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Bevezetés: 
A kormányzás keretfeltételei a modern 
társadalomban 

 
A társadalomtudományokban a társadalmi változásokról és a társadalom 
modernizációjáról különböző elméletek és diskurzusok léteznek.1 Amennyire 
különböző a modernizáció besorolása az egyik elméleti feltételrendszerbe, 
annyira különbözőek az ebből levont következtetések is a politikai 
cselekvésre nézve. Ebben a tanulmányban a kormány intézkedéseire 
összpontosítunk. A közigazgatással ellentétben, amelyet irányítanak, a 
kormány a végrehajtó hatalom irányító része. A kormány és a közigazgatás, 
mint végrehajtó hatalom, a törvényhozással szemben áll. A demokrácia és az 
alkotmányjog klasszikus elméletei a két hatalom megosztásán vagy 
összefonódásán alapulnak. Ez az elv a mai napig nem változott. Változott 
azonban az a kulturális, gazdasági és társadalmi környezet, amelybe a politika 
és intézményei beágyazódnak. Az amerikai alkotmány, a Szent Pál Egyház 
alkotmánya és az alaptörvény szerzői a legjobb esetben is csak kezdetlegesen 
voltak tisztában a multikulturális társadalmakkal, a globalizált gazdasággal, a 
kiterjedt iparosodással vagy a technikai és tudományos forradalommal. A 
kérdés az, hogy az állam, mint a politika legfontosabb szereplője, hogyan tud 
legitim célokat elérni úgy, hogy a kormányzat a legerősebb eszköze. Ez 
nemcsak az emberi jogok időben történő védelméről szól, hanem a modern 
társadalom minden területének alakításáról. 

Az államhatalmat a különböző szerzők szerint az ex- 
Az államot a mindenhatóság és az impotencia két dimenziójába sorolják. Míg 
a kritikus szerzők az állam (különösen a titkosszolgálatok) feltételezett 
mindenhatóságát a civil társadalom ellensúlyozó erejével akarják korlátozni, 
addig más szerzők az állam kudarcának bizonyítékait látják olyan területeken, 
mint a munkaerőpiac, a bankfelügyelet, a pénzügyek, a pénzügyek, az 
éghajlatvédelem és más területeken. 

A kormányzati cselekvés magyarázatára szolgáló állam- és 
kontrollelméleti modellek sokaságából néhány képezi majd azt az alapot, 
amelyre a miniszteri bürokráciáról alkotott nézet épül. Ezeket az elméleti 
modelleket a 2. fejezet ismerteti. Ezek a politikai irányítás vonatkozó teo- rái 
és azok továbbfejlesztése a kormányzáselméletben. A következő 3. 
fejezetben a modern társadalom kihívásait mutatjuk be, amelyekkel az 
államnak szembe kell néznie, különösen a 

 
1 A társadalmi változások különböző elméleteiről összefoglaló áttekintést ad Aron (1964); 

Zapf (1979); Prognos (1982); Münch (1984); Beck/Giddens/Lash (1996); Bauman (2003). 
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kormány, jelenleg áll. Ez a fejezet is inkább kiemeli, mintsem teljes 
mértékben leírja és tükrözi a társadalmi, gazdasági és kulturális változások 
valamennyi folyamatát. Az itt elvégzett válogatás - beleértve a politikai 
hálózatokat, a részvételt, a civil társadalmat, a szervezett érdekeket és a 
lobbitevékenységet is - a témáknak a kormányzás szempontjából betöltött 
különleges jelentőségén alapul. 

A negyedik fejezet lényegében a minisztériumi bürokrácia belső 
működésének leírása, amely a szerzőnek az észak-rajna-vesztfáliai Landtag 
igazgatásában, valamint két minisztériumban és az észak-rajna-vesztfáliai 
Állami Kancellárián különböző referátumok vezetőjeként szerzett 
tapasztalatain alapul. Különösen az egyéni inputok összetettségének 
kezelésével kapcsolatos napi rutinokba való betekintés különösen tanulságos 
a kormányzati politikaalkotás lehetőségeinek és korlátainak kérdése 
szempontjából. Ez a belső nézőpont nehezen hozzáférhető az empirikus 
társadalomtudomány módszereivel. A minisztériumi közigazgatás 
viszonylagos zártságának egyik következménye, hogy az empirikus 
tanulmányok csak az egyes munkaegységek vagy folyamatok bizonyos 
aspektusait vizsgálhatják, de a belső és külső szereplők közötti, valamint a 
különböző kormányzati-belső egységek közötti formális és informális 
kölcsönhatások sokféleségét és a hozzájuk tartozó cselekvési logikákat nem. 
Sem az esettanulmány, sem a módszertani vizsgálat nem lehet "objektív". 
Mindkettő együtt azonban szélesebb képet ad a kormányzati fellépésről. 
Mindkét módszernek - az önéletrajzi esettanulmánynak és a reprezentatív 
tanulmánynak - megvannak a maga vakfoltjai. Például a végrehajtó 
hatalomról vagy a közigazgatásról szóló számos tanulmány figyelmen kívül 
hagyja a különböző kontextusokban és színtereken tevékenykedő szereplők 
részvételét. Egy minisztérium belső összetettsége is sokkal nagyobb, mint azt 
gyakran feltételezik, amikor például csak "a" kormányt nevezik 
"kormánynak". 
A "fekete doboz" kifejezést olyan dobozra használják, amely valamilyen módon 
külső impulzusokat dolgoz fel. 
De még az esettanulmány sem mentesül a torzításoktól, minden 
távolságtartásra és objektivitásra irányuló törekvés ellenére sem. Például soha 
nem lehet reprezentatív, és támadható pusztán azért, mert más szerzők, akik 
más helyeken dolgoztak, más következtetésekre jutnak. Ugyanakkor számos 
struktúra és munkamódszer minden minisztériumban hasonló, és a más 
minisztériumokból vagy minisztériumokból származó esettanulmányok 
valószínűleg nem vezetnek teljesen eltérő eredményekre. 

"A társadalmi egész megértésének sajátossága éppen abban áll, hogy az 
nem részleges vizsgálatokból jön létre, nem jöhet létre" (Aron 1964: 15). A 
tét nem a társadalmi egész megértése, hanem csupán a kormányzati cselekvés 
jobb megértése, amely sokféleképpen kapcsolódik a társadalmi egészhez, és 
összefügg a társadalmi egésszel. Semmi más a politika értelme. És pontosan 
ezért van szükség sok részleges 
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tanulmányok a kormányzati kutatás, a politikatudomány, valamint a 
közigazgatási és szervezeti szociológia területén. A kormányzati tevékenység 
összetettségét és sokszínűségét, amely a jelen tanulmányban nyilvánvalóvá 
válik, a politikai és pénzügyi forrásoktól való függőségét, valamint a 
kormánynak a parlamenttel és a civil társadalommal való szoros kapcsolatát 
aligha lehet egyetlen tanulmányban megragadni. A jelen tanulmányban sok 
minden nyitva marad, például az eredmények más szakpolitikai területekre és 
szakpolitikai szintekre való átvihetősége. Ugyanakkor szélesítenie kell a 
politikai és közigazgatási tanulmányok horizontját, és olyan kérdésekre kell 
irányítania az érdeklődést, amelyekkel a tudósok általában nem foglalkoznak: 

• Hogyan néz ki a kormány és a parlamenti többségi frakció közötti - 
informális - eszmecsere konkrét kérdésekben? 

• Hogyan koordinálnak az állami kormányok a miniszteri konferenciák 
előkészítése során? 

• Hogyan egyeztetnek a tartományi kormányok a szövetségi 
kormánnyal és az őket támogató parlamenti frakciókkal a konkrét 
kérdésekben? 

