felkészítését követően a legjobb döntést hozhassa. Mindez azonban nem jelenti azt, 

hogy a hierarchia legalján lévő bürokrata, ha szembesül egy készülő törvénytervezettel, és 

tudja, hogy konkrétan mit fog kiváltani, ne volna erkölcsi kötelessége erről beszámolni 

felettesének. Jó esetben, ha mindenki etikusan viselkedik, a problémára történő rávilágítás a 

hierarchián keresztül eljut a politikusig, és azokhoz a jogalkotókhoz, akik a valóságtól szintén 

távolabb vannak, és tárgyi ismeretük kevesebb, mint a lent lévőnek.  

A tanácsadó számára fontosak ezek az alulról jövő észrevételek, tekintélyét szakmai 

ismereteiből szerzi, tudása igen speciális, nem konvertálható, viszonylag lassan halmozódik 

fel, és ezért a társadalom számára értékes. A politikus azonban olykor többre értékeli a 

lojalitást, mint a szaktudást, sőt Angliában az is előfordult, hogy mindennél előrébb valóvá 

vált a politikus fedezése. A brit főtisztviselők egy konkrét történetét alább azért írjuk meg, 

mert meggyőződésünk, hogy minden nemzet közszolgálati etikáját a különböző eseteik, és az 

abból levont tanulságok formálják. Ezek a tapasztalatok a nemzetek számára 

megkerülhetetlennek látszanak.  

Történt Angliában, a 80-as években, hogy egy hadászati helikoptereket gyártó cég, a 

Westland bajba került, és ezért el kellett adni. Thatcher amerikai vásárlókra számított, míg a 

kormánya egyes tagjai (pl. védelmi miniszter) európai vevőket akart. Az amerikai eladási 

„verzió” nyert, Michael Heseltine védelmi  miniszter pedig a köztes huzavonában végzett 

kétes tevékenysége után lemondott.  A vevőről szóló vitában az egyik államtitkár összeveszett 

a Heseltine-nal, a miniszter pedig a miniszterelnökkel. A miniszter félrevezette a 

nyilvánosságot, miközben a közszolgák fedezték őt. Mivel a történet Heseltine lemondásával 

végződött, jól látható volt, hogy a köztisztviselők is helytelenül jártak el. A Westland-ügy 

tehát azt a kérdést vetette fel, hogy miképp lehetne megelőzni, hogy a köztisztviselők hasonló 

helyzetbe kerüljenek a jövőben, és lojalitásuk okozza az ő morális vesztüket is.  
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1. Ábra: Heseltine távozik az egyik bizottsági meghallgatásról 

 

Forrás: http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/9/newsid_2516000/2516187.stm 

Erre az időre esik egy másik történet is, amely szintén nagy hatást gyakorolt a legmagasabb 

szintű köztisztviselők etikailag is megalapozható önállóságának kialakulásához, ez pedig a 

Ponting, vagy másképp a Belgrano-ügy
30

.  

Clive Ponting a védelmi minisztérium egyik közszolgája volt, aki iratokat szivárogtatott ki 

1984-ben a falklandi-háborúról, az argentin Belgrano nevű hajó tilalmi zónán kívüli 

elsüllyesztéséről. Hivatali titok megsértése miatt egy 1911-es hatályban lévő törvény alapján 

elvileg börtön várt volna rá, ám a másik oldalt a közérdek szempontjait lehetett 

felvonultatni
31

. A BBC is aktív részese volt a falklandi háborúról szóló igaz hírek – pl. angol 

veszteségek - közlésének, melyeket szintén rossz néven vett Thatcher, de be kellett látnia, 

hogy amiképp a hivatali alkalmazott, úgy a közszolgálati médium sem kényszeríthető az 

információk elhallgatására
32

. A szakmai etika fontosabbnak bizonyult, mint a kormányzat 

által értelmezett hazaszeretet.  

A két eset kiváltotta az addigi szabályozások átalakítását, megváltozott a hivatali titok 

mindenek felettisége, s megváltoztatta a titkos iratokra vonatkozó addigi hozzáállást. Pedig a 

minisztériumi közszolgálati dolgozók, azaz a főtisztviselők a magyar kormánytisztviselőkkel 

szemben szimbolikusan sem a kormány, hanem a korona alá tartoznak, és ezzel eleve 

könnyebb szakmai függetlenségüket akár a kormánytagokkal szemben is érvényre juttatni, 

mégis a két esetre volt szükség ahhoz, hogy az önállósodás ne csak értékként, hanem konkrét 

struktúrában is megjelenhessen
33

. 

A minisztériumi főtisztviselők szakmai szervezete az Association of First Division Civil 

Servant (FDA), melynek feladata azoknak a köztisztviselőknek a professzionalizálása, akik 

átgondolják a miniszteri döntéseket, tanácsot adnak, végül gondoskodnak a végrehajtásról. A 
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két eset után azonban érdekvédelmi szervezetként is funkcionálni kezdtek, és az FDA új 

közszolgálati etikai kódexet is kiadott
34

. Már a korábbi etikai kódexekben is 

megfogalmazódott, hogy a főtisztviselőknek nem csak a minisztereket, de a társadalmat is 

szolgálniuk kell, de ez után létrehozhattak egy olyan bizottságot, ahová a köztisztviselő a 

miniszterrel szemben fordulhatott panasszal.  

A jelenség a szakmai szervezet szakszervezetesedését, a szakszervezeti tevékenységnek 

viszont a szakmai etikai alapokra való áthangolódását mutatja. Azóta több etikai kódex és 

szabályozás is kiadásra került, például 2006-ban (The Civil Service Code). Szeretnénk 

megjegyezni, hogy bár az angol közvélemény úgy tekintett a miniszterre, mint aki etikátlanul 

járt el, szociológiai szempontból nem ez a lényeges. Hazugsága akár etikus is lehetett volna, 

ha mondjuk Anglia az európai vevővel járt volna jobban. A konfliktusban a közszolga etikája 

győzött, az hogy senki se kényszeríthesse a közszolgát politikai lobbizásra, mégpedig azért, 

mert a közvélemény előtt e mellett lehetett jobban érvelni. Az értékcsata eldőlte után, a 

köztisztviselői szint legmagasabb tanácsadói funkciót ellátó részében, az új értéket védendő 

intézményépítés jött létre.  
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3.2 Szerepszektorok 

 

Az előbbiekben a szakma krémjével foglalkoztunk, de a köztisztviselők többsége nincs 

közvetlen kapcsolatban a politikusokkal, sokan többet találkoznak ügyfelekkel, még többen az 

aktákkal, és a háttérben tevékenykednek. Mindannyian a „közt” szolgálják, és áttételesen a 

hierarchia részeként érzékelik a politikai elvárást, s a munkavállalói érdekek 

megnyilvánulását. Komplexitásuk másik részét a szerepszektoraik jelentik. Minden szakma 

rendelkezik ilyennel: a tanár is kapcsolatban van a diákkal, szülővel, másik tanárral, s azzal a 

tárggyal is amit oktat, tehát a tudással-tudománnyal. Ezeken belül, de ezek között is 

konfliktusok lehetnek. Minden közszolgának van főnöke, s van hatalma, ügyek, emberek, 

beosztottak minden közszolga munkavégzésétől függnek. Ez a háló olyan sokszínű, hogy nem 

véletlenül mondja Arisztotelész, hogyha nincs az államigazgatásban lélek, akkor 

működésképtelenné válik
35

. S valóban a rendszerváltás utáni két évtized hazai állami 

meggyengülését az a magatartás eredményezte, hogy a szereplők kiismerve az ellenőrzések 

hiányosságait etikátlanul egyre jobban ki is használták azokat
36

. 

Van közszolga, aki a sajtóval találja szembe magát, ami megint speciális ismereteket kíván, s 

noha többségük háttérbe húzódhat, és megvédi őt a politikus – ha megvédi -, de akadnak 

olyan közhivatalok, ahol elvárás az is, hogy a nyilvánosság rendelkezésére álljanak. (Pl. a 

katasztrófavédelem vagy az ÁNTSZ területén nem is bújhatnak a terület felelősei a 

politikusok mögé.) Van közszolga, aki civil szervezetekkel van kapcsolatban. Lehet az a civil 

szervezet a tömegközlekedés megszállotja, netán a tűzvédelemé, a közigazgatás 

bejelentéseikkel akkor is kénytelen foglalkozni, ha azok őrült beszédet tartalmaznak, s akkor 

is, ha nem.  A Grenfell torony katasztrófája esetén, mely történetesen 2017-ben Londonban 

történt, egy civil szervezet még a baleset előtt jelezte, hogy nem tűzbiztos az épület. Az a 

köztisztviselő, aki oda figyelt volna a jelzésre, hőssé vált volna, amiképp bármelyik másik is, 

ha nem huny szemet az épület átadásakor. A közszolgák, ebben a láncolatban sorozatban hibát 

követtek el, áthágva az egyértelmű szabályokat. A katasztrófa után a civil szervezetet nem 

csak a kárpótlások nyomon követését vállalták fel, de az új szabályozás kialakítása miatt a 

jogalkotásba is. Az ilyen katasztrófák úgy tűnik, formalizálják a közigazgatás és a civil 

szervezetek együttműködését, ami újabb feladatokat ró a közigazgatásra.    

Az is megesik, hogy a köztisztviselőnek ki kell mennie a helyszínre és ott kell megtalálnia a 

legmegfelelőbb viselkedést. Általában segíti ebben szakmájához kötődő jártassága, ha volt 

kommunikációs tréningen kiképezték vagy menet közben szerzett rutint, de etikailag is válhat 

profivá. A következőkben az ilyen terepen lejátszódott, igen nehéz szituációból mutatunk be 

két példát. 
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3.3 Szolgáltatók és végrehajtók – az erkölcsi sablon segítsége  

 

„Ahol lecsapolják a mocsarat nem kérdezik meg a békákat!” - Ez a végtelenül arrogáns mondat két 

iskola összevonása kapcsán hangzott el – témánk szempontjából szerencsére – nem egy 

köztisztviselő, hanem egy önkormányzati képviselő szájából
37

. A szülők aggódva jelentek 

meg a helyszíni tájékoztatón, voltak bizonyos félelmeik, hogy az összevonás hatására miként 

változik meg az iskola vezetése és struktúrája. A politikusok nagyobb távlatból keresték a 

megfelelő megoldást, és ez tűnt olyannak, ami a fogyatkozó diáklétszám miatt a legkisebb 

rosszat eredményezte. (Etikai konfliktusok azok, ahol két rossz közül kell megtalálni a 

kisebbiket.) 

A szülők vitatkoztak volna, érveltek volna, kifejtették volna saját nézőpontjukat, s talán önző 

módon is viselkedtek volna, hiszen őket meg csak gyerekeik érdekei foglalkoztatták. Ám a 

valódi párbeszédet a fenti mondat elvágta, fel sem merült a politikusban, hogy nem 

tévedhetetlen, sem pedig az, hogy egy kompromisszum során akár békésebb, netán még jobb 

megoldás is születhet, mint amit a testület talált ki. Politikai intelligenciával pedig végképp 

nem rendelkezett, mert olyan feszültségeket keltett, amelyek korábban nem is voltak. Jobban 

járt volna, ha egyrészt demokratikusan hagy lehetőséget az egyeztetésre, s jobban jártak  

volna a szülők is, akik így azon túl, hogy nincs miről tárgyalni azt is megtudták, hogy 

gyerekeik csupán békák. Az emberek leckét kaptak arról, hogy hol a helyük, hogy ne is 

álmodjanak demokratikus döntéshozatalról, és ami a legrosszabb, hogy csak az erő számít. (A 

szülők többsége amint módja van rá, ezt a kultúrát fogja visszaadni, illetve továbbítani.) 

A kívánatos cél olyan társadalom felépítése, ahol a lecsapoláskor épp a békákat kérdezik meg 

először. A politikus épp a békák jólétéért kapja hatalmát – kölcsönbe -, amíg a békák 

elégedettek vele. A valóságban is elhangzó mondat nem csak kommunikációs faragatlanságot 

takar, hanem etikai problémát is, a „ki kiért van” kérdés helyretételét. (Bemutattam már egy 

ilyen esetet az egészségügyi dolgozók és a gazdasági igazgató konfliktusában.) Talán egy 

köztisztviselő, mivel jobban szocializálódott az ügyfelek kiszolgálására, empatikusabban 

viselkedett volna. A politikusok a végérvényesen meghozott egyes csoportok számára 

kedvezőtlen döntéseik közlésére előszeretettel tolják maguk elé a hivatalnokot, amely új 

problémákat vet fel. (Itt ugyanis még a politikus vállalta a szerinte kényszerű és népszerűtlen 

döntés felelősségét, és védte a majdan végrehajtó közszolgát.)  