• Hogyan kezelik az egyes kérdésekkel kapcsolatos különböző tanszéki 
érdekeket? 
ténylegesen a meglévő szabályozásokon túlmenően kezelik? 

• Hogyan alakulnak ki a többségi megoldások a parlament, a kormány 
és a szervezett érdekek közötti kölcsönhatásban? 

Ezekre a kérdésekre aligha lehet standardizált kérdőívekkel válaszolni, már 
csak azért sem, mert az érintett szereplők egyike sem fogja elismerni, hogy 
ezek a folyamatok a gyakorlatban mennyire látszólag rendszerezetlenek. Még 
a szakértőkkel folytatott interjúk során is hajlamosak lennének a 
megkérdezettek legalább a szabálykövető eljárás látszatát kelteni, hogy ne 
terheljék magukat. És a társadalomtudományi kutatás melyik eszköze rögzíti 
valójában a "tűzparti beszélgetéseket",2 , amelyekről még hivatalos 
jegyzőkönyvek sem készülnek, vagy a kormányfők és államtitkárok közötti, 
folyamatban lévő tárgyalások során folytatott szöveges üzenetváltásokat, 
amelyek semmilyen aktában nem jelennek meg? Számos megközelítés csak 
akkor válik hozzáférhetővé a kutató számára, ha a kormányzati cselekvés 
kontextusába ágyazódik.3 

 
2 A miniszterelnöki konferenciák alkalmával a különösen vitás kérdések tisztázása érdekében 

"tűzparti beszélgetéseket" tartanak. Saját napirendjük van, és a kormánytisztviselők készítik 
elő őket. 

3 A 2005-2010 közötti észak-rajna-vesztfáliai kormányváltásról szóló esettanulmányában 
Martin Florack egy évet töltött a tartományi kancellária tervezési osztályán. Ez a jelenlét 
"fontos előfeltételnek bizonyult ahhoz, hogy az államtitkári konferencia egyes üléseire 
bejuthassunk". Csak e közvetlen megfigyelés során lehetett betekintést nyerni az 
interjúanyagon túl az ott alkalmazott eljárásokba és szervezeti folyamatokba" (Florack 
2013: 431). 
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Eltérve attól a társadalomtudományi módszertantól, hogy a kutatás-
irányadó hipotéziseket a meglévő elméletből származtatják, majd a szakértői 
interjúk vagy a dokumentumelemzés eszközeivel tesztelik, a jelen 
tanulmányban az elméleti alapok az empirikus eredmények osztályozására 
szolgálnak, mivel azok egyébként puszta leírás lennének. Ez az eljárás 
éppúgy nem ad objektív képet a végrehajtó hatalomról, mint a közigazgatási 
kutatás számtalan tanulmánya, amelyek mindig csak egyes hatóságok vagy 
közigazgatási ágak egyes részlegeinek konkrét aspektusait vizsgálják. Még ha 
ez az empirikus társadalomkutatás minden szabálya szerint történik is, az 
eredmény mindig időben és tárgyban korlátozott. Végül is az empirikus 
eredmények konkrét támpontokat adhatnak a belső folyamatok vagy a 
teljesítmény javításához. A végrehajtó hatalom összetettsége és sokfélesége 
miatt az ilyen tanulmányok, például a közigazgatási reformmal 
összefüggésben, csak korlátozott mértékben vihetők át más közigazgatási 
ágakra. A járási hivatal másképp működik, mint a járási hivatal, a 
kereskedelmi felügyeleti hatóság vagy az EU Versenyigazgatóság. 

Lehetetlen az adminisztrációk sokféleségét közös nevezőre hozni. 
Jelzésértékű, hogy a közigazgatási jogról szóló átfogó tankönyv meg sem 
próbálkozik ezzel, és mindjárt az elején leszögezi: Az adminisztráció 
"leírható, de nem definiálható [...]. A sokféleség, amelyben az egyes 
igazgatási feladatok szétterjednek, gúnyt űz az egységes képletből" (Forsthoff 
1973: 1). Ernst Forsthoff annak okát, hogy a közigazgatási jogtudomány 
zavarba jön tárgyának, a közigazgatásnak a meghatározásában, a 
közigazgatás jellegében látta. Ezt a nézetet csak megerősíteni lehet. Renate 
Mayntz (1985: 74) is rámutatott egy ideje, hogy "a szabályozást igénylő 
ügyek sokfélesége és összetettsége" a végrehajtó hatalom jellemzője. 

Mindazonáltal: sok egyedi vizsgálat mozaikot eredményez, amelyben 
néhány kő mindig hiányzik az összképből, de legalább a struktúrák és a 
problémák felismerhetők. A személyes tapasztalatok mint a közigazgatási és 
kormányzati kutatások alapjai ritkán használt, hibákkal teli források: az 
életrajzi leírások sosem lehetnek mentesek a személyes igazolásoktól, 
átértelmezésektől és/vagy egyszerűen téves elképzelésektől. Ezt az 
elfogultságot az empirikus közigazgatási kutatások elfogultságával szemben 
kell mérlegelni: Kimenet-orientáltság, racionalitási feltételezések és 
különböző kognitív érdekek. Gerd Mielke, Rajna-vidék-Pfalz tartományi 
kancelláriájának egykori osztályvezetője találóan írta le a saját tapasztalatai 
és a tudományos állítások közötti feszültségteret: egyrészt az elméleti 
konstrukciót, "amelynek racionalitását és működőképességét többnyire a 
racionális választási megközelítés arzenáljából származó változat sugallja", 
másrészt "a racionális választási megközelítés narratívájából utólag 
elővarázsolt hatékonysági idillt". 
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a gyakorló" (Mielke 2014: 201). Ő is, akárcsak a jelen beszámolóban, a 
"gyakorlat leírásával" foglalkozik, amely nem veszi eléggé figyelembe a 
tudományt. Rüdiger Frohn, Észak-Rajna-Vesztfália tartományi 
kancelláriájának korábbi vezetője (2008) hasonlóan érvel. 

Végül, de nem utolsósorban, e tanulmány célja, hogy a 
társadalomtudományok, különösen a politikatudományok hallgatóinak reális 
képet adjon a kormányzásról és a végrehajtó hatalom feladatairól, és további 
tudományos munkára ösztönözzön. 
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1. Állami feladatok és politikai hibák 
 

A politikai kudarc fogalma - egy bizonyos szakpolitikai területen fennálló 
hiányosság - éppúgy ismerős a politikában, mint a tudományban4 és a 
médiában. Nem lehet objektíven megállapítani, hogy valóban hiányos 
államról van-e szó, vagy csak a politikai szereplők vagy a média látja annak. 
A politika kudarcának diagnózisa ugyanolyan konstrukció, mint a politika 
sikere. Ha az elvárásokat eltúlozzák, például választási ígéretekkel, akkor a 
későbbiekben nem lehet elkerülni a csalódást a ténylegesen elért 
eredményekkel kapcsolatban. Másrészt a "reális" választási ígéretek 
veszélyeztetik a választási sikert, például a korlátozott pénzügyi mozgástérre 
való hivatkozással. Általában már az is sikernek számít, ha ésszerű időn belül 
megtettek néhány lépést a helyes irányba: kevesebb munkanélküli, jobb 
infrastruktúra, fenntarthatóbb növekedés. Nincs mérce arra vonatkozóan, 
hogy a politika mit tudna elérni, és így nincs empirikus bizonyíték a 
kudarcára. Mindazonáltal legalább bizonyíték van a politika kudarcára. Egy-
egy nagyszabású projekt - legyen szó a vasútról vagy a Hartz-reformról - 
minden egyes balulya ráirányíthatja a közvélemény figyelmét erre a 
látszólagos részletre, amely aztán szimbolikusan az egészet (a 
közinfrastruktúrát, a jóléti államot, a gazdaságot, a "rendszert") jelképezi. 
Még az adminisztráció manuális hibái is - például az uniós támogatások 
időben történő lehívásának elmulasztása vagy a különböző intézmények 
között inkompatibilis szoftverek - egyre inkább politizálódnak, és szintén 
politikai hibának tekinthetők. 