Vegyünk egy másik nehéz esetet, ahol a közszolga lett képletesen a mélyvízbe dobva. 

(Feltételezzük, hogy intelligenciája és morális érzéke egyaránt berzenkedett a feladattól.) 

Szintén iskola-ügy, a helyszín Szigetszentmiklós, 2012. Az újonnan kinevezett 

iskolaigazgatót senki sem kívánta, se a szülők, se a gyerekek, sem pedig a tanári kar. Az új 

iskolaigazgató sötét ló, nem ismerték, kezdő, fiatal, a régi bevált, ragaszkodtak hozzá. Mivel 

az átalakulás során épp ekkor államosították az ország iskoláit, jogszerűen a kinevezésről 
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Budapesten döntöttek, és a helyi önkormányzat moshatta a kezét. A helyi észrevételeket 

figyelembe vehették volna ugyan, de talán mert az információáramlás nehézkesebb, ha 

távolabb kell meghozni a helyi döntéseket ez elmaradt
38

. Az új iskolaigazgató legálisan lett 

kinevezve, de azért legitimációs hiányokkal küzdött, be is zárkózott a szobájába, a tanári kar, 

a szülők, és a gyerekek akcióztak, mozgósították a helyi médiát és bekerültek az országosba 

is. Egy ilyen helyzetben döntött úgy a minisztérium, hogy kiküld a terepre egy 

köztisztviselőt
39

. 

Mik a lehetőségek? Mire lehet számítani? Mit tehet a köztisztviselő? A konkrét esetben arra 

számítottak, hogy a köztisztviselőt fizikai atrocitások érhetik, ezért testi épségét garantálni 

kell. Ez is valami, de joggal kérdezhetjük, hogy a tisztviselő valóban semmi más csak 

végrehajtó? Bedobható a tűzfészekbe? A helyzetet nem ő teremtette, a döntést nem ő hozta, a 

kifütyülés a bekiabálás, a megalázás garantálható. A köztisztviselőnek fel kell áldoznia 

magát? 

Az eset úgy zárult, hogy a köztisztviselő megpróbálta felolvasni az iskolában azt a szöveget, 

amit előzetesen készített (vagy készítettek neki), egyetlen szülői kérdésre se válaszolt, a 

„smasszerek” kíséretében jött aztán szó nélkül távozott, nem tárgyalt és nem adott tanácsot az 

új iskolaigazgatónak sem. A testi épsége legalább nem sérült. Ha a történet nem is a 

legmagasabb szinten zajlott, mint az angliai példában, érdemes elgondolkodni azon, hogy mit 

tehetett volna a köztisztviselő, ha lett volna olyan etikai ismerete, amit tudott volna a helyzet 

kikerülésére alkalmazni. 

A „küldetés” őrültség volt, ezt belátni nem nehéz. Ahogy a katonát se dobjuk be értelmetlenül 

meghalni, úgy a köztisztviselőt se kényszerítjük olyan helyzetbe, ahol megalázzák. Az őt 

küldők hibát követtek el, de a kérdés számunkra nem is ez, hanem hogy miként lehetett volna 

visszautasítani egy ilyen megbízást. A lemondás – amit Weber javasolna – nem életszerű, 

hátha van köztes lehetőség is. A feladat nyílt megtagadása sem szerencsés, hiszen az a 

hierarchikus viszonyok semmibevételét, és a rendszer roncsolását jelentené, amit a bürokrácia 

joggal nehezen visel. Sem a bürokratikus rendszer roncsolása, sem a lemondás, sem pedig az 

önfeláldozás nem jó megoldás. 

Bizonyára van, aki azt gondolja, hogy a tisztviselőnek valamiképp ki kellett volna bújni a 

feladat alól. Mehetett volna betegszabadságra, mondhatta volna, hogy ő pszichésen nem elég 

erős, ajánlhatott volna maga helyett kompetensebb személyt. Mindezek érthető javaslatok, de 

egyáltalán nem etikusak, hiszen a problémát áttolná másra, és mi most arról értekeznénk, 

hogy azzal a másik tisztviselővel mért történt az, ami történt. 

A tisztviselő akár a minisztériumból jött és magas rangú, akár a hierarchikus láncban bárhol 

másutt foglal helyet, ilyenkor tanácsadóvá válhat. Egy lehetséges megoldás, hogy 
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 A variációk közé tartozik, hogy a politikus egyedül megy, közszolgát küld maga helyett, illetve együtt 

mennek. Az utóbbi esetében szokott csak valódi tárgyalási szándék lenni.  



megpróbálja elmagyarázni a felettesének miért lehetetlen a küldetés, és miért helytelen. 

Esetleg érvelhet amellett, hogy tárgyalóasztalhoz ül a szülők és a tanárok egy küldöttségével, 

s ha a politikai döntés nem végleges, akkor lát olyan lehetőséget, amiben részt vehet. 

Könnyen lehet azonban, hogy a döntés már megtörtént, és ha a felettesek a tárgyalásos 

szituációt jó ötletnek is tartják, nem engednek játékteret a döntés megváltoztatására. Ez 

esetben a helyzet szintén nem túl jó, mert a tisztviselőt még manipulációra is kérik. 

A legvégső lehetőség, bár ezt akár már legelőször is alkalmazhatná, hogy a köztisztviselői 

etikára hivatkozik, mely a közösség szolgálatát jelenti. Az ügyfelei a tanárok, a diákok, a 

szülők, a régi és természetesen az új igazgató is. Ha küldetésének nem tud eleget tenni, akkor 

a politikus – vagy közvetlen felettese – arra akarná kényszeríteni, hogy hivatásával ellentétes 

dolgot tegyen. A példában a lojalitás ütközik az ügyfél iránti felelősséggel. Az ügyfél 

szolgálatának – azaz az emberek, vagy másként a „békák” képviseletének fontossága – az 

etikai küldetés alapelve. Az adott helyzetbe sodortatás ennek az etikai elvnek mondana ellent, 

és a köztisztviselő nem azért tagadná meg a feladat elvégzését, mert a felettesét idiótának 

tartja, hanem mert a saját lelkiismeretével és szakmai etikájával ellentétes. Nem állítjuk, hogy 

könnyű ezt kifejteni, de a köztisztviselő, ha elő tud venni etikai kódexéből megfelelő 

passzusokat, egész meggyőzővé válhat. 

A bürokratikus rendszert a szakmai etikára hivatkozás nem támadja. Sőt, még arra is lehet 

hivatkozni, hogy a bürokrácia tekintélyén esne csorba, ha kidobó emberekkel kellene védeni 

őt, mert előre tudható, hogy a döntés melletti érvek felolvasása a tömeget provokálni fogja. 

(Ahogy egyébként csorba is esett a bürokratikus tekintélyen, és a sajtó munkatársai azt 

kérdezték, hogy jár-e örző-védő a tisztviselőnek, és hogy ki fizeti a számlát, amire 

természetesen a köztisztviselő nem tudott mit mondani, és enyhe idegösszeroppanással 

igyekezett elhagyni a helyszínt.) 

A példa arról szól, hogy a köztisztviselői etika egyik funkciója a köztisztviselő védelme. Ha 

van lefektetett szöveg (etikai kódex), amire hivatkozni lehet, ha tájékozott a köztisztviselő 

saját hivatására vonatkozó etikai kérdésekben, akkor meg tudja védeni magát, munkatársait, 

sőt az egész rendszert. 

Az erkölcsi problémákban, megtalálni a megfelelő megoldást könnyebben megy, ha 

rendelkezünk egy lépéssablonnal. Ennek segítségével jobban körül tudjuk járni milyen 

helyzetbe is kerültünk, és jobban meg is tudjuk indokolni, miért tesszük amit teszünk. Potter 

1970-es, valamint Mathews-Rivers 80-as évekbeli döntési sablonját figyelembe véve
40

, a 

köztisztviselőknek az alábbi négy lépéses modellt javaslom: 1. probléma, konfliktus 

meghatározása, 2. személyes értékeink alapján megfogalmazható meggyőződésünk, 3. 

szakmai becsületet alátámasztó hűség, a cselekvés várható eredménye, 4. igazolható 

döntés. 

A fenti példában szereplő tisztviselő problémája az volt, hogy van-e értelme kiállnia a szülők 

elé. Személyes értékei vagy azt mondatták vele, hogy a fenntartónak vagy azt, hogy a 
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 A két lépéssablont és különbségeit részletesen ismertetem a Médiaetika c. könyvemben (2004), és ott 

kidolgozásra kerül az újságírók számára javasolt döntési sablon. Itt a köztisztviselők számára javasolt kerül 

leírásra.  



szülőknek van igazuk (ezt nem tudhatjuk), a cselekvés következményén azonban már egész 

biztosan nem gondolkozott el, ha szakmai etikájához akart hű lenni, találhatott volna érvet a 

távolmaradásra („szolgáltatói feladataimhoz nincs elegendő lehetőségem”), s döntését is 

igazolhatja a tisztviselő, hogy cselekvése (pl. az elmenetel megtagadása) miként hat vissza 

pozitívan a szakmájára („ha elmennék, ez meg ez történne…”). 

Az etikai dilemmák végiggondolása van, amikor igen időigényes, de a köztisztviselő – feltéve 

ha egy megbízásról van szó – rendelkezik a szükséges időintervallummal, más helyzetekben 

neki is azonnal kell döntést hoznia, mint például egy ajándék elfogadásakor. Bár az etikai 

kódexek azt javasolják, hogyha nem tudja valaki eldönteni mit tegyen, akkor kérjen etikai 

segítséget a felettesétől, s teszik ezt az ajándékozás kérdésében is
41

, valójában ezekben a 

szituációkban ritkán van jelen a főnök.  Az olyan alapvető elvek, mint a pontosság, 

méltányosság, szakszerűség, tisztesség, lojalitás, függetlenség, jogkövetői magatartás elég jó 

segítséget nyújtanak a sablon végiggondolására.  Persze az sem baj, ha tudja, hogy nagy 

értékű ajándékot – ha a protokoll megkívánja, hogy elfogadja – érdemes azonnal a hivatalba 

bevinni és jegyzőkönyveztetni, de semmi esetre sem eltenni. 
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 „Amennyiben a tisztviselő nem tudja eldönteni, hogy a vendéglátás vagy az ajándék elfogadható, köteles 

felettese állásfoglalását kérni.” Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2000. május 11-én elfogadott etikai kódex-

ajánlás 18. cikkely 2.  



4. A közszolgálati etika professzionalitásának nyolc szempontja 

 

A szociológiai szakirodalom a professzionalitásnak általánosságban 6 szempontját sorolja fel: 

1., elméleti tudáson alapuló képességek; 2., a képzettség és az iskolázottság elismerése; 

3., a tagok kompetenciájának vizsgálata; 4., szervezet; 5., a szakmai viselkedéskódok 

betartása; 6., önzetlen, szolgálatjellegű munkálkodás
42

.  

Á különböző szempontok szakmánként eltérő súlyúak, mert például orvos iskolai végzettség 

nélkül nem lehet senki, a papírok nélkül gyógyítót nem egyszer ugye sarlatánnak hívjuk, de 

például újságíró speciális kommunikációs felsőfokú végzettség nélkül is lehet valaki. Van 

olyan szakma, amelynél a kamarai tagság feltétel, és van, amelyiknél káros volna az ilyen 

feltétel bevezetése. Amikor egy konkrét professzióval kezdünk el foglalkozni át is alakulhat a 

fenti leegyszerűsített hat szempont, mi is már a specializáltabb, közszolgálathoz jobban 

illeszkedő nyolcas csoportosítást fogjuk alkalmazni
43

. 

1) politikusok elkötelezettsége;  

Itt a politika példamutatására gondolnak, arra, hogy a közszolgálati etika jó politikai 

környezetben tud kibontakozni. A politikusok elkötelezettségét mutatja az is, ha 

kialakítják a finanszírozás kereteit a köztisztviselők képzésére, továbbképzésére is. 

(Ld. még 6-os alpont.) 