Az eredmények nemzetközi összehasonlítása egyes szakpolitikai területeken 
azt sugallják, hogy bizonyos szakpolitikai területeken más politikával: más 
politikai stílussal vagy más igazgatási kultúrával többet lehetne elérni 
(Feick/Jann 1988). Az ilyen összehasonlítások módszertani kritikája ellenére 
fontos szerepet játszanak a politikai vitában. Például az OECD jelentéseit, a 
PISA-tanulmányokat vagy a Bertelsmann Alapítvány ranglistáit a 
közigazgatás, a média vagy az egyetemek minőségéről minden politikai 
szereplő megvitatja: a kormány a sikerei bizonyítására, az ellenzék és a média 
pedig a kormány hiányosságainak felróására. A szakértők módszertani 
kifogásait, miszerint ezekben az esetekben az almát narancshoz hasonlítják, 
nem fogadják el. 

 
 
 

4 "A kormányzási kudarcok, vagy legalábbis a kormányzási problémák példáinak listája 
hosszú, a sikereké pedig meglehetősen rövid" (Dose 2008: 77). A témával foglalkozó 
klasszikus értekezések közé tartoznak: Hennis/Kielmannsegg/Matz 1977; Willke 1983; 
Jänicke 1986; Gretschmann 1981; Mayntz 1987. 
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5 Anem változtat azon a tényen, hogy a más országokkal szembeni 
feltételezett hiányt először az adott kormánynak kell megmagyaráznia. 

Mindig van olyan ország, amely bizonyos területeken jobban teljesít, mint 
mások. Úgy tűnik, hogy ez a lehetséges terápiák útját is megnyitja. 
Kézenfekvőnek tűnik, hogy egyszerűen lemásoljuk a sikeres modellt. Egyes 
országok így bizonyos politikai területeken egy bizonyos időre globális 
példaképpé válnak: Például az iskolapolitikában Finnország, a közigazgatási 
reformban Új-Zéland, a foglalkoztatáspolitikában Dánia, a családpolitikában 
Svédország, a tudománypolitikában az USA, a szociálpolitikában Hollandia 
stb. (B. Müller 1998). (B. Müller 1998). Az útfüggőség, valamint a sikeres 
politikák történelmi és társadalmi-kulturális kontextusba ágyazottsága jól 
ismert a politikatudományban,6 , de a média és a politikusok számára nem. 
Legkésőbb a külföldről származó egyes bevált gyakorlatok bemutatásakor 
válik nyilvánvalóvá azok kontextusfüggősége: például a sikeres dániai 
foglalkoztatáspolitika nagyon erősen függ a szociális partnerek közötti 
konszenzustól és a támogatás magas intenzitásától. Az Egyesült Államok 
sikeres tudománypolitikája - amelyet gyakran csak Nobel-díjakban mérnek - 
a köz- és magánszféra közötti partnerségek és más egyetemi struktúrák eltérő 
értelmezésén alapul. Svédország sikeres szociálpolitikájában döntő szerepet 
játszik az adókon - és nem a társadalombiztosítási intézményeken - keresztüli 
finanszírozás. 

A példákat tetszőlegesen lehetne folytatni. Azt mutatják, hogy a 
hiányosságok 

egy adott szakpolitikai területen nem lehet könnyen orvosolni más országok 
sikeres megoldásainak importálásával. Ugyanez vonatkozik a saját 
országunkban más szakpolitikai területek sikeres megoldásaira is. Minden 
politikai területnek megvannak a maga szereplői, megoldási stratégiái és 
útjai: "A politika meghatározza a politikát" (Lowi 1972: 299). Továbbra is 
kérdéses, hogy a politika kudarca mindig csak konstruktivista módon 
értelmezhető-e, vagy van-e olyan objektív mag, amely igazolja ezt a 
diagnózist. A politika sikerét mindig érdekvezérelt szempontból ítélik meg. 
Ezért nem lehet objektíven mérni a politika kudarcát. A demokratikus 
rendszerekben mindig lesz ellenzék és én- 

 

5 Az OECD például rendszeresen azt állítja, hogy Németországban túl kevés az akadémikus, 
figyelmen kívül hagyva többek között a duális rendszer sajátosságait. Az OECD-
tanulmányok a "tudományos fokozatok" mutatóhoz való ragaszkodása a német szakoktatási 
és szakképzési rendszer nemzetközileg elismert erősségét az oktatáspolitika kudarcának 
feltételezett bizonyítékává változtatja. Vö. http://www.wiwo.de/erfolg/cam pus-mba/oecd-
bildungsstudie-die-laender-mit-der-hoechsten-akademikerquote/10702910. html, utolsó 
hozzáférés: 2015.4.8. 

6 "A kapitalizmus fejlett ipari társadalmakban fellelhető változatai kevésbé explicit kollektív 
döntések eredményei, mint inkább a történelmi véletlenszerűség és az útfüggőség 
kifejeződései" (Czada 2003: 11). 

http://www.wiwo.de/erfolg/cam
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Mindig lesznek olyan médiumok, amelyek az adott kormányt politikai 
kudarccal vádolják. A totalitárius rendszerekben viszont soha nem lesz 
politikai kudarc, kivéve, ha szabotőröket vagy felforgató erőket lehet hibáztatni 
érte, vagy ha az állítólagos politikai kudarcokról való tudósítást 
"kormányellenes propagandaként" kriminalizálják.7 Ami a demokráciákban a 
kormány, az ellenzék, a szervezett érdekek és a média közötti normális rutin 
része, az a diktatúrákban bűncselekmény. A politikai kudarcokról szóló 
diskurzus ezért csak demokráciákban létezhet. Mindazonáltal a nemzetek 
feletti szervezetekre, más országok tudósaira vagy a nem kormányzati 
szervezetekre marad a totalitárius rendszerek politikai kudarcainak tanúsítása 
- legalábbis az emberi jogok és a környezetvédelem területén. 

Minél inkább hisznek a polgárok kormányuk általános politikai 
kudarcában, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a totalitárius eszmék és 
az antidemokratikus struktúrák képesek lesznek többségbe kerülni. Ez az 
egyik tapasztalat a volt keleti blokk államainak rendszerváltozásából, de a 
2005-ös erőszakos kitörésekből a francia nagyvárosok külvárosaiban, vagy a 
2015-ös párizsi merényletekből is, amelyek nagyban elősegítették a 
jobboldali populista csoportok (Front National és Movement pour la France)8 
és tovább erősítik őket. Ráadásul a megélhetési költségek a legtöbb polgár 
számára fontosabbak, mint a demokratikus jogok, amelyek látszólag csak az 
anyagilag jól szituáltaknak kedveznek.9 Az állandó politikai kudarcok 
tapasztalata sok állampolgár számára azt eredményezi, hogy fokozatosan 
elveszíti a bizalmát az önmagában stabil demokrácia intézményei és képviselői 
iránt. A pártok jobb- és baloldali szélén ezért hálásan ragadják meg a politikai 
kudarcra vonatkozó megállapításokat, hogy az egész politikai rendszer teljes 
átdolgozását követeljék. Ennek paradigmája a szélsőjobboldal és a 
szélsőbaloldal polémiája volt a weimari köztársaság és annak 
"rendszerpártjai" ellen (Sontheimer 1962) - ez a toposz ma is gyakori a 
populista mozgalmakban. 