2) hatékony jogi keret;  

A 92-es törvény preambulumában a pártatlanságot, a szakszerűséget, a törvényességre 

hivatkozást emelte ki, a 2011-es a fentieket kiegészíti a hazaszeretettel, a nemzeti 

elkötelezettséggel, a költséghatékonysággal, a demokratikussággal és a biztos 

életpálya ösztönzőivel. A jogi keretek szankciókat /fegyelmi eljárásokat/ írnak le, de 

védik is a tisztviselőt. Számos jogszabály vonatkozik az összeférhetetlenségekre
44

. Az 

összeférhetetlenségek mögött igazán bonyolult etikai kérdések bújnak meg, s az az 
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 A szempontok 9 kutatásban önkéntesen részt vett OECD tagország összehasonlító elemzése során született, és 
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2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék. 
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alapjog ütközik más alapjogokkal, hogy minden állampolgárnak joga van közhivatalt 

vállalni, és minden állampolgárnak joga van vállalkozni. 

Csak a bonyolultság alátámasztására vegyük azt az esetet, amikor egy háziorvos indul a helyi 

választáson. Bár nem köztisztviselői lesz a példa, de arra jó, hogy a vállalkozás (ez esetben a 

gyógyítás, ami szintén közpénzből történik) etikailag miként ütközik a közösségi 

képviselettel. Noha e területen jogi szabályozás még hiányos, a dilemmák már ismertek.  

Az alap dilemma az volt, hogy az orvos ne szavazzon például a saját rendelője felújításáról, a 

másik oldalon pedig az állt, ha kizárjuk az orvost, az iskolaigazgatót stb.,tehát a helyi 

értelmiséget egy kis település vezetéséből vajon jót teszünk-e? 

A választási versenyben pedig a konfliktust az okozza, hogy a háziorvos politikai versenytársa 

lehet saját „betegének”, és emiatt két rendszerben is fellép az etikai kérdés. Gyengébb módon 

a közigazgatás részéről, mely szerint egyenlő feltételekkel volna jó, ha működtetni lehetne a 

politikai versenyeztetést, vagy: kérdés az orvos kellőképp tud-e majd közügyekkel is 

foglalkozni, de még inkább kritikus az orvosképviselői szerep orvosetikai szempontból: hogy 

tudja megőrizni más politikai riválisaival szemben orvosi bizalmát, s nem kényszeríti-e más 

orvoshoz politikai rivális betegeit? Egyszóval lehet-e több hivatása is valakinek egyszerre? – 

S bár jómagam úgy gondolom, hogy nem, a gyakorlat e tekintetben még egész más.  

A közhivatal vállalásánál ezek a kérdések letisztultabbnak tűnnek, de nem minden esetben. 

Nyilván lehet könnyen konfliktushelyzetet találni egy kormánytisztviselő helyi politikai 

szerepvállalási lehetősége közt, a nagy vagyon-vállalkozás birtokosa és egy pályázati 

irodában való akár csak családtagi tevékenysége közt, az állami pénzek elosztásában döntést 

hozó tisztviselő és egyéni vállalkozói érdekei közt. Mindezek a maguk áttételesebb és 

határhelyzeteiben jogilag szabályozhatatlanok, etikailag viszont nem. (Ld. pl. elfogultság 

bejelentésének kötelezettségét
45

.) Egy ország állapota akkor mondható tehát szerencsésnek, ha 

aktív etikai gondolkodás történik benne, ami aztán ahol lehet, megjelenik a jogalkotásban is – 

s nem fordítva.. 

3) hatékony elszámoltatási, ellenőrzési mechanizmusok; 

Sokféle ellenőrzés minősíti a köztisztviselő munkáját. Lehetnek ezek pénzügyi belső 

ellenőrzések, annak vizsgálatai, hogy az ügyintéző betartotta-e a határidőket, számos 

jelentést kell készíteni akár a hivatalon belülre, akár a kormánynak, parlamentnek, 

számvevőszéknek, ombudsmannak stb. Utóbbi kettő ajánlásainak a hivatali munkába 

való beépítése sem etikus, ha soká történik meg. A társadalom számára a tudomány 

fejlődésének jóvoltából egyre jobb mutatókkal mérik a hatékonyságot, a 

pénzfelhasználásét a britek pl. a "Pénzért értéket" programban, az önkormányzatok 

teljesítményét nálunk az eladósodottság, az átláthatóság, szociális ráfordítások és 

fejlesztések figyelembe vételével. De az ellenőrzés fordítva is működtethető, a 

beosztottak is kérdezhetők a vezetőkről, az önkormányzatok is a kormány fejlesztési 

elképzeléseiről
46

.  
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A 90-es években a posztkommunista régióban égetően szükségessé is vált a köztisztviselők 

hatékonyabb ellenőrzése, mert az emberek (cseheknél, szlovákoknál, bulgároknál a 

megkérdezettek fele, az ukránoknál a 90%-a) úgy vélekedtek, hogy a helyzet korruptabbá 

vált, mint a szocializmusban
47

. Ez alatt azt értették, hogy pénzt és ajándékokat kell adniuk 

azért, hogy a köztisztviselők elvégezzék a feladataikat.  

4) támogató közszolgálati feltételek; 

A társadalom megbecsülése a fizetés tekintetében, a biztos munkahely (határozatlan 

idejű kinevezés, munkajogok), az, hogy az előléptetések korrektek, kikövetkeztethetők 

az eltöltött szolgálatból, és a menet közben elvégzett továbbképzésekből, a 

munkavégzés során kapott elismerésekből. Mindaz, ami a köztisztviselői munkát 

kiszámíthatóvá, megbecsültté, és értelmessé teszi, az növeli a hivatástudat 

megszilárdulását, ami pedig az etikai szempontok betartására sarkall. A hivatal 

struktúrája támogathatja azt is, hogy a vészharangot lehetőség legyen megkongatni 

például ha a tisztviselő vezetője etikátlanságot követ el legyen hova fordulni, ha az 

alkalmazandó törvény rossz, legyen lehetőség erről valahol, valakinek hivatalon belül 

beszámolni, és a hibákra való figyelemfelhívást méltányolják. (Ha a környezet a 

köztisztviselő úgynevezett őrdaru szerepellátását támogatja, a köztisztviselői 

professzió sokkal jobban kifejlődhet.) 

5) működőképes magatartási kódexek; 

Roppant nehéz jó etikai kódexet írni
48

, de egyre kevésbé kérdéses, hogy ilyenre 

szükség van. Minden magára adó vállalkozás úgy márkázza magát, hogy 

alkalmazottait egységesíti, elkötelezetté teszi, lelkesíti, erkölcsileg megerősíti. A 

cégek úgy vélik, hogy ez a magatartás a közönség számára is bizalmat generál, és a 

szolgáltatás nélkülözhetetlen kelléke. A köztisztviselői munkát irányító kormányok is 

egyre inkább úgy gondolják, hogy követniük kell ezt a piaci magatartást, a szolgáltatás 

mellé etikai kódex is szükséges. Ám minden piaci etikai kódex az adott vállalkozás 

konfliktusai során csiszolódik, s ezekből fogalmazódnak meg a következő generációk 

számára általánosítható szabályok. (Értelme ennek annyi, hogy a szabálykövető nem 

követi el újra ugyanazt a hibát.)  

A köztisztviselők etikai kódexét visszamenőlegesen kell megalkotni, amit nyilván 

politikai megrendelésre az ezt a területet kutatók kezdik el, de nem másoknak, mint 

maguknak a köztisztviselőknek kell majd folyamatosan alakítaniuk. A működőképes 

magatartási kódex feltétele tehát, hogy könnyen alakítható, kiegészíthető legyen, 

legalábbis addig, amíg el nem ér egy fejlettségi szintet.  

Első változatában is vonzónak kell lennie az érintettek számára, ami szintén nem 

könnyű, hiszen az emberek – legyenek akár köztisztviselők – nagyon eltérően 

vélekedhetnek lojalitásról, szakszerűségről, munkavállalói jogokról, az őrdaru szerep 

fontosságáról. Működőképes etikai kódex az, amelyet az adott helyzetben 

elfogadhatónak tartanak a köztisztviselők, ugyanakkor nem lehet ellentétes a szakmai 

etikával sem. 
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 E sorok írásakor pl. törvény szerint már életbe kellett volna lépnie az új köztisztviselői etikai kódexnek 



6) szakmai szocializációs mechanizmusok (beleértve a továbbképzést is); 

Hogy mi helyes és mi helytelen magatartás egy intézményben, sőt, hogy mi fontosabb, 

netán miként kell megoldani egy konfliktusos szituációt, azt mindenki magában az 

intézményben tanulja meg, méghozzá többnyire úgy, hogy megfigyeli a többieket és 

alkalmazkodik hozzájuk. Az intézményi kultúra megtanulása sem könnyű, de még 

nehezebb a helyzet, ha az intézmény maga sem áll a helyzet magaslatán, vagy épp 

átalakulófélben vannak az értékpreferenciák. Rengeteg feszültség halmozódik fel 

abból, ha az embert olyasmiért szidják meg, amiről azt hitte helyesen tette – mert 

például máshonnan ilyen mentalitást hozott, vagy mert konform módon átvette a 

„tapasztalt” kolléga viselkedését, pedig nem kellett volna. 

Az etikai kérdések sajátja, hogy feldolgozásuk időigényes. A legjobb válaszok 

megtalálásához pedig el kell képzelnünk a konfliktusban résztvevő feleket, de még 

jobb, ha maguk is jelen vannak. Ezeket a szituációkat tudja modellezni az oktatás, és 

így segítségére tud lenni a köztisztviselőknek, hogy közösségben, vita során alakítsák 

ki a megfelelő válaszokat. Mindez igen fontos a magabiztossá válásban, hogy aztán 

valaki egyénileg is megfelelő döntést tudjon hozni. Természetesen az oktatás nem 

csak a receptet adhatja át: miként kell vita során az etikai kérdéseket átgondolni, 

hanem be tudja mutatni mások megoldásait, ismertetni tudja a kódexeket és azok 

hibáit, és az ideális helyzeteket is logikailag fel tudja vázolni.   

7) valamilyen etikai koordinációs testület léte; 

Míg az etikai bizottságok futtathatják konkrét és egyedi eseteiket, addig egy formális 

intézmény áttekintheti az esetekből adódó tanulságokat, ajánlásokat készíthet, 

elemezhet tendenciákat, összefoghatja a különböző intézmények etikai tartalmú 

törekvéseit.  

A formális közszolgálatot figyelő intézmények létrejöttét Amerikában a Watergate-botrány 

hívta életre (Kormányzati Etikai Hivatal)
49

. A civil életben a viselkedési normák áthágása 

(ittas vezetés, kábítószer használat, szexpartik szervezése /ld. pl. a volt IMF vezért 2012-ben/ 

) lemondásokhoz vezettek. Magánéleti szabadosságok és korrupciós ügyek
50

 

felhalmozódásából Angliában, a Nolan jelentés született a 90-es évek első felében. Ezt a 

bizottságot tekinthetjük az etikai koordinációs testület angliai variációjának. A miniszterelnök 

Nolant eleve egy átfogóbb munkára kérte fel, és a bizottság később intézményesült.  

Igen lényeges még a korrupció ellenes harcban a határvonalak kijelölése. Egy 

köztisztviselő elmehet-e dolgozni egy olyan céghez, amelynek ügyeit nem sokkal 

korábban hivatalnokként intézte? – Egy megoldási lehetőség, ha ilyenkor 2-3 év 

kihagyást várnak el. Amint megfogalmazódik egy ilyen tétel egyfelől áthágása 

közfelháborodást okoz, másfelől akár jogilag is szabályozni lehet. Tény azonban, hogy 

etikai kódex nélkül a helyes és helytelen közti határvonal képlékenyebb, ami viszont 

nem tetszést vált ki a társadalomból, és egy hosszú távú erodálást eredményez. A 

hosszú távú erodálódást megelőzendő, válságkommunikáció gyanánt, etikai kódexek 
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megalkotásával szokták a helyzetet orvosolni, de ilyenkor már egy közigazgatáson 

belüli formális hátteret is létre szoktak hozni, hogy a munka gyorsabban haladjon
51

. 

 

 

2. Ábra: Az USA Kormányzati Etikai Hivatalának logója 

 

Forrás: http://www.oge.gov/  

8) aktív civil társadalom (ide számítva az oknyomozó médiát is)  

A köztisztviselőt ellenőrzik a szolgáltatásának fogyasztói is, panaszt tehetnek, a média 

is ellenőrizhet, civil szervezetek szintén a nekik fontos területen ellenőrizhetik, plusz a 

panaszosokat segíthetik panaszaik megfelelő helyre juttatásában.  

Ha a média független, és gazdaságilag is van ereje a tényfeltárást finanszírozni, akkor 

sokkal inkább várható, hogy etikailag is fejlettebbé váljék mind a piac, mind a 

közpénzből gazdálkodó közszolgálati szektorok. A civil társadalom esetében pedig 

igen jelentős annak strukturáltsága, a kapcsolati hálók szerkezete és sűrűsége. A 

strukturáltság alatt azt értjük, hogy a civil társadalom nem tud jól ellenőrizni, ha 

bizonyos tudások nem csomósodnak össze az egyes civil szervezetek körül, a mai 

fejlett társadalmak civiljeit nem kell laikusoknak tartanunk. Hálózati sűrűségen pedig 

az adott közösség kapcsolatainak számát értjük, hiszen egy sűrűbb és bonyolultabb 

kapcsolódási háló aktívabb civil társadalmat eredményez. Szerkezeten pedig a civil 

szervezetek közötti, és azon belüli emberek egyéb társadalmi státusát. Ez a szerkezet 

annál komplexebb, minél többféle státusú egyént integrál
52

. 
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 Az USA-ban Kormányzati Etikai Hivatal; Ausztráliában Korrupcióellenes Független Bizottság; Nagy-
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szerveznek, állásfoglalásokat tesznek közzé.  
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5. A semlegesség és a struktúra etikája, dilemmái, a köztisztviselői ellenállás 

típusai  

 

5.1 A közszolgálati etika gyökerei 

 

A bürokrata erények a politikuséval szemben épp azok - mondja Weber -, hogy ha a 

véleményével ellentétes törvényt is kell lebonyolíttatnia, képes félrerakni saját 

meggyőződését, és legjobb tudása szerint elvégzi a feladatát. Ha Max Weber hasonló előadást 

tartott volna a bürokráciáról, mint a tudomány vagy a politikai etikáról, egész biztosan 

megfogalmazta volna, hogy mi az a kérdés, amit a bürokrata nem tehet fel, s az körülbelül így 

hangzott volna: A bürokrata nem teheti fel azt a kérdést, hogy a fennálló jogszabályi keretek 

közt érdemes-e szolgálnia a rábízott közösséget. 

Ez alatt pedig nem azt értette volna, hogy a kérdés ne volna jogos, nagyon is ésszerű és 

indokolt lehet, hiszen közösségek, nemzetek között miért ne lehetne különbséget tenni, s akár 

egyiket érdemesnek, a másikat érdemtelennek gondolni, és az államok közt is akadhatnak 

olyan jogi berendezkedésűek amelyek inkább kártékonyak a közösség számára mint 

hasznosak, s ha nem kíván valaki ártani a közösségének miért is akarná végrehajtani az 

utasításokat? A kérdés tehát teljesen helyénvaló, de a bürokrata ha felteszi, már nem bürokrata 

többé. Weber ilyen kategorikus hozzáállása mára sokat változott, részint a történelmi 

tapasztalatok, részint az etikai gondolkodás fejlődése okán. 

Maga Weber úgy tekintett a bürokráciára, aminek létrejötte igen pozitív fejlemény, nélküle a 

civilizációnk ki se bontakozhatott volna. Ennek lényege, hogy a politikus vállalja a 

felelősséget a döntésért, a bürokrata pedig a szakszerű végrehajtásért, ám a bürokrata nem 

jelölheti ki a célokat. A két terület elválasztása nélkül a modern és hatékony állam nem 

jöhetett volna létre. Ha az érdem- és a zsákmányrendszerű berendezkedések közül kell 

választani, Weber számára a porosz típusú érdemrendszer a tökéletesebb, mert az még inkább 

lehetőséget ad a bürokrácia hivatásszerű gyakorlására. 

Tegyük azonban hozzá, hogy a zsákmányrendszer – amely klasszikusan csak az Egyesült 

Államokban volt ismert - enyhébb nyugati variációjában egy szerződéses viszony volt 

közszolga és állam között, ahol az állam is vállalt kötelezettséget. A középkori hűbér úr-

vazallus viszony aszerint élt tovább a XVIII. századi közigazgatásban, hogy a feudalizmusban 

a vazallusra miként tekintettek. A Lajtától nyugatra a hűbérúr hatalma sem volt korlátlan, 

kötelezettségei alakultak ki
53

. (A Magyarországon ma is érezhető nyugati és bizánci 

hagyomány keveredéséről ld. a 7. fejezetben.) 

Weber a bürokráciához való pozitív viszonyulását csak annyiban árnyalta, hogy elismerte a 

„bürokrata” nem csak pozitív szereplő lehet, hanem a pontosság és a szakszerűség álarca 

mögött a társadalmi változások akadályozója is, az ügyintézések lelassítója is, ám alapvető 

erkölcsi tézisén nem változtatott. 
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 SZŰCS J. (1983): Vázlat Európa három történeti régiójáról, Megvető Kiadó, Budapest 



Weberiánus megközelítésnek tartható az a két hozzáállás, amely a közszolgálati etikának a 

szigorúan vett végrehajtói szerepet szánja. Először ismertetjük ezt a két megközelítést, azután 

kifejtjük kritikáját, majd a 6 fejezetben végezetül visszatérünk ahhoz a helyzethez, hogy a 

weberiánus nézőpontot teljesen ma sem rakhatjuk félre. 

 

5.2 A weberiánus közszolgálati etikai felfogás kibomlása 

 

A két weberiánus logikát követő etikai gondolatmenet közül az egyiket a struktúra etikájának, 

a másikat a semlegesség etikájának nevezzük
54

. A semlegesség etikája azt mondja, hogy a 

bürokratának félre kell tennie a magánéleti normáit, és a szervezeti politika alá kell rendelnie 

magát. Mindezt nem kényszer hatására teszi, hanem egy konszenzus során, amely a hivatal és 

a tisztviselő között köttetik. Minden köztisztviselői munkavállalónak tisztában kell lennie 

azzal, hogy amikor belép a szervezetbe lemondott a szabadságáról. A tudatosan feladott 

szabadság a feltétele annak, hogy az intézmény olajozottan tudjon működni. Ebből a 

megközelítésből nézve a legfőbb társadalmi érdek az intézmény hatékony működése, és 

ahogy Weber tanította a célokat a politikus jelöli ki, s ő is vállalja értük a felelősséget, a 

tisztviselőnek pedig személyes értékei helyett a politikai irányvonalat kell követnie.  

A politika például dönthet úgy, hogy olyan jogszabályokat dolgoz ki, ami a szociálisan 

rászorulóknak kedvez, de úgyis, hogy olyat, ami a középosztálynak, dönthet úgy, hogy a 

fiatalok munkavállalását preferálja az idősebbekkel szemben, de úgy is, hogy a fiataloknál a 

minimálbért alacsonyabban húzza meg, s így tulajdonképpen a fiatalok kizsákmányolásához, 

de egyúttal foglalkoztatásuk növeléséhez teremt sajátos klímát a munkaerőpiacon. A 

semlegesség etikájának legszigorúbb változata szerint, ha a tisztviselőnek nem tetszik az 

elvégzendő irányvonal, nem tehet mást, csak felmondhat. 

A semlegesség etikája paradigma alá tartozik azonban még a kevésbé kategorikus álláspont is, 

hiszen ha bármilyen okból nem ért egyet a hivatalnok a tervbe vett intézkedésekkel, nem kell 

azonnal felmondania. Két módon is lehetősége van befolyásolni az intézkedéseket, az egyik, 

hogy saját nézeteit mindaddig előterjesztheti ameddig a döntés meg nem születik, a másik az 

úgynevezett felfüggesztett semlegesség, ami még több ellenállásra ad lehetőséget. A 

felfüggesztett semlegesség szerint is azonban ellenvéleményeket csak a szabályzat keretei 

közt, és csak a hivatalon belül szabad hangoztatni. A döntés tehát lehet, hogy megszületett 

már, de az irányvonallal kapcsolatos aggályairól rendszeresen tájékoztathatja a tisztviselő a 

feletteseit. 

A másik gondolatrendszer a struktúra etikája. Ez abból indul ki, hogy a szervezetben a felelős 

nem az ügyintéző, nem az alkalmazott, nem az egyén. A köztisztviselőkre csak az elvégzendő 
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munka tartozik, így cserébe nincs is lehetőségük bármilyen tevékenységben a korrekcióra. 

Felelős a vezető, a szervezet, a kormányzat, tehát mindenképp a struktúra feje vagy egésze. A 

legszigorúbban vett struktúra etikája is talál egy határt azonban, amikor a tisztviselőnek nemet 

kell mondania, és nem hivatkozhat felettesre, szervezetre, politikusra. Ez pedig a 

törvényesség. Jogszerűtlen magatartásra nem kérheti az ügyintézőt a felettese, ilyen esetekben 

nemet kell mondania, s fel kell világosítania a felettest, vagy a megfelelő jogi fórumokhoz 

kell fordulnia
55

.  

 

5.3. A hagyományos elképzelések kritikája 

 

D. F. Thompson szerint számos ok van arra, hogy a fenti merev szemléletet újragondoljuk, és 

a tisztviselők tágabb ellenállási lehetőségeit elfogadjuk, sőt kívánatosnak is tartsuk. 

Thompson az általános moralitás talajáról bírál, mi pedig azt állítjuk, hogy a szakmai etikai 

megközelítések is alátámasztják a hajdani weberiánus nézettekkel szembeni lehetőségeket.  

Az általános morálon, a szakmai etika fejlődésén kívül még a minket körülvevő társadalmi 

környezet is megváltozott. Például a politikus és a tisztviselő közti konszenzus hajdan magába 

foglalta, hogy a tisztviselő nem kell arcát adja, anonim módon háttérbe húzódhat, és a 

politikus meg is védi őt a szerepléstől. Ez az egyezség azonban a mediatizált világban nem 

tartható, és maguk a politikusok sem ragaszkodnak a pofozóbábú szerephez, sokszor a 

nyilatkozattétel feladatait a felelősséggel együtt áttolják a bürokratára (ld. a korábban 

bemutatott példáimat a 3.3. fejezetben). Az egyezség felborulása betudható a bürokrata 

emancipálódásának is, annak, hogy nem akkora a távolság közte és a politikus között, azaz 

egyfajta demokratizálódás következménye is. Etikai történelmi tapasztalat az is amit Weber 

még nem láthatott, hogy a „parancsra tettem” nem ad minden esetben felmentést. Az 

emberiség ellenes bűncselekmények attól még, hogy legális keretek közt mentek végbe, 

bűncselekmények. Kezdjük azonban először a semlegesség etikáját kritizáló érvekkel. 

Thompson összefoglalásában tulajdonképp két érvet említ, ami a szigorú semlegesség etikáját 

tarthatatlanná teszi. Az egyik szerint, ha a semlegesség etikáját elfogadnánk, a tisztviselő 

sohasem volna felelősségre vonható, ami annál is inkább furcsa volna, mert a bürokrata részt 

vesz a döntés előkészítésében, igen is függhet tőle milyen irányba dőlnek el a dolgok. Miért is 

ne volna akkor felelősségre vonható utólag, ha ezek a folyamatok károkat okoznak a közösség 

számára? A szakmai tanácsokon túlmenően azért sem vonhatja ki magát a felelősség alól, 

mert a törvények alkalmazása során is rengeteg lehetősége adódik. A törvények sohasem 

fednek le mindent, meg különböző jogszabályok alkalmazása során van esély az 

erkölcsösebb, emberségesebb megoldások megtalálására, így hát a felelősség kérdése mindig 

fel kell merüljön. A semlegesség etikája érvrendszerében pedig rendkívül komoly sérülés, ha 

elismerjük a tisztviselő felelősségét. Miért is legyen akkor semleges, ha amúgy is felelős? 
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Miniszteri Bizottsága 2000. május 11-én elfogadott etikai kódex-ajánlás 12 cikkelyének 1-es pontja. 



A másik kritika a túl szigorú feltételek életszerűtlenségéből, sőt kártékonyságából adódik. 

Emlékezzünk vissza, a semlegesség etikája szerint a tisztviselőnek csak a végrehajtás vagy a 

lemondás dichotómiája állt rendelkezésére. A valóságban azonban a lemondási elvárás azért 

életszerűtlen, mert egzisztenciálisan nincs megoldva miből és miként is éljen meg a 

munkavállaló. Az egzisztenciális kényszerek egyénileg eltérőek lehetnek, de mindenképp 

léteznek. A politikai kiszolgáltatottságon mindenképp sokat enyhít – mondjuk mi – a szakmai 

etika, mert a politikus bizalmatlansága is kisebb, ha a köztisztviselőnél azt látja, hogy 

szakmailag megbízható és korrekt, ez esetben ugyanis nem kell tartania a tisztviselő politikai 

ellenszenvéből adódó kellemetlenségektől. De térjünk vissza a Thompson által összefoglalt 

bírálatokhoz. 