Az 1970-es években az Új Baloldal politikai kudarcot állapított meg a 
Ez a "rendszer" legitimitásának válságához kapcsolódott, amelyet a 
szocialista modell szerinti átalakítással kellett leküzdeni.10 A konzervatív és 
polgári pártok azonban szintén politikai kudarcot állapítottak meg, bár ők 
inkább az erős állam cselekvőképességének helyreállításában hittek a 
fennálló rendszer alapján. 

 
7 2015-ben például a venezuelai kormány megtiltotta az ("állítólag") üres szupermarketek 

polcainak fényképezését. ("A forradalomnak fogy a teje", FAZ-Online, 2015.3.6.). 
8 "A zavargások keselyűi" (Spiegel-online, 2005.11.11.) 
9 Ez a háború utáni Németországban is világossá vált (Beyer/Holtmann 1989). 
10 Paradigmatikusak ehhez Herbert Marcuse (1973), Joachim Hirsch (1975) és Claus Offe 

(1975) értekezései. 
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intézmények (Forsthoff 1972). Konzervatív és baloldali szerzők részben 
egyetértettek abban a diagnózisukban, hogy a modern államot mindenekelőtt 
a tudományos és technikai fejlődés állította kihívás elé (Schelsky 1965; 
Habermas 1981). A két álláspont képviselői azonban politikai ellenfélként is 
tekintettek egymásra.11 A 21. század elején az állam (különösen a látszólag 
legyőzött nemzetállam) baloldali kritikája még mindig él. Ez a "kirostált 
államiság" (Genschel/Leibfried/Zangl 2007; Schneider/Nullmeier 2013), a 
"posztdemokrácia" (Crouch 2005) és a nemzetállam visszatérése az Európai 
Unió kontextusában, például a Habermas-Streeck-vitában (Höpner 2013) 
artikulálódik. 

A kormányzat feladatai az alkotmányból és az állami feladatok 
értelmezéséből következnek (Grimm 1987a: 53 ff., 1991: 159 ff.; Willke 
1992: 211 ff.; Prätorius 1999; Nitschke 2000; Böckenförde 2006: 53). 
Mindkettő teret enged az értelmezésnek. Még ha konszenzus is születik egy 
állami feladatról, akkor is nyitva marad, hogy azt hogyan és ki fogja 
végrehajtani. Ha például a migránsok integrációja állami feladatnak számít, 
akkor kérdés, hogy ez magában foglalja-e a nyelvoktatás és a szakmai 
integráció támogatását is, és ki viseli a költségeket: a szövetségi kormány, a 
tartományok vagy az önkormányzatok? E konkretizálás nélkül az állami 
feladatokra való hivatkozás absztrakt marad. 

A hagyományos államfelfogás szerint az állam elsősorban polgárai belső 
és külső biztonságáért felelős.12 Hosszú ideig ez volt az állam létezésének 
legfontosabb legitimációja. Minél több a 
Minél inkább elvált egymástól az állam és a társadalom a 18. és 19. 
században, és minél inkább differenciálódott a társadalom többé-kevésbé 
autonóm részterületekre, annál inkább megváltozott az alkotmány funkciója. 
Az alapvető jogok például az "állam és a társadalom közötti határvonalat" 
jelölték ki. Az állam felől nézve ezek a cselekvés akadályai voltak, a 
társadalom felől nézve pedig védelmi jogok" (Grimm 1991: 48). Azzal a 
felismeréssel, hogy a társadalmi önkormányzatiság nem tudja megoldani az 
igazságosság problémáját, hanem a különböző társadalmi osztályok 
megjelenésével új egyenlőtlenségeket teremt, paradigmaváltás következett be 
az alkotmány funkciójában és így az állam feladataiban is: 

"Kezdetben az állam csak a legszembetűnőbb visszaélések megakadályozására 
avatkozott be, de hamarosan át kellett vennie a megelőzés, a kártérítés vagy a 
segítségnyújtás szerepét vészhelyzetekben vagy válsághelyzetekben. [...] Minőségi 
szempontból az állam tevékenysége fejlődött. 

 

11 Ezzel kapcsolatban jellemzően Helmut Schelsky, Ernst Forsthoff és Ralf Dahrendorf 
foglaltak állást. 

12 A Federalist Papers első cikkeit például ennek a kérdésnek szentelik, és az akkori belső és 
külső háborúk európai tapasztalataira reflektálnak (Hamil- ton/Madison/Jay 1994). 
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Az igazságosság problémájának materializálódása miatt az állam már nem kötődik egy 
adott, kvázi természetes társadalmi rendhez, amelyet csak meg kellett védenie a 
zavaroktól. Ehelyett most maga a társadalmi rend válik az állami változás és tervezés 
tárgyává" (ibid.: 168). 

Az azonban, hogy egy kormányzat szociális és közszolgálati feladatának 
tekinti-e például az óvodák létrehozását, vagy ezt a feladatot a civil 
társadalomra és így az erők szabad játékára bízza, politikai döntés kérdése, és 
nem feltétlenül az állami feladatok katalógusából vezethető le. Amikor a 
költségvetési helyzet bizonytalan, az állam feladatai próbára vannak téve: Az 
államnak kell-e szociális infrastruktúrát biztosítania, vagy nem bízhatja ezt a 
piacra? Az egyetemek finanszírozása az állam feladatai közé tartozik-e, vagy 
a kedvezményezetteknek kell részt venniük a díjak befizetésével? Ezek mind 
politikai döntések, amelyekre minden kormány és minden egyes időpontban 
más és más választ ad. 

Az, hogy mi számít állami feladatnak, az adott politikai kontextustól és a 
különböző államok politikai kultúrájától függ. A jól fejlett jóléti államokban 
(pl. Skandináviában, Németországban, Hollandiában) magától értetődőnek 
tekintett dolgok egy része az USA-ban vagy Nagy-Britanniában ugyanúgy 
magától értetődő a magánkezdeményezések számára 
(Heinze/Schmid/Strünck 1999: 96 ff.). Ezért nem meglepő, hogy az USA-ban 
elterjedt kommunitarizmus eszméje az önkéntesség, a magánalapítványok és 
az adománygyűjtés gyakorlatával együtt Európában is megjelent a társadalmi 
tőkéről és az önkéntes munkáról szóló diskurzusokban 
(Alemann/Heinze/Wehrhöfer 1999; Mai 2004b), de nem alakított ki átfogó 
gyakorlatot. 

Függetlenül az alkotmányban és az ítélkezési gyakorlatban meghatározott 
állami feladatoktól, amelyek mindenkori terjedelmét soha nem lehet pontosan 
meghatározni, minden kihívás állandó feladattá válhat, amely egy bizonyos 
ponton állami feladattá szilárdul. Erre példa a környezet- és 
természetvédelem. Igaz, hogy a porosz közigazgatásnak is voltak 
légszennyezés-ellenőrzési és hasonló szabályai. De csak az 1970-es években, 
az ökológiai kihívás és az ökológiai mozgalom megfelelő követelései miatt 
bővültek jelentősen a környezet- és természetvédelem intézményei és 
törvényei (Küppers/Lundgreen/Weingart 1978; E. Müller 1986; Simonis 
1988). Legkésőbb a független minisztérium létrehozása óta a 
környezetvédelmi politika állami feladat. A szituációs kihívások olyan állami 
feladatokat eredményezhetnek, amelyek végül állami feladattá válnak, és 
amelyeket az állampolgárok magától értetődőnek tekintenek, és 
érdekérvényesítésként védenek. 