A tisztviselő tudása nem konvertálható, egy speciális területen való jártasság időt igényel, 

ezzel a tudással sok esetben semmit sem kezdhet a munka világának más területein, s ezért 

sem várható, hogy lemondjon, csak mert nem tetszik neki az irányvonal. 

A lemondást megkövetelő nézettel szembeni másik érvcsoport a döntések kialakulására hívja 

fel a figyelmet. A döntések kialakulása mindig kompromisszumos, sose tetszik mindenkinek 

(így feltehetően a tisztviselők személyes elképzelésének sem tetszik maradéktalanul). Ezt a 

kompromisszumos végeredményt azonban tudomásul kell venni, és abban is lehet 

reménykedni, hogy amiképp megszületett, úgy majd át is alakul. Miért is kéne azonnal 

lemondania egy tisztviselőnek, mikor könnyen előfordulhat, hogy akár rövid időn belül is 

megváltozik a döntés. 

Végezetül, ha azt követelnénk a tisztviselőktől, amit a semlegesség etikája, nevezetesen, ha 

bármivel nem ért egyet, akkor mondjon le, annak az volna a következménye, hogy minden 

gerinces ember kiszelektálódna a közintézményekből, ez pedig végképp nem lehet egy 

közösség célja. 

A lemondással kapcsolatos helytelenségre fogunk most bemutatni egy konkrét példát, ami 

ugyanakkor a komplex társadalom eltérő etikai ügykezelésére is ráirányítja a figyelmet, 

nevezetesen a politikai etikára és a piaci szolgáltatószektor etikájára.  

Az adóhatóság emberei – ők lesznek itt most a közszolgák – a 90-es évek végén 

Magyarországon kidolgoztak egy olyan eljárást, amelyben az utazási irodáknak 

adatszolgáltatást kellett volna nyújtaniuk arról, hogy mely ügyfelük utaztatása haladt meg egy 

bizonyos összeget. Az elképzelés az volt, hogy az adóhatóság ezen adat birtokában 

megvizsgálja az adóbevallásokat, és nyilván akiknek drágább utazásokra telik, azoknál jobban 

érdemes vizsgálódni, különösképp, ha nem befizetők, hanem visszaigénylők / szociális 

támogatásban részesülők. Az ötlet kidolgozói mivel társadalmi igazságot láttak „a 

gazdagabbak még csak nem is adóznak” témakörben, társadalmi támogatásra is számíthattak, 

ám ebben súlyosan tévedtek. 

Itt egy tipikus szakmai etikai szempontból helyeselhető törekvésről volt szó. Az eset azonban 

felháborodást váltott ki a társadalomban, mert az embereknek egyáltalán nem tetszett, hogy 

még inkább kutatni akarnak az életükben, s immár azt is vizsgálni akarja a hatóság hol 

nyaraltak és mennyiért. Ám koránt sem lett volna jó, ha az APEH-től esetleg eltávolították 



volna az ötlet kidolgozóit, mert abban az esetben épp a legkreatívabb, és az intézmény 

céljaival azonosuló munkatársakat távolították volna el.  

Több utazási iroda egyszerűen megtagadta az adatszolgáltatást, mondván, ez az ügyfeleik 

kiszolgáltatása lett volna. Ők is a maguk szakmai etikájára hivatkoztak. Átfogó szinten 

azonban a politika képes átlátni az össztársadalmi érdekeket, melyek gazdasági szempontból 

az intézkedés bevezetése esetén azt eredményezték volna, hogy a gazdagabb utasok nem hazai 

utazási irodáknál fizetnek be, hanem külföldieknél, minek kapcsán a magyar állam elesett 

volna az utazási irodáktól származó adóbevételektől is. Az utazási irodák ügyfeleik 

elvesztésétől való félelmükben tagadták meg az adatszolgáltatást, más utazási irodák viszont 

az államtól való félelmükben szolgáltattak adatokat. Egy ilyen konfliktus annál gyorsabban 

oldódik meg, hogy az egyes szakmai szervezetek (itt az utazási irodák) mennyire integráltak, 

mernek kiállni saját magukért, ügyfeleikért. A politikának pedig a hosszú távú hatások 

mérlegelését kell minél gyorsabban elvégezni. 

A fentiek alapján levonhatjuk azt a következtetést amit D.F. Thompson is javasol, hogy a 

lemondás alkalmasint nagyobb kárt okozhat a szervezetnek, mint a belső ellenzékiség. Mielőtt 

megvizsgáljuk a struktúra etikájával szembeni érveket még egy hosszabb kitérőt teszünk, 

hiszen ha etikailag az ellenállás a lemondáshoz képest a kisebbik rossz, mégis milyen 

módozatai is vannak az ellenállásnak? – Ez a kérdés alighanem minden munkavállalót, és 

minden köztisztviselőt is izgat. Hagyományosan az engedelmesség, a hierarchia tisztelete 

jelenik meg a közszolgálati etikában, ezért aztán önmagában is érdekes a modern ellenállási 

lehetőségek etikáját taglaló témakör. Ha azonban jól megvizsgáljuk az eddig leírtakat, a 

szakmai etika kapcsán a szakma védelmét tárgyaltuk már korábban is mind a politikával, 

mind a szakszervezetekkel szemben, azaz már eddig is foglalkoztunk az ellenállási 

lehetőségekkel. (Még a javasolt döntési sablont is egy tisztviselői ellenállás kapcsán mutattuk 

be.) 

A hivatalnok ellenállási lehetősége Thompson szerint 3 szinten történhet, a három szint 

fokozatosságot is jelöl, és a körülményektől függ, hogy mikor elfogadhatóbb a radikálisabb 

eszközökhöz fordulni: 

1. A legkézenfekvőbb megoldás, ha a tisztviselő valamilyen céllal, eljárásmenettel 

lelkiismereti okokból nem ért egyet, hogy akár azt meg is nevezve más beosztást kér 

magának, olyat, ahol nem kell részt vennie a folyamatban. Egy hivatal elég nagy 

ahhoz, hogy a vezető kijelölhesse a beosztott helyét másutt, akárcsak átmeneti időre 

is. Elképzelhető azonban, hogy egy ilyen áthelyezési kérelem felér egy nyílt 

lázadással, és így a tisztviselő állásába is kerülhet, ez azonban csak akkor történhet 

meg, ha mind a szakszervezet, mind a szakmai szervezet gyenge, és nem tudja 

megvédeni az épp hogy gerinces és értékes tisztviselőjét. Az ötvenes években egy 

áthelyezési kérelem még a társadalom alsóbb szintjein is „hazaárulásként”, 

„reakciósként”, lett értelmezve, nem beszélve a felsőbb szintekről. Az áthelyezési 

kérelemnek létezhet egy másik problémája is, nevezetesen ha a tisztviselő tudja, 

hogy a végrehajtandó projekt rossz, így csak „mossa kezeit”. 



2. A második módszer, hogy elvégzi a tisztviselő a rábízott feladatot, de érveit - magát 

fel nem fedve- az eljárással szemben megosztja olyan kívülállókkal is, akik külső 

akciókat tudnak szervezni. Az akciók kívülre viteléhez tartozik mindenféle 

kiszivárogtatás, a média információkkal való ellátása stb. E nélkül a korrupciók 

többsége sem volna feltárva, amelyhez szükséges a kiszivárogtató, és az esetet 

feldolgozni képes média együttműködése. Igen gyakori mechanizmusról van tehát 

szó, amely a fejlett demokráciák etikai eszköztárába is beletartozik, noha a 

hivatalok, hierarchikus szervezetek, piaci vállalatok mindig is igyekeznek 

megakadályozni a kiszivárogtatást, megtalálni és eltávolítani a kiszivárogtatót. 

3. A legerősebb ellenállási módszer az előző pontot még kiegészíti az obstrukcióval, 

vagyis azzal, hogy a feladatot a hivatalnok rosszul, nem vagy épp egészen másként 

végzi el. Nem sok olyan esetet tudunk említeni, amikor ez etikailag maradéktalanul 

helyeselhető, de ilyen például az, amikor hamis papírokat állítottak ki zsidó 

származásúak számára a második világháború idején. Bár Bibó István azt írja erről a 

korszakról, hogy a magyar közigazgatás mintegy belesodródott a holocaustba, és túl 

későn vette észre, hogy egy bűnös rendszert szolgál, nyilván akadnak egyéni 

szinteken pozitív példák. 

 

A struktúra etikája a felelősség kérdését helyezi középpontba, s ahogy a korábbiakban már 

írtuk, a köztisztviselő nem mentes a felelősségre vonás lehetőségétől, következésképp a 

struktúra etikája sem áll ma már biztos lábakon. Kétségtelen azonban, hogy a kellemetlen 

hatások összegződhetnek, s az is, hogy az egyéni cselekvések olyan kollektív végeredményt 

szülhetnek, amit senki sem akart. Azonban az, hogy az egyén nem elégséges okozója a 

kollektív végeredménynek nem adhat felmentést abban az esetben, ha a kollektív 

végeredmény józan ésszel megjósolható. 

Több példát is említenék a jelenségre, először Thompsonét, ami a legközelebb áll a 

közszolgálati etikához, de két másikat is, melyek logikailag ugyanezt jelzik, csak tágabb 

értelemben. Thompson a many hands problémát – azaz azt, hogy a sok kéz között elvész az 

egyéni felelősség – a néger munkavállalókkal szembeni igazságtalanság kapcsán bontja ki, mi 

tegyük ugyanezt a hazai cigányságra átírva. 

Képzelje el, hogy Önnek lehetősége van egy álláshirdetést feladni, és megfelelő 

munkatársakat keresni. (Képzelheti magát akár vállalkozónak is.) A jelentkezők közt akad az 

állásra két minden szempontból megfelelőnek látszó jelölt. Az egyik cigány származású, a 

másik magyar. Melyiket fogja felvenni? – Mindenféle álszentség nélkül feltehetően azt a 

választ adja, hogy a magyart, mert az általános sztereotípiák azt javasolják, hogy így vállal 

kevesebb kockázatot. Nem is jár el etikátlanul, hiszen intézménye, munkahelye, vállalkozása 

stb. preferenciái közt egész biztos első helyen van az eredményesség. Igen ám, de ha Önhöz 

hasonlóan ugyan így jár el számtalan más munkaadó is, az odavezet, hogy minden álláshelyre 

ahová található cigány is magyar is, csak a magyar kerül felvételre. Könnyű belátni, hogy ez 

már társadalmi igazságtalanság, ami pedig joggal vezet etnikai feszültségekhez. Tanulhat 

valaki akármennyit, lehet akármilyen szorgalmas, ha cigány csak azokon a helyeken van 



esélye, ahol nincs versenytárs (tehát a legalacsonyabb munkakörökben), illetve ha 

származását határozottan vállalja azokon a helyeken, amelyeket kifejezetten számukra hoztak 

létre. 

Amikor mindenki a saját maga által helyesnek vélt cselekvést hajtja végre, abból származhat 

egy kollektív tragédia. Hasonló a helyzet Lady Diana esetében, ahol minden papparazzó a 

maga szempontjait követve csak egy fényképet akart a hercegnőről, ám sok esetben az egyéni 

szándék tumultust okozott a hercegnő körül, ami viszont már zaklatás.  

Minden „many hands” probléma megoldásához arra van szükség, hogy következményetikai 

nézőpontot sajátítsunk el. Azt kell végiggondolni, hogy mi lesz annak az eredménye, ha 

mindenki ugyanazt csinálja, mint én? Kant kategorikus imperatívusza is azt a logikai okfejtést 

kívánja meg, hogy járjuk végig ezt a gondolati utat, és csak azt tekinthetjük helyesnek, ha 

mindenki azt tenné, az is kívánatos volna. Még mindig nem tudjuk azonban, hogy pusztán 

azért, mert felismertük, hogy mi lesz az általános következménye a kollektív cselekvésnek, mi 

miként cselekedjünk, ha történetesen munkaadók vagyunk. Azt már látjuk, hogy ha mi is 

magyart foglalkoztatunk csak, akkor az hová vezet, de elvárható-e hogy a kockázatosabb utat 

válasszuk, csak hogy kiegyensúlyozzuk a világ igazságtalanságát? Jó esetben ezt is 

megtehetjük, de az is lehet, hogy jóságunk fogja kiszelektálni vállalkozásunk vagy hivatalunk. 

Naivitásunknak semmi haszna nem lesz. Logikailag viszont a feladat etikailag megoldható 

lenne: a kockázat társadalmi eloszlását kell megvalósítani. 

Egy etikailag nagyon magasan fejlett társadalom egyénei úgy oldanák meg a foglalkoztatási 

kérdést, hogy amikor a fentebbi választás elé kerülnek, mindig mindenki feldobna egy érmét, 

és ez alapján döntené el kinek adja az állást. 

A many hands problémák olykor erkölcsileg a fentebbinél sokkal egyszerűbbek. Simon Tibor 

focista halálát 2002-ben az okozta, hogy egy szórakozóhely közelében egy verekedésben 

többen fejbe rúgták. A tettesek védőügyvédjei arra hivatkoztak, hogy nem védencük okozta a 

halálos rúgást, ennek következtében nem gyilkos. A bíróság furcsa vergődésbe kezdett, annak 

igazolását szerette volna megtudni, hogy ki a fő bűnös. (Minthogy a jog a kolletkív 

bűnösséget nem, csak az egyéni felelősséget ismeri.), végül aztán egy gyilkost sem talált, ami 

elég ellentmondásba került azzal a ténnyel, hogy gyilkosság történt. Ez is egy tipikus many 

hands probléma. Egyenként lehet egyikük sem adott le gyilkos rúgást, ez igaz, de felnőtt 

embereknek nagyjából tisztában kell lenniük azzal, hogyha egy fekvő ember fejét 

folyamatosan minden irányból rúgják, annak mi lehet a következménye. Vagyis ha elvárható 

a végeredmény ismerete, már nem lehet hivatkozni a many hands helyzetre, ez esetben bizony 

mindannyian gyilkosok voltak, és a bíróságnak így kellett volna ítélnie. 

Még nehezebb, de azért etikailag szintén egyértelmű a megítélés, ha valaki nem is rúg, csak 

ráutaló magatartást folytat. Ebben az időben volt egy amerikai eset is, ahol a börtönben egy 16 

éves autó tolvajt vertek meg úgy az őrök a börtönorvosnő jelenlétében, hogy a fiatal belehalt a 

sérüléseibe. Bizonyos értelemben már rosszabb a helyzet, mint Simon Tibor szomorú 

története esetén, hiszen nem egy utcai verekedésről, hanem a hatalmukkal visszaélő 

börtönőrökről van szó. És erkölcsi értelemben még súlyosabb a doktornő szerepe. Ugyan 

egyfelől hivatkozhatott a börtönszokásokra, meg arra is, hogy ötven kilójával mit tehetett 



volna a smasszerokkal szemben, valójában azonban jelenlétével bátorította és megerősítette a 

börtönőrök viselkedését, akik azt gondolhatták, hogyha még a doktornő sem szól, akkor 

igazán nincs semmi baj azzal, amit csinálnak. Ha a doktornő nincs jelen, vagy csak elmegy, a 

fiú akár ma is él. Márpedig egy autólopás nem áll arányban senki életének az elvételével. A 

doktornő a mi olvasatunkban gyilkos volt, a jog azonban nem ítélt ilyen súlyosan. Ráadásul a 

doktornő nem csak az általános morális elvek, hanem szakmai etikája ellen is vétett.  

Visszatérve a közszolgálatra. A közszolgálati etikának az a feladata, hogy az eredményekre 

koncentráljon, a felelősség kérdése pedig attól függ, hogy elvárható-e, hogy a végeredményt 

ismerjék a résztvevők. Mindezt az utókor dönti el, de a köztisztviselőt épp úgy meg fogja 

ítélni ezek alapján, ahogy a politikust.    

 



6. Kitekintés – Médiaetikai példa a struktúra etikájának igazolására 

 

A közszolgálatban dolgozók partnere is, „ellensége” is a média. Ez az szakma, amely 

szisztematikusan, és felkészülten képes a közszolgálati rendszer elszámoltatására, amely 

rendelkezik akkora erőforrásokkal, hogy a külső ellenőrzést elvégezze, és a társadalmi 

nyilvánosságot becsatornázza. A média akár a szórakoztató, akár a hírvadász, akár a házőrző 

kutya (watchdog) ellenőrző  szerepét látja el, mindegyikben a dolgát teszi, s mindegyik miatt 

kényes helyzetbe hozhatja a köztisztviselőt.  

Máskor meg épp a média az, amelyik segít a társadalmi célok megvalósításában, vagy épp 

segít a köztisztviselőnek, hogy megvédhesse magát. Az esetek többségében csak 

információért fordul a köztisztviselők kommunikátorához. A hatékony együttműködés 

módszereinek kialakítása a kommunikációtudomány vagy a PR, és nem az etika témakörébe 

tartozik, itt elegendő csak arra utalnunk, hogy a média is más értékpreferenciákat követ. Az 

egyetlen olyan szakma, amely professzionális szintre jutva a hazugság eszközeit nem veheti 

igénybe. (az újságíró nem hazudhat az olvasójának, de nem verheti át forrását sem, sőt egyes 

elképzelések szerint nem is álcázhatja magát, hogy információt szerezzen.) Mivel a 

médiaetika teljes rendszerének bemutatása meghaladja ennek az írásnak a kereteit
56

, ezért 

csak néhány konkrét eset kapcsán tértünk ki médiaetikai kérdésekre.  

A Nolan Bizottságot megelőző médiaszerepről azt állítjuk, hogy a csapdaállítás, melynek 

során pénzt ajánlottak az újságírók, ha a képviselő az előre számára megfogalmazott kérdést 

hajlandó feltenni etikátlan volt. Az indoka ennek az, hogy semmilyen körülmények közt nem 

avatkozhat a média a valóságba, ha ezt tehetné maholnap a rendőrség szerepét ellenőrizetlenül 

venné át. Igaz, a Nolan Bizottság utóbb nem a médiaetika, hanem a politikusok etikai 

szabályozását végezte el.  

A másik kiemelésünk Lady Diana esete kapcsán a many hands probléma volt. Tudjuk, hogy 

ennek végső kimenete a hercegnő és barátja halálba üldözése volt, akik a papparazzik miatt 

szenvedtek autóbalesetet.  

Ezúttal is esetelmezést végzünk. Szándékunk nem a köztisztviselők és a média ellentéteinek 

feltárása, hanem épp a hasonlóságokra történő rámutatás. Egy hazai médiaetikai esetet 

kibontva hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a weberiánus struktúra etikájának milyen komoly 

társadalomformáló ereje van, s milyen mértékű leépülés következik be, ha teljesen semmibe 

vesszük. E tekintetben a közszolgálati etika és a médiaetika nem különbözik egymástól, 

mindkettőnek fontosak az ügyfelei, mindkettő intézménnyel bír, melynek presztízsét meg kell 

őrizni. Hasonlóak lehetnek tagjaik demokratikus elköteleződésükben is. 
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6.1 A semlegesség etikájának fontossága 

 

A struktúra etikájának fontosságát a Teller-levél kapcsán fogjuk bemutatni. Véletlen, hogy e 

szövegben a világhírű fizikus már másodszor szerepel, annyi előnye viszont van, hogy a 

korábbi bemutatása háttértudásként itt is jól jön.  

Az eset ismertetése előtt utalnánk a semlegesség etikájának fontosságára is. A semlegesség 

etikáját a modern társadalmakban bár sokféle kritika kíséri, alapjaiban azonban 

félresöpörhetetlen. Akkor láthatjuk ezt be könnyen, ha azt képzeljük el, mi történne, ha 

mindenki egyéni lelkiismeretének belátása szerint végezné a hivatali tevékenységét. Egy 

abszurd társadalmi helyzet jönne létre, ha például a pénzek átutalását felülbírálná az 

ügyintéző, még ha csak késleltetné is, mert személyesen úgy ítélné meg, hogy az illető 

szervezet nem érdemli meg, hogy annyi pénzt kapjon a pályázatára, mint amennyit megítéltek 

neki, amire aztán a programját kialakította, és aminek finanszírozását várja. Ha az ügyintéző 

itt felülbírálná a helyzetet, morálisan akár még igaza is lehetne, de szétverné a rendszert. Az 

ilyen esetekben tehát fontosabb, hogy a gépezet gördülékenyen és pontosan működjék. A 

pontos ügyiratkezelés, az átláthatóság, az ügyféllel való kapcsolattartás és udvariasság mind 

ezt a célt szolgálja. A korábbi ellenállási lehetőségek nem a hétköznapi működés velejárói, 

hanem többnyire szélsőséges helyzeteké, és a stratégiai kérdéseké. 

A semlegesség etikáját egy olyan módszerrel emeltük vissza az etikailag nélkülözhetetlen 

magatartási ajánlás közé, hogy nem azt kérdeztük, mint Thompson, hogy mi a baj vele, hanem 

azt, hogy mi történne, ha teljesen negligálnánk.    

A struktúra etikájának fontosságát is az előbbi technika segítségével fogjuk megvédeni. Azon 

fogunk gondolkodni hová vezetne, ha az intézmény és a vezetők felelőssége nem jelenne meg. 

A struktúra etikája a médiában is fontos, nem csak a közigazgatásban, és ott is ugyan azért, 

mert csak a hierarchikus viszonyban a vezető felelősségének fontossága tudja garantálni, hogy 

a vezető mindent megtegyen az intézmény minél jobb működéséért, és ezt az emberek el is 

higgyék. Ha a felelősség működik, és a vezető bukik a hibák esetén, az emberek intézménybe 

vetett bizalma nem csökken, hanem nő. Bizonyítani fogjuk, hogy nem a hibákkal van a 

legnagyobb gond, hanem a következménynélküliséggel, azt ugyanis az intézmény is, a 

közszolgálati intézmények esetén a társadalom is azonnal megsínyli. 

 

6.2 A hierarchikus etika fontossága 

 

A struktúra etikája a felelősség kérdését a vezetőre ruházza, mindez abszolút erkölcsi 

szempontból akár igen igazságtalan is lehet. Mit tehetett például 2001-ben a közlekedési 

miniszter Magyarországon arról a balesetről, amiben megkülönböztetett jelzéssel vitte őt 

sofőrje egy tárgyalásra, és egy Trabant indexelés nélkül eléjük kanyarodott, miközben 

előzésben voltak? A Trabant utasai meghaltak, a közlekedési miniszter lemondott. 

Közlekedési miniszterek gyakran lemondanak másutt is olyan balesetek miatt, amihez 



személyesen semmi közük sincs. Az említett példában elvonták a miniszterektől a 

megkülönböztető jelzés használatának lehetőségét, és ezzel jócskán csökkent a szirénázva 

közlekedő autók száma az utakon. Az intézkedés helyes volt, de a közlekedési miniszter 

semmi esetre sem volt hibás.  

A lemondás után persze gyakran az illető minisztert áthelyezik egy olyan funkcióba, ami 

hasonlóképp magas rangú, csak egy másik terület, amire ilyen esetekben azt mondhatjuk 

rendben is van. (Más az, amikor a vezető felelőssége valóban megállapítható, és lemondása 

után mégis egy hasonló poszton találhatjuk.) A vezető távozásának ritualizált üzenete van, 

olyan, mint amikor egy törzsi társadalom a véletlen és érthetetlen balsorsra bűnbakot talál. A 

vezető felelősségre vonhatósága mélyen az emberi természetben rejlik. Átruházni valakire az 

irányítás és a parancsolás jogát önmagában igazságtalan, így minden baj esetén vállalnia is 

kell a felelősséget, és az ezzel együtt járó hátrányokat. De nem csak a törzsi társadalmakban, 

hanem a legmodernebb és legfejlettebb demokráciákban is megtalálható a vezetői felelősség, 

a struktúra etikája. 

Teller Ede 2003 szeptember elején halt meg, és botrány abból kerekedett, hogy posztumusz 

leközöltek egy olyan levelet, amely politikai tartalmú volt, s melyet neki tulajdonított a 

szerkesztőség. A levél részletekbe menően ítélte el az ekkor ellenzékben lévő Fidesz 

politizálását. A Népszabadság szerkesztőségének több okból is gyanút kellett volna fognia, és 

hamisítványra kellett volna gyanakodnia. Az egyik, hogy a levél rossz angolsággal íródott, és 

nem valószínű, hogy Teller Ede ne tudott volna jól angolul, a másik, hogy teljesen részletekbe 

menő napi politikai témákat érintett, és nem valószínű, hogy a fizikus miközben haldoklott 

épp tisztában lett volna az óceán másik oldalán a részletekkel, végezetül pedig a szöveg iránya 

is szokatlan volt. Teller Ede konzervatív elkötelezettsége és kommunista ellenessége jóval 

mélyebb volt, sem hogy halálakor hirtelen irányt váltott volna. A baloldali magyar politikai 

elittel nem szimpatizált, ellenben a Fidesz vezetőjétől sokat remélt, és ezt bizonyos helyeken 

korábban ki is fejtette.  