Még ha nincs is rögzített katalógusa az állami feladatoknak, abban 
széleskörű egyetértés van, hogy az alapállomány mellett folyamatosan új 
feladatokkal bővül. 
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"Az óvodai férőhelyek létesítése mindig is közfeladat volt, de csak a közelmúltban vált 
állami - azaz önkormányzati - feladattá, mivel a jogalkotás átvette ezt a területet. [...] 
"Az állam" nem szuverén döntéssel választja a feladatokat, hanem belekényszerül. [...] 
A nők növekvő foglalkoztatottságával a gyermekgondozás olyan jóléti állami dimenziót 
öltött, amilyennel más társadalmi körülmények között nem rendelkezett" (Ipsen 2011: 
46, kiemelés az eredetiben). 

Az állami feladatok növekedése addig nem volt problémás, amíg a 
kapcsolódó projektek finanszírozhatók voltak. Mind a liberálisok, mind a 
konzervatívok bírálták azt, hogy az állam bizonyos területeken egyáltalán 
tevékenykedett. Ez mindenekelőtt a jóléti állam kiterjesztésére vonatkozott, 
amely - kritikusai, például Schelsky szerint - megfosztja a polgárok jogaitól, 
és létrehozza saját klientúráját, amely egyre többet követel az államtól, és így 
a jogosultsági spirált indítja el. Azonban nem csak konzervatív-liberális 
körök fedezik fel újra a szubszidiaritás elvét, hanem - bár más okokból - a 
civil társadalom számos, a kommunitarizmus hagyományát követő erő is. 

Már csak a jóléti állam növekvő költségei is újragondolást igényelnek, 
különösen azért, mert az állam két legyet üthetne egy csapásra a civil 
társadalom felfedezésével: Az állami költségvetések rehabilitációja és a 
polgárok nagyobb részvétel iránti vágyának teljesítése. 
"A civil társadalom iránti igény annál hangosabb, minél inkább úgy látja az 
állam, hogy képtelen teljesíteni mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket 
eddig teljesített" (R. Bauer 2000: 230). A nagyobb civil részvétel igénye tehát 
mindkét oldalról felmerül - mégis mindkettő mást jelent: míg az állam azt 
reméli, hogy a feladatokat, különösen a szociális és kulturális szférában, át 
tudja adni a civil társadalomnak, és így kiveheti azokat a szolgáltatási 
katalógusából, addig a civil társadalom szereplői - egyesületek és 
kezdeményezések - elsősorban az (állami) önsegélyezésben gondolkodnak. 
Az állam és a civil társadalom13 mindig is kapcsolatban állt egymással. Az 
állam és a társadalom 19. századi szétválasztásának bizonyítékaként említett 
egyesületek azt is bizonyítják, hogy azokat a (porosz) állam részeként 
értelmezték, nem pedig egy élénk és pluralista civil társadalom 
kifejeződéseként.14 

 
 

13 A civil társadalom fogalmáról és a társadalom önálló szférájaként való megalkotásáról lásd 
Zinecker (2005: 532): "Intézményi magját azok az önkéntes alapon működő nem 
kormányzati és nem gazdasági egyesületek és szövetségek alkotják, amelyek a közszféra 
kommunikációs struktúráit az élővilág szociális komponensében rögzítik. 

14 Az 1794. évi általános földtörvény által engedélyezett egyesületek alapítása kifejezetten a 
"közjó és annak garanciája, az állam" iránti elkötelezettséghez kapcsolódott (R. Bauer 
2000: 236). 
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2. A politikai irányítástól a kormányzásig - 
paradigmaváltás 

 
 

2.1 Politikatudomány A kormányzás elméletei 
 

A politikai ellenőrzés elméletei (amelyek közül a klasszikusok közül Etzioni 
1968; Deutsch 1973 és David Easton 1964) a kibernetika mintájára készültek, 
amelyet az 1950-es és 1960-as években számos tudományág átvett (Mayntz 
1996). A kibernetika eredetileg a híradástechnika matematikai-tudományos 
részterülete volt. Nagyrészt a katonai kutatás keretében fejlesztették ki. A 
társadalomtudományok azt remélték, hogy a kibernetikai fogalmak és 
gondolkodásmódok recepciója tárgyiasítja tudományágukat. Még a 
szociológia is a 18. században kialakult, akkoriban uralkodó tudományos 
paradigmákra, a biológiára, a fizikára és a mechanikára épült (Jäckel/Mai 
2008). Ezek az analógiák félreérthetetlenek a szociológia alapító atyáinak, 
August Comte-nak és Émile Durkheimnek az írásaiban. Még ha a sajátosan 
társadalomtudományosat újra és újra kidolgozzák is ezekben az írásokban, a 
természettudományok maradtak a fogalmi pontosság, az elméleti elegancia és 
a logikai következetesség mintaképei. Max Weber (1973) alapvetően bírálta a 
természettudományos gondolkodásmódok társadalmi jelenségekre való 
átvitelét, és rámutatott azok korlátaira. 

Még a kibernetika és a modern biológia későbbi recepciójában is. 
A kibernetika fejlődése a társadalomtudományokon keresztül (pl. Niklas 
Luhmann autopoietikus rendszerelméletét a biológusok Humberto Ma- turana 
és Francisco Varela írásai ihlették, akik viszont a kibernetikára hivatkoztak) 
szerepet játszott a tudományfilozófiában (Willke 1991). A kibernetika 
állítólagosan semleges fogalmai, mint például a fekete doboz, a 
visszacsatolás, a bemenet, a kimenet, a rezonancia, a redundancia stb. úgy 
tűnt, leírhatóvá és könnyebben modellezhetővé teszik a társadalmi és 
politikai folyamatokat. Emellett a kibernetikára való hivatkozással a 
társadalomtudományi elméletek alapjai látszólag szilárdabbá és 
"objektívebbé" váltak. Talcott Parsons, Niklas Luhmann és Richard Münch 
szociológiai rendszerelméletei többé-kevésbé ebben a hagyományban állnak, 
bár mindegyikük nagyon különböző módon rekonstruálja a biológiai és 
társadalmi rendszerek univerzális tulajdonságait (Schimank 1996). 

A politikatudomány és a társadalmi-logikai rendszerelméletek közötti 
fontos különbség a nyitottság és a geo 
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összetartás. Míg a politikatudomány azt a kérdést teszi fel, hogy a politikai 
rendszer hogyan tud rugalmasan alkalmazkodni a környezeti változásokhoz, 
és így fenntartani stabilitását, addig a szociológiai rendszerelmélet az 
autopoiétikus kohézióra összpontosít (Willke 1991). Ez az elmélet azonban 
nyitva hagy egy kiskaput: 

"Az autopoietikus rendszerek most úgy tűnnek, hogy a korábbi rendszerelméleti 
posztulátummal ellentétben, amely a rendszerek szükséges nyitottságáról szólt a 
rendszer-környezet konstellációkban, a magterületükön, a belső vezérlési 
struktúrájukban zárt rendszerek. [...] Lényeges azonban megjegyezni, hogy egy 
autopoietikus rendszer operatív zártsága csak saját reprodukciójának önszabályozásának 
alapvető körkörösségére vonatkozik; más tekintetben, különösen az energia és az 
információ befogadása tekintetében [...] abszolút és szükségszerűen nyitott" (Willke 
1996: 136). 

A politikai ellenőrzés elméletei - leegyszerűsítve - egy központi politikai 
szereplőt - vagyis a kormányt - feltételeztek, amely az ellenőrzés tárgyaival 
és a környezetből származó "inputokkal" egy ellenőrzési hurkot alkotott 
(Kevenhörster 1984: 177). E modell szerint a politika irányítási képességének 
meghatározó tényezője mindenekelőtt az információfeldolgozási képessége. 
Ez a modell az 1960-as és 1970-es évek technokrata szellemét idézte. A 
nagyszámítógépek elterjedése a kormányzati központokban és az ezzel 
kapcsolatos racionális algoritmusokban való gondolkodás megerősítette a 
politikusokat abban a hitükben, hogy a jó kormányzás alapvetően a megfelelő 
információkezelés kérdése, és hogy ez viszont a szakértők dolga. 

A technokrata modell valóságos tervezési eufóriát váltott ki az akkori 
kormányok körében. A szociálliberális kormányzás kezdetével számos 
reformprojektet indítottak el szinte minden szakpolitikai területen. A 
kiábrándulás csak néhány évvel később vált nyilvánvalóvá: sok reform 
félúton elakadt, mások nem érték el céljukat, néhányat pedig el sem kezdtek 
rendesen. Ezen túlmenően, a 
"olajársokk" az 1970-es években, világossá vált minden reform külső, 
ellenőrizhetetlen tényezőktől való függése. Addig senki sem gondolta volna, 
hogy az olajár szinte minden más tervezést befolyásol. Mindenekelőtt 
világossá vált, hogy a politikai irányítás és tervezés a pénzügyi és gazdasági 
keretfeltételekhez kapcsolódik. 

Konzervatív és baloldali-liberális politológusok egyaránt diagnosztizálták 
az ellenőrzés válságát - néha a legitimitás hasonlóan megfogalmazott 
válságára való hivatkozással, néha pedig anélkül (Offe 1975: 133). A 
politikusoknak az állami tervezés korlátaiból való kiábrándulásával 
párhuzamosan a politikatudomány is megváltoztatta az államrendszerre 
vonatkozó nézőpontját. Ahelyett, hogy az állam politikaformáló 
kompetenciájának immanens, szervezeti és információs feltételeinek 
optimalizálására kérdeznénk rá, az 1970-es évektől kezdve a hangsúly inkább 
az állam intézményi feltételeire helyeződött. 



20 

 

 

 

Az államot és a politika címzettjeit a szereplők különböző megállapodásai és 
konstellációi strukturálták (Holzinger/Knill/Lehmkuhl 2003: 7). 

A politikai intézkedések címzettjeinek érdekei, stratégiái, valamint hatalmi 
és vétó lehetőségei váltak központi tényezővé. Ennek a kutatási szemléletnek 
(például az empirikus végrehajtási és értékelési kutatásoknak) fontos 
eredménye az volt, hogy 
Többek között az, hogy a politikai célok jobban megvalósíthatók az érintett 
címzettekkel való konszenzusban, mint ha azok érdekeikkel ellentétesek 
(Bohne 1981). Ez nemcsak paradigmaváltást jelentett a hierarchikus államról 
a tárgyaló államra és konkrét politikai lehetőségekre - nevezetesen a 
hierarchikus ellenőrzés helyett a címzettekkel való tárgyalást -, hanem 
elméleti perspektívákat is: Hogyan kell kinéznie a tárgyalási rendszereknek 
ahhoz, hogy olyan megoldás szülessen, amellyel minden résztvevő egyet tud 
érteni, és hogyan tudják az érintett szövetségek az eredményt érvényesíteni 
azokkal a tagokkal szemben is, akik nem értenek egyet ezzel a megoldással 
(kötelezettségvállalási képesség)? (Scharpf 1993: 42; Mayntz 1993b) 

A társadalomtudományokban ez a szemléletváltás új tanulmányok és 
elméletek sokaságát hozta létre, mint például a neokorporatizmus vagy a 
"szereplő-központú institucionalizmus" (Scharpf 2000), amely szorosan 
követte a játék- és a racionális választás elméleteket, de elutasította azok 
egyoldalú felfogását a ratio- nalitásról. Az utóbbi időben a politikai 
kormányzás elmélete inkább a makroszint felé fordult, és a nemzetállami 
politika feltételeit kérdőjelezi meg a globalizáció jegyében (Messner 1998; 
Zürn 2001). Minél inkább előrehalad Európa integrációja, és minél inkább 
növekszik a nemzetek feletti többszintű rendszerek jelentősége, annál inkább 
csökken a nemzetállam jelentősége. 

"A modernitás projektjének kiteljesedése azt feltételezné, hogy van egy olyan hatóság, 
amely képes [...] reformpolitikát folytatni. A globalizáció és a széttagoltság miatt ez a 
hatóság aligha ismerhető fel nemzeti hatóságként. Következésképpen [...] a globális 
kormányzás irányában kell gondolkodnunk" (Menzel 1998: 19). 

A nemzetállam mint történelmi modell (Grimm 1987b) már nem képes 
reagálni a modern kihívásokra - globalizáció, határok feloldása, medializáció, 
aszimmetrikus konfliktusok. 

 
 

2.2 A politikai ellenőrzés elméleteinek kritikájáról  
 

A rendszerelméleti modellek elterjedésével a politikában és a tudományban 
kritika is megfogalmazódott az állítólagos rendszerelméleti modellek 
túlságosan kritikátlan fogadtatásával kapcsolatban. 
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semleges fogalmak (Greven 1974; Narr 1972). Az 1970-es években a 
hangsúly kezdetben - ellentétben Max Weber 1909-es (1973) 
megállapításával - a rendszerelméletek affirmatív jellegének kritikájára 
helyeződött. Nem a politikai, gazdasági és társadalmi rendszer stabilitása és 
optimalizálása volt a cél, hanem e "rendszer" kritikája és legyőzése. A 
rendszerelméletek állítólagosan semleges fogalmai csak az uralkodó osztály 
érdekeit rejtik el a status quo-ban. A játékelmélet és a szereplőközpontú 
intézményesség elmélete alapvetően kritizálta a rendszerelméletet is: "Az 
autopoiesis lehet a funkcionálisan differenciált alrendszerek univerzális 
tendenciája, de csak külső kényszerek hiányában tud kibontakozni. [...] 
Különösen az erőforrásoktól való folyamatos függés marad a funkcionális 
autonómia Achilles-sarka" (Scharpf 1988: 66). A parsoni és luhmanni 
rendszerelmélet másik "vakfoltja a strukturális szempontok, különösen a 
különböző funkcionális alrendszerek belső szerkezetének elhanyagolása" 
(Mayntz 1995: 155). Összefoglalva elmondható, hogy a rendszerelméleti 
megközelítések nem tudnak és nem is akarnak választ adni arra a kérdésre, 
hogy hogyan lehet elérni a politikailag meghatározott célokat. Az állam 
állítólagos kivonulása is kiderül, hogy egy 
"Az államhatalom gyakorlásának formájának megváltozása, amelyen keresztül a 
spektrum a 
Az egymás mellett létező szabályozási formák száma kiszélesedett" (Mayntz 
1995a: 163). 