Egy dologban nem tetszett neki az akkori magyar ellenzéki politika, ez pedig az iraki kérdés 

volt. Mivel a kormány támogatta Amerika Szaddam Husszein ellen indított háborúját, az 

ellenzékben lévő Fidesz a mérsékelt kritikusok oldalára állt, főként abban a kérdésben, hogy 

nekünk magyaroknak mennyire kell ebben részt vennünk. Teller Ede ezt nehezményezte, de 

ezen kívül levélben is megírta az őt zaklató magyarországi ismerősének, hogy „a magyar 

politikához nem értek, a részletekről jobb ha hallgatok”. A levelet a fizikus halála miatt a 

titkárnő már nem továbbította, ellenben a levél címzettje, egy valamikori rádiós riporter maga 

írta meg a Fideszt elmarasztaló üzenetet, s a Teller központból faxolta el, ami miatt a 

Népszabadság azt hihette, hogy a levél hiteles.  

Mivel elegendő lett volna a levél hitelességét leellenőrizni úgy, hogy egy másik forrásból, 

utána érdeklődnek (pl. felhívják a titkárnőt), ezért a lapot semmi sem menti. Ráadásul a lap 

intézményi kultúrájához hozzá tartozott, hogy a reggeli szerkesztőségi értekezleteken a 

fontosabb témákban maga a főszerkesztő döntött. Hogy miért döntött rosszul, és miért tett 

nyilvánossá egy hamisítványt, arra a válasz valószínűleg az, hogy maga is szívesen vett volna 

egy ilyen hangvételű kritikus irományt bármilyen notabilitástól. Mivel a fizikus közben 



meghalt, tőle magától tiltakozást várni, hogy a levelet nem ő írta, már nem lehetett. 

Valószínűleg ez is tette olyan bátorrá a hamisítót. Magát Teller személyes ismerősének tartva, 

vele sokat beszélgetve tulajdonképp saját gondolatait adta a szájába. Ha a hamisító 

hozzáállását vizsgáljuk, akit Zeley Lászlónak hívtak, nála az értelmiségi etikai meggyőződést 

fedezhetjük fel. Valószínűleg cselekedetét azzal indokolta a saját maga számára, hogy az 

ország sorsa fontosabb, mint hogy mit gondolt valójában Teller Ede, ő, mármint Zeley László 

a felelőse az ország sorsáért, mellyel szemben a legnagyobb baj a Fidesz hatalomra kerülése 

volna, és ezt bármi áron meg kell akadályozni. (A másik verzió már pszichológiai, az elkövető 

egyszerűen meggyőzte magát arról, hogy Teller Ede tényleg úgy gondolkodik, ahogy ő.) 

Az újságírói etika viszont más (tekintve, hogy Zeley maga is nyugdíjazása előtt újságíró volt, 

jól példázza, hogy milyen komoly problémák voltak a rendszerváltás körüli médiaetikával). 

Az újságírói etika szerint azt kellett volna kideríteni, hogy valóban mit gondol a fizikus, s 

hogy valóban hiteles-e a levél, az pedig, hogy kihasználva a halálát neki tulajdonítsanak 

olyasmit, amivel politikai tőkét lehet kovácsolni a legsúlyosabb médiaetikai hibának számít. 

Politizál tájékoztatás helyett, manipulál korrektség helyett, más halálát használja ki, ezzel 

meghamisítja a személyiségét, elmulasztja az ellenőrzést.  

Az önbecsapás tovább is gyűrűzött, mert az ATV Sajtóklubjában Bolgár György és Avar 

János a levél hitelessége mellett kereste és találta meg az érveket. S magyar médiatörténeti 

pillanat, hogy a beszélgetést vezető riporter fülébe bemondták, hogy a Hír Tv szerint az 

érintettek sorra cáfolják a levél eredetiségét. Közben előkerülhetett a titkárnőnek diktált, 

tartózkodó Zeleynek írott levél is, ami kétségtelenné tette a Zeley-hamisítást. A riporter nem 

tudott mást tenni, mint hogy amilyen gyorsan csak lehet témakört váltott. 

Az értelmiségi önbecsapás a magyar rendszerváltás utáni újságírásában nem szociál-liberális 

vonatkozású. Általános problémaként jelentkezett, mert a konzervatív oldal is úgy vélte a 

liberális médiafölénnyel szemben nem újságírói etikával, hanem saját felületein a 

kiegyensúlyozatlansággal, az ideológiai elkötelezettséggel, a hírek tendenciózus 

ismertetésével stb. kell válaszolni. Az értelmiségi küldetéstudat Zeleyn és a Népszabadság 

főszerkesztőjén Eötvös Pálon keresztül egészen az ATV Sajtóklubjáig megmutatta, hogy mi 

az út vége. 

Ha Angliában lettünk volna a média valószínűleg nagyon komoly önvizsgálatba kezd, levonja 

a fenti tanulságokat, és megpróbál megoldásokat találni. Nálunk a konzervatív újságírói oldal 

örült, hogy a másik tábornak beírhat egy óriási fekete pontot, hogy a szakma egészével van 

gond arra esze ágában sem volt reflektálni, a baloldalon pedig megindult egy eljárás, melynek 

során a MÚOSZ Etikai Bizottsága Eötvös Pált szigorú megrovásban részesítette. A megrovást 

a Népszabadság 2003. október 28-i számában közölte.    

Miért nem mondott le Eötvös Pál? A mi kérdésünk most az, hogy miért nem működött a 

hierarchikus etika, s hogy nem működött annak milyen következményei vannak ilyenkor az 

adott társadalom számára? 

Csak összehasonlításképpen érdemes felidézni a párhuzamosan, ugyan ebben az időben zajló 

amerikai esetet, ahol a The New York Times főszerkesztője lemondott. A lapnál egy 



tehetséges fekete rovatvezető körül bontakozott ki a gyanú. Rivális újságok azt emlegették, 

hogy az újságíró olyan interjúkat tesz közzé, amelyeket valójában el sem készít. A szerkesztő 

valóban tehetséges volt, kitalálta maga mit válaszolna a kérdésére az alany, és mivel a 

lapzárta sürgető volt, megspórolta a távoli helyszínre történő utazást. Ezután pedig már 

lehetett is sétálni a pénztárhoz. Amikor a vád felmerült a lap főszerkesztője hitt a színes bőrű 

beosztottjának, hogy ez csak a feketékkel szembeni előítélet és lejáratási szándék 

megnyilvánulása, és ahelyett, hogy alaposabban kivizsgálta volna az esetet, megvédte kifelé a 

munkatársát. Hazudni persze sokáig nem lehetett, az igazság hamar kiderült, az interjúk 

valóban hamisítványok voltak. 

Ebben a történetben a lap főszerkesztőjét valóban átverték, nem ő írta a hamisítványokat, 

hanem a beosztottja, nem ő tette be a lapba, mert az is a beosztottja kompetenciája volt, és 

mégis azon túl, hogy a beosztott mindenkitől, olvasóktól, kollégáktól bocsánatot kérve 

távozott a laptól, a főszerkesztő is lemondott. 

Eötvös Pál viszont nem mondott le, noha a „Teller Ede posztumusz üzenete” című írást 

minden valószínűség szerint ő szerkesztette be a lapba. Nem csak a hierarchikus felelősség 

nem jelent meg, de még a saját sem. Az amerikai példa a struktúra etikájának működését, a 

magyar ennek sajnálatos hiányát mutatja. 

A pozícióban tartás azonban Magyarországon sem ment könnyen. A lapnak ugyan egyik 

erejét épp az önállósága adta, etikai szempontból ez inkább hátrányává vált. A tulajdonossal 

olyan szerződési viszonyban volt, amely biztosította a szerkesztőség teljes autonómiáját, 

vezetőválasztását épp úgy, mint azt, hogy a cikkek tartalmába nem szólhat bele a külföldi 

tulajdonos. Eötvös Pál pedig nem csak főszerkesztő volt, de a kiadó elnöke is. Mindez 

azonban nem jelentette azt, hogy nem indultak meg azonnal a tárgyalások a főszerkesztő 

eltávolítására, a tulajdonos ugyanis úgy vélte, hogy a lap megbecsülése és így piaci pozíciója 

is függhet a következmény nélküliségtől, és abban volt érdekelt, hogy a szerkesztőváltást 

valamiképp ki is kényszerítse. Jóval később meg is történt a főszerkesztő távozása, de 

nyomatékosan nem lehetett hivatkozni senki részéről arra, hogy ennek oka a Teller-levél lett 

volna. Egy sokkal abszurdabb hivatkozás látott napvilágot: Eötvös Pál nem tudja ellátni a 

megnövekedett feladatköreit, ezért mond le a lap vezetéséről, s helyette funkciója nem lett 

más, mint a MÚOSZ Etikai Bizottságának elnöki tisztsége. 

A The New York Times esetében a főszerkesztői lemondás üzenete a közönség felé az, hogy 

bárki is kerül majd abba a székbe mindent meg fog tenni, hogy az olvasó átverése ne 

következzék be, hiszen ha bekövetkeznék rögtön távoznia is kellene. Ilyenformán a közönség 

megnyugodhat, és bátran vásárolhatja másnap is kedvenc lapját, s bár tudja, hogy hibát 

követtek el, de annál nagyobb garanciát, mint hogy a következő főszerkesztő kerülni fogja az 

ő átverését nem kaphatott. Így paradox módon a botrány a struktúra etikájának működése 

esetén nem hogy csökkentené a bizalmat az intézmény iránt, hanem növeli. Mindennek 

ellenkezője mondható el a a magyar példánál.  

S általánosságban is megállapítható, hogy a struktúra etikája a közigazgatásban is nehézkesen 

működött Magyarországon. Viszonylag ritkán fordultak elő lemondások, s ezek hosszabb 

távon nem csak az intézmények presztízscsökkenését, de a hibák számát is szaporították.   



 



7. Múlt és jövő értékei 

 

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy válhat-e hivatássá (újra hivatássá) a közszolgálat 

bármelyik területe, először szembe kell néznünk a társadalmi realitással. II. József idejében, 

de akár a két háború közt is az állami szférában dolgozók külön, önmagukban is tagozódó 

rendet alkottak
57

. Felső rétegüket megszilárdította a feudalizmusból hozott társadalmi 

presztízs. Ide bekerülni már nem csak születéssel lehetett (mint az arisztokraták esetébe), de 

az előjogok miatt a közigazgatás osztályjellegű zártságot eredményezett a XX. század elejéig. 

A bürokrata elkülönülését más társadalmi csoportoktól az az elvárás is fokozta, hogy 

előjogaiért cserébe le kellett mondania arról, hogy a piacon érvényesüljön. A közt kellett 

szolgálnia, és ez összeegyeztethetetlen volt azzal, hogy egyéni gyarapodása érdekében 

sürgölődjön.  

Ahhoz, hogy a hajdani etikai elvárások szigorúságáról képünk legyen, idézzük Magyary 

Zoltán téziseit
58

: 

- A szolgálati teendők gyors és pontos, teljes odaadással való ellátása  

- A hivatal székhelyén való lakás 

- Más (fő)állása nem lehet 

- Mellékfoglalkozást csak elöljárója írásbeli engedélyével űzhet 

- Tiltott egyesület tagja nem lehet 

- Hivatali titok megőrzése - A szolgálati teendők gyors és pontos, teljes odaadással való 

ellátása 

- Udvarias bánásmód a felekkel szemben, megfelelő viselkedés az alárendeltek és az 

elöljárók irányában 

- Nemzeti kisebbségek nyelvének ismerete, ha azok nagyobb számban laknak 

- Köz - és magánéletében legyen erkölcsös, anyagi helyzete rendezett, kerülje a káros 

szenvedélyeket és a közbotrányokozást, betegség elhúzását; nem tűrheti a vele egy 

háztartásban élők köztisztességbe ütköző tevékenységét 

- Az állam iránti nagyfokú hűség 

- Bajtársiasság (kollegialitás) 

 

Mára viszont a magánélettel szembeni követelmények nem lehetnek olyan szigorúak, mert a 

közhivatalnok sincs társadalmilag kiemelt pozícióban. (A konfliktus világméretű, Angliában 

is folyamatosan aggódnak a vezető tisztviselők fizetésének alacsony volta, és pályaelhagyása 

miatt.)  
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Az osztályelőjogok (gyerekeik külön iskolái, kivételes juttatások, presztízs) mára megszűntek, 

a piac szereplői beleértve a nem tulajdonos menedzserektől a jól fizetett alkalmazottakig nem 

csak hogy beérték, de gazdagságban is lehagyták a köztisztviselőket, ezért egy sajátos, az új 

kapitalizmusban - melyet nevezhetünk fogyasztói társadalomnak -, nem ismeretlen 

kettősséggel találja szemben magát a közszolgálatban tevékenykedő is. Egyfelől továbbra is 

hivatásszerűen, megbízhatóan dolgozó és elkötelezett munkavállalónak kell lennie, másfelől a 

szabadidejében jószerivel ő is ugyanolyan életet élhet, mint bárki más. (Törvénybe ütköző 

vagy megbotránkoztató dolgot más szakmákban dolgozók sem követhetnek el.) Tágabb 

értelemben mindenkire vonatkozik az a kettőség, hogy mint munkavállalónak egyfelől 

puritánnak és szorgalmasnak kell lennünk, másfelől viszont hedonistának és pazarlónak. 