A kibernetikai és rendszerelméleti megközelítések széles körű kivonulása 
a politikai ellenőrzésről szóló vitából annak is köszönhető, hogy a 

rendszerelmélet illúziónak tartja más társadalmi rendszerek célorientált 
ellenőrzésének lehetőségét. A társadalom egyes alrendszereit, mint például a 

jogot, a gazdaságot, a politikát vagy a tudományt nagyrészt autonómnak 
képzelték el, amelyek csak a saját működési módjuknak engedelmeskednek, 

és ezért a más rendszerekből érkező inputokat csak "háttérzajként" - egy 
másik kibernetikai kifejezéssel - képesek érzékelni. Ezért nem lehetséges, hogy 

például a politika alrendszere irányt szabjon a gazdaság alrendszerének. A 
politika a legjobb esetben is "irritálhatná" a gazdaságot a strukturális 

csatolásokon keresztül, és ösztönözhetné azt a saját működésre. Ezek inkább 
véletlenül, mint szisztematikusan mutathatják a kívánt hatást. Az olyan 

társadalmi szférák, mint a tudomány, az igazságszolgáltatás vagy a gazdaság 
autonómiája azonban nem rendszerjellegű, hanem a demokratikus 

társadalmakra jellemző garantált jogokon alapul.15 A média, a tudomány 
vagy a művészet függetlenségét vagy részleges autonómiáját részben az 

állam és az egyház elleni évszázados emancipációs harcok során vívták ki. 
Csak az alkotmányos 

 

15 A tudomány, a művészet és a politika autonómia fogalmával kapcsolatos vita 
rendszerelméleti nézőpontú állásáról lásd Franzen/Jung/Kaldewey/Korte 2014. 
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Ezeket az autonómiajogokat a modern államban biztosították. Radikális 
rendszerváltás esetén ezek bármikor korlátozhatók vagy megszüntethetők. A 
gazdaság részleges autonómiája nem csak a gazdasági tevékenységhez való 
jogon alapul egy politikailag kívánatos és jogilag garantált gazdasági rend 
keretein belül, hanem azon a tudáson is, hogy a szabad gazdaság hatékonyabb 
és kreatívabb, mint a tervgazdaság. Ennek nem mond ellent az a tény, hogy a 
piacorientált gazdaságnak szabályokra és jogi keretre van szüksége, és hogy 
az állami beavatkozásra csak a társadalmi egyenlőtlenségek és az ökológiai 
kockázatok elkerülése érdekében van szükség. 

A rendszerelméletnek tulajdonítható, hogy rámutatott a politikai 
megvalósíthatóság korlátaira az ellenőrzési eufória fázisában. De más jelek is 
mutatták a politikai ellenőrzés korlátait. A legnyilvánvalóbb a politikai 
projektek pénzügyi forrásoktól való függése volt. A tervezési eufória 
kezdetén, az 1970-es évek elején (Waterkamp 1973) a politika szinte minden 
területén - oktatás, városfejlesztés, infrastruktúra - a nagy projektek a 
megfelelő költségvetési előirányzatoktól függtek. Az 1970-es évek közepétől 
az olajválság, majd később a munkaerőpiaci válság drasztikusan megmutatta 
a politikai tervezés függőségét az állami költségvetések pénzügyi helyzetétől. 

Az ellenőrzési eufória megszűnésének másik oka az a felismerés volt, 
hogy a politikai intézkedéseket a címzettek önérdekei a végrehajtás felé 
vezető úton megváltoztathatják, késleltethetik vagy akár meg is 
akadályozhatják. Erre példa Renate Mayntz, Eberhard Bohne és mások 
tanulmánya a környezetvédelem végrehajtási problémáiról (1978). Ez sem a 
rendszerek absztrakt tulajdonsága, hanem az érintettek jogos önérdekeinek és 
a politikai intézmények és szintek politikailag szándékolt részleges 
autonómiájának következménye.16 

A társadalmi szférák viszonylagos autonómiája részben azon a 
felismerésen is alapul, hogy ez növeli a társadalom egészének hatékonyságát. 
Otfried Höffe (2009: 57) rámutat arra, hogy már az ókori fejlett 
civilizációkban is 

 
 

16 Azt, hogy egy intézkedés milyen gyorsan végrehajtható, ha nincsenek végrehajtási 
problémák, jól mutatja a kínai kormány azon kísérlete, hogy a 2008-as olimpiai játékok 
megnyitójára javítsa a pekingi levegő minőségét. "A valószínűleg csak egy autoriter 
rezsimben megvalósítható intézkedéskatalógusban gyárak tucatjainak bezárása és 
drasztikus vezetési tilalmak szerepeltek" (2008. augusztus 6-i Spiegel-Online "Peking 
levegőmosási kísérlete lenyűgözi a szmogkutatókat"). Németországban ez kizárólag a 
szervezett érdekek ellenállásán bukna meg. Mindazonáltal a kínai nagyszabású kísérlet 
megcáfolja a célzott politikai beavatkozás lehetetlenségének rendszerelméleti feltételezését. 
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"a hierarchikus rend ellenére [...] van egy hangsúlyos funkcionális differenciálódás is: már az 
ókori Keleten, és az ókori görögöknél egyébként is, van egy politikai uralkodó osztály 
[...], valamint kereskedők és egy papság. Mivel e három csoport mindegyike egy-egy 
funkcióspecifikus törvényt követ munkáján belül, beszélhetünk társadalmi 
részterületekről, és az autonómia több mint szerény kezdeteit biztosíthatjuk számukra. 
[...] Mindenesetre a funkcionális felosztás nem annyira újszerű." 

Az olyan társadalmi részterületek, mint az igazságszolgáltatás, a média, a 
művészet vagy a tudomány jogilag biztosított autonómiája tehát a 
demokratikus rendszerek önkorlátozásán alapul. A totalitárius rendszerek 
gyakorlata azt mutatja, hogy a társadalmi funkcionális rendszerek és 
intézmények autonómiája bármikor megszüntethető. Ebben a tekintetben a 
politikai kormányzás problémái nem az állam válságának bizonyítékai, 
hanem azok a kihívások, amelyekkel a politikának szembe kell néznie a 
demokratikusan felépített többszintű rendszerekben. A rendszerelmélet 
szempontjából azonban a demokratikus rendszerek lehetőséget kínálnak az 
adott funkcionális rendszerekbe való alakító beavatkozásra is. "A vonatkozó 
alapjogok, amelyek a funkcionális területeknek autonómiát biztosítanak, 
lehetővé teszik a cselekvés egyidejű ellenőrzését ezeken a funkcionális 
területeken" (Münch 1995: 29). 

 
 

2.3 Az ellenőrzési elmélettől a irányításig 
 

Az empirikus tanulmányok és elméleti megközelítések által ösztönözve a 
kormányzási vitában a nézőpont egyre inkább arra a kérdésre irányult, hogy a 
politika hogyan kényszeríti ki a kollektívan kötelező érvényű döntéseket. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a hierarchikus irányítás módja egyre inkább teret 
veszít más formákkal szemben, mint például a hálózatszerű koordináció vagy 
a tárgyalás (Ritter 1979; König/Dose 1993; Mayntz 1996; König 1998; 
Grunow 2003). Feltehetjük a kérdést, hogy a hierarchikus irányítás egyáltalán 
domináns irányítási minta volt-e valaha is, vagy csak egy a hatalomgyakorlás 
más formái mellett. Még az abszolutizmus korában is, amely az élet minden 
területének szabályozását tűzte ki célul, az abszolút fejedelem hatalma 
gyakran a fővárosra, ha nem is csak az udvarra korlátozódott. Minden mást 
eltűrtek, amíg a fejedelem hatalmát nem támadták közvetlenül. 
"Vitatkozzatok, amennyit és amiről csak akartok, de hallgassatok!" - hangzott 
Nagy Frigyes felvilágosult és egyben pragmatikus jelmondata.17 A hatékony 
politikai ellenőrzés előfeltételeként létezik egy országos szintű közigazgatás 
és egy működő jogrendszer. 

 

17 Immanuel Kant adta ezeket a szavakat "uralkodójának" szájába 1783-ban a "Was ist 
Aufklä- rung?" című írásában. 
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még ma is számos országban - nem csak az úgynevezett csődközeli 
államokban - csak kezdetleges formában. 

A kultúrtörténet és a politikai uralom története (Reinhard 1999; Schulze 
2004) azt mutatja, hogy még a fejlett ipari országok tartományaiban is 
másképp járnak az órák, és nem mindent esznek olyan forrón, mint ahogyan a 
kormány székhelyén főzik. Annál meglepőbb, hogy a hierarchikus 
kormányzás modellje - legalábbis a kormányzáselméletben - a politikai 
kormányzás egyfajta normális eseteként tudott érvényesülni, amelytől aztán a 
kormányzás egyre újabb és újabb módozatainak (tárgyalások, 
megállapodások, kontextuális kormányzás, gazdasági ösztönzők stb.) 
felfedezése révén eltértek. A "kormányozhatatlan városok", a "no-go zónák" 
és a "párhuzamos világok" a heterogén, differenciált és multikulturális 
társadalmakra jellemzőek, és nem a demokratikus rendszerek kivételeinek és 
ellenőrzési hiányosságainak bizonyítékai. A kormányzás elméletei azonban 
alig vették figyelembe ezeket a feltételezett kivételeket egy idealizált 
társadalomban megkonstruált ideális állam javára. Még a totalitárius 
rendszerekben is, amelyek a hierarchikus ellenőrzés ideális típusához a 
legközelebb állnak, léteznek alternatív művészek vagy értelmiségiek 
szubkulturális rései, akiknek azonban a demokratikus rendszerekkel 
ellentétben nincsenek olyan jogaik, amelyekre hivatkozhatnának. 

A modern társadalmak többé-kevésbé egy leányvállalatból állnak. 
Az ellentmondások egyrészt a nagymértékben differenciált és fejlett 
kistérségek, másrészt - szó szerint néhány háztömbnyire a metropoliszokban - 
a bizonytalan életkörülmények között. Az egyik legfontosabb politikai 
kihívás ezeknek az ellentmondásoknak és az ebből eredő feszültségeknek az 
egyensúlyba hozása, mivel ezek mindig magukban hordozzák a forradalmi 
felfordulás és az erőszakos túlkapások lehetőségét. A jóléti állam például 
olyan modell, amely ezeket a feszültségeket igyekszik enyhíteni (Hartwich 
1998). Éppen a társadalom integrálásában elért sikerei miatt a jóléti államot a 
pártspektrum baloldali peremének egyes áramlatai a hamis megbékélés egyik 
formájának tekintik. Az az elképzelés, hogy a modern társadalmak csak 
funkcionálisan differenciált alrendszerekből állnak, amelyek a modernitás 
előtti differenciálódás más formáit legyőzték, sem empirikusan nem tartható, 
sem elméletileg nem hihető.18 

A hierarchikus ellenőrzésre való domináns orientáció egyik magyarázata 
részben a politikatudomány alkotmányjogi hagyományában rejlik. Az 
alkotmányjog és a közigazgatási jogi tanulmányok nagy része a mai napig 
alapvetően az alkotmányos szervekre összpontosít. 

 

18 Pontosan ezt állítja Niklas Luhmann rendszerelmélete: az egyenlőtlen és egyenlő részekre 
való differenciálódás "a modern társadalomban uralkodó funkcionális differenciálódás 
alrendszerekre, amelyek mindegyike specializáltan járul hozzá a társadalmi 
reprodukcióhoz" (Schimank 1996: 151). 
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javítva. A pártok és egyesületek bevonása a politika rendszerébe és a politikai 
kormányzás folyamatában betöltött szerepük megvitatása az alkotmányjogi 
diskurzusnak ebben a hagyományában legalábbis a normálisnak véltől való 
eltérésnek tekinthető. A politikai hálózatokról, önkéntes megállapodásokról, 
tárgyalásokról és az informális fellépés egyéb formáiról sem az alkotmány, 
sem az alkotmányos szervek közötti kommunikációt szabályozó eljárási 
szabályok nem rendelkeznek. A politikatudomány már régóta foglalkozik a 
formális és informális struktúrák keveredésével, és elméleti következtetéseket 
von le belőle. Az informális fellépést a hivatalos fellépés legitim és hatékony 
kiegészítőjének tekintik (Bröchler/Grunden 2014; Pannes 2014). Ez az 
irányítási szemlélet többek között azon a közgazdasági felismerésen alapul, 
hogy az azonos rangú szereplők - például a vállalatok - meg tudnak állapodni 
konkrét célokban, és közösen törekedhetnek ezekre. A végrehajtó hatalom 
csak így juthat el a szükséges rugalmassághoz, amelyet a közigazgatási jog 
elmélete is megkövetel: "A modern társadalmi valóság, amelyet döntően a 
technológia, a gazdaság és - ennek következtében - a tömegesedés határoz 
meg, az államot arra kötelezi, hogy átfogóan tervezzen és irányítson, itt 
gátoljon, ott előmozdítson [...], egyszóval, hogy alakító, stabilizáló és 
kiegyensúlyozó hatást gyakoroljon egy rendkívül sérülékeny világ közepette" 
(Forsthoff 1973: 4). Ez a feladat nem oldható meg pusztán a közigazgatási 
jog eszközeivel (Hoffmann-Riem 2005). 

Ami a gazdaság szereplőinek koordinációjára vonatkozik, az a következőkre 
is érvényes 

A nemzetközi rendszerek koordinációjára a következő vonatkozik: "A 
globális kormányzás abból a tényből fakad, hogy a döntéshozatal különböző 
szintjein a kormányzás különböző formái a kormány által, a kormányzattal és 
a kormányzat nélkül történő kormányzás átfogó rendszerét alkotják" 
(Zangl/Zürn 2004: 14, kiemelés az eredetiben). Mindezen területek közös 
jellemzője, hogy nincs egyértelmű hierarchia, és így nincs lehetőség arra, 
hogy egy bizonyos célt egyszerűen ráerőltessünk az összes többire anélkül, 
hogy az összes többit is bevonnánk. Ez megnyitotta az utat a racionális 
választás és a játékelmélet modelljei előtt. Ezeket most a politikai szereplőkre 
és problémákra kellett alkalmazni (Scharpf 2000). Ez a tárgyalási rendszerek 
és az ezekre jellemző dilemmák, valamint a vétójoggal rendelkező szereplők 
és a nem hivatalos megállapodások tekintetében is megnyitotta a szemléletet. 
A közgazdaságtan által bevezetett kormányzási koncepciót a 
politikatudomány átvette, de fogalmilag megváltozott. A hierarchikus 
politikai ellenőrzés paradigmájának jelentős kiterjesztésére irányult. 

A kormányzás fogalma különböző megközelítéseket foglal össze 
(Schuppert/Zürn 2008), és ugyanakkor kiterjeszti a nézőpontot a hálózatokra, 
a koordinációra, a tárgyalásokra és az intézményi struktúrákra. A kormányzás 
mindenekelőtt a "jelentős koordinációs szolgáltatások szükségességét 
bizonyítja, mivel ellenkező esetben a köz- és a magántevékenységek 
kölcsönhatása 
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[...] nem lehet megszervezni. Innen már csak egy rövid út vezet a 
kormányzásnak ahhoz a felfogásához, amelyet mi [Schuppert/Zürn] 
helyesnek tartunk, mint az állami és nem állami szereplők koordinációját a 
szabályozási struktúrákban és azokon keresztül" (Schuppert 2008: 23). 
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3. A sikeres kormányzás kihívásai  
 

A társadalom kulturális, gazdasági és technológiai alapjai állandó változásban 
vannak. A politikai intézményeknek egyrészt reagálniuk kell ezekre a 
dinamikákra, másrészt alakítaniuk kell