Szociológusok, kultúrkritikusok először úgy vélték, hogy ez a kettősség nem férhet bele az 

egyénbe, de úgy tűnik tévedtek, részben azért, mert mégis működnek az emberek ezzel a 

kettős énnel is, részben pedig mert a fogyasztói társadalom magánéletüket nem állítja 

kényszer alá. (Válhatunk pl. tudatos fogyasztókká.) 

Az utóbbi évtizedek tudományos-technikai és társadalmi innovációiból adódó következménye 

pedig az, hogy a munkafajták is folyamatos átalakulás alatt vannak, ami mindenkit nem csak 

az élethosszig tartó tanulásra, de a bármelyik pillanatban bekövetkező foglalkozásváltásra is 

kényszeríthet. E mellett a munkavállaló jogainak nem csak Magyarországon figyelhető meg a 

csökkenése, ami már csak pont az i-re: egyetlen munkavállaló, így a közszolga sem lehet 

biztos abban, hogy a szektorban marad nyugdíjazásáig
59

. Miközben pedig az identitás 

csökken, a munkahelyi elköteleződési elvárások növekednek. (Ez a folyamat épp olyan, mint 

amit a multinacionális cégek világában is tetten érhetünk: nincs már életpályára kivetíthető 

hűség, hiszen se a vállalat nem védi meg munkavállalóit, se a munkavállalók nem maradnak a 

vállalatnál, ha másutt egy jobb ajánlatot kapnak.) 

Ilyen társadalmi körülmények között a köztisztviselői kart sem lehet hivatásrendi jellegűvé 

tenni, ahogy egyébiránt minden más területen is a fiatalok egyik legnagyobb problémája, 

hogy alig találhatnak maguknak olyan foglalkozást, amely hivatásukká válhatna, jól lehet 

igényük volna rá
60

.        

Az életpályák folyamatos mozgásba kerülése elvileg szétverné a hivatásos elköteleződést 

(ahogy a hedonista fogyasztói magatartás is a szorgalmas munkavállalóit), ha nem jönne egy 

váratlan „segítség”, s ez a szakmai etikák kibomlása. A szakmai etikák azok, amelyek 

lehetővé teszik és megkönnyítik az akár rövid időre szóló elköteleződést is. Olyan értékekkel 

tudunk mindannyian azonosulni, amelyekről azt gondolhatjuk, hogy a társadalom egészének 

szolgálatára válnak, s ilyen értékekkel akár rövid időre is szívesen és teljes mértékben 

azonosulunk. Talán tudatában vagyunk annak, hogy az elköteleződésünk nem lesz tartós, 

talán nem, ez a rendszer működése szempontjából másodlagos.  (Pl. elhelyezkedni 

                                                           
59

 A tendencia miatt nagyobb figyelmet kell fordítani a közszolgálatot elhagyó emberekkel szembeni etikai 

elvárások felé is. (Hová helyezkedhet el, titkokat őrizzen stb.) A „pantuflázs” azt az etikai problémát jelöli, 

amikor valaki a közszolgálatot olyan vállalkozásra cseréli, akiknek korábban ügyeket intézett.  
60

 CSÍKSZENTMIHÁLYI M. – SCHNEIDER B. (2011): Életre hangolva. A felnőtté válás útvesztői, Nyitott 

Könyvműhely, Budapest 



üzletkötőként egy olyan cégnél, amely a környezetszennyezést is minimalizálja könnyebb, 

mint amelyik ezt nem teszi, bár magasabb fizetést ad.)   

Visszatérve a közszolgálatban dolgozókra Weber nyomán mondtuk, hogy itt is van egy 

kérdés, amit nem tehetnek fel maguknak (Ld. 5. pontban). Ezt tovább is mélyíthetjük, 

variálhatjuk: a köztisztviselő nem teheti fel azt a kérdést, hogy érdemes e a közösség 

érdekében a szabályok kialakításában, és végrehajtásában részt vennie, de külön általános 

etika alól kibúvó jogosítványokat jóval nehezebben találunk, mint más szakmák esetében. A 

közszolgálat egészének szakmai etika alapon való elkülönítése nagyobb nehézségekbe 

ütközik, és ez szintén a hivatástudat nehezebb megformálódását eredményezheti. 

Etikai átalakulás is nehezíti a közszolgálatban dolgozók helyzetét. Egy bíróságon ma sem azt 

nézik, hogy a köztisztviselő gyors volt-e, megkönnyítette-e az ügyintézést, csupán azt, hogy a 

hivatalosan engedélyezett határidőn belül pontos és szakszerű volt-e. Márpedig a két elvárás 

egymásnak alkalmasint ellentmondhat, a „költséghatékonyság” s ebből fakadó gyorsaság, 

olcsóság, az eljárások leegyszerűsítése (új értékek) szemben állnak a hagyományos 

pontossággal és alapossággal
61

. E sorok írásakor Magyarország ott tart, hogy a piaci világban 

már elvárásként jelentkező fogyasztói igényeket a bürokrácia is megpróbálja az 

államigazgatásban kielégíteni, s ennek megfelelően új értékeket terjeszt a közigazgatásban 

dolgozók közt. A nyugati demokráciában ez a feladat már régóta ismert, s ott már egy lépéssel 

előrébb a következő kihívással küzdenek, nevezetesen, hogy a közhivatalnokok ne csak 

önkényesen kinyilatkoztassák döntéseiket, hanem azt indokolják is meg
62

. 

Az átláthatóság, az állampolgári részvétel konkrét gyakorlata még kidolgozás alatt van 

mindenütt a világon. Az érték ugyan már megjelent, de hogy milyen eljárásmenetek volnának 

megfelelők, azt nem tudjuk. A technikai lehetőségek az információs társadalomban már 

adottak, de az sem egyértelmű, hogy az állampolgári véleményeket miként lehet és kell 

becsatornázni, sőt, hogy milyen véleményeket és igényeket kell figyelembe venni, vagy 

miképp kell magukat az állampolgári elvárások közti ellentmondásokat, valamint a 

szakszerűségi hiányosságokat kezelni. (Pl. valaki azt szeretné, hogy kivágják a fákat és 

mélygarázs épüljön a téren, mások pedig azt, hogy a fák megmaradjanak. Valaki azt szeretné, 

hogy gyerekeit olyan iskolába írathassa, ahová akarja – a szabad iskolaválasztás jogán -, 

mások pedig a közjó érdekében a szegregációt kívánják megszüntetni stb.) 

Épp csak felvillantani szerettük volna a közjó, az állampolgári jogok, a szabadság, az 

egyenlőség problémáját, s mindezt azért, hogy miközben konfliktusok esetében döntési 

kényszer van, a jövőben majd nem maradhat el az sem, hogy a döntést akár a politikus, akár a 

törvények által szabad mozgásteret hagyó területen a tisztségviselőnek mindenki számára 
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világos érvekkel indokolni kelljen. A döntések indoklásának fontossága és az állampolgári 

részvétel kéz a kézben jár. A hozzáférhetőség, az elszámoltathatóság-számonkérhetőség, a 

részvétel (participáció), a felelősség, az igényekre való érzékenység (responsivitás) együtt 

alkotják a törvénytiszteleten túl azt az értékteret, amelyet a megfelelő etikai tudással 

rendelkező köztisztviselő össze tud egyeztetni.  

Magyarországon a közügyekre történő szervezett civil odafigyelés igen alacsony szinten van, 

ezért míg a fogyasztói típusú elvárások már jelen vannak, a részvételiek sokkal kevésbé, vagy 

ha igen sokszor primitív, a vita kultúráját nem ismerő, a másik szempontjaira nem figyelő, 

összefogásra képtelen stb. módon. Ezért itt nem csak a szolgáltatás oldaláról, de az igény 

oldaláról is lemaradás tapasztalható. Egyelőre örülhetünk, annak is, ha a piaci értékrendszer 

pozitív vonásait sikerül integrálnunk a közigazgatásba. De talán érdemes egy-két bekezdést 

arra is szánni, hogy lemaradásunk milyen okokra vezethető vissza, miként „szól be” a 

történelem.  

Modern közigazgatásunk az Osztrák-Magyar Monarchia igazgatástudományán, és annak 

logisztikai rendszerén szilárdult meg. Ez a poroszos rendszer – mely mint korábban szó volt 

róla Weber számára a civilizáció biztosítékát jelentette – a hivatali és politikai önkényt is 

korlátozta. Az emberek tudhatták, hogy ügyük a bürokrácia jóvoltából a törvényeknek 

megfelelően intéződik el, és a bürokratának a törvények alapján kell eljárnia, így nekik 

maguknak is lehetőségeik vannak, akár a bürokráciával szemben is jogorvoslatra
63

. A létező 

szocializmus viszont csak részben folytatta ezt a hagyományt, részben azonban ez egy bizánci 

típusú megközelítéssel keveredett. E szerint a bürokrata nem jogkövető, hanem a felsőbb 

politikai utasítás végrehajtója. A társadalom – beleértve magukat az ügyintézőket is – így 

alakították ki azt az értékrendszert, hogy a törvényeket tisztelni nem kell, de a feletteshez, a 

hatalomhoz, az aktuális erőkhöz viszont alkalmazkodni muszáj.  

A szocializmus a fejlődő közszolga szakmai értékeit is leépítette. Nem tartották fenn egy 

külön államért tevékenykedő réteg etikai elkülönülését, hiszen mindenki az államnak 

dolgozott
64

. A közszolgálati etika így beolvadt a szocialista munkavállalói erkölcsbe. 

Luhmannal szólva a társadalmi differenciáció és komplexitás háttérbe szorításával civilizációs 

fokunk is csökkent. 

A mentalitás tekintetében a hatalomhoz való dörgölőzés, hízelgés, a polgári magabiztosság 

elveszítése, valamint a törvénytisztelet hiánya vált a rendszerváltás után is általánossá
65

. A 

törvénytisztelet hiányának megerősítésére jó példák azok a települések, ahol az emberek noha 

tisztában vannak a településért törvénytelenségeket elkövető polgármesterük tevékenységével, 
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újraválasztással jutalmaznak. Az ilyen polgármestert nevezik „ügyesnek”, az őt kiszolgáló 

jegyzőt „sikeresnek”, a többi alkalmazottat pedig, akik szintén nem szólnak „okosnak”.  

A rendszerváltás utáni két évtized Magyarországon szólhatott volna arról is, hogy a törvényi 

kereteket feltöltik a törvénytisztelő értékrendszerrel – s akkor most egy sikeres ország 

volnánk. A jogkövető magatartás helyreállása helyett viszont a kijátszás hagyományai 

erősödtek fel. A rendszerváltás utáni két évtized arról szólt, hogy a jogi döntéshozatal 

lassúságát megtanulva és a joghézagokat megtalálva a partikuláris közösségi – még rosszabb 

esetben - magán érdekek képviselete teljesen gátlástalanná vált a tágabb közjó képviseletével 

szemben.  

Nem tudható, hogy miként folytatódott volna a történet, ha továbbra is a liberális demokrácia 

szabadság-maximalizáló értékeinek keretei közt járhatnánk. A csirázó jogkövető értékek, a 

társadalom valódi ellenőrzése (ld. pl. szaporodó Alkotmánybírósághoz, ombudsmanokhoz, 

jegyzőkhöz, országos és helyi nyilvánossághoz való fordulást) győzedelmeskedett volna, vagy 

pedig a korrupcióval szembeni közöny. Erre a kérdésre való válaszkeresés részben 

meghaladja az írásunk kereteit, részben pedig megválaszolhatatlan is, hiszen egy teljesen más 

politikai filozófia jelent meg, amely központilag igyekezett megoldást találni a mindenki által 

egyre világosabban látott problémákra.   
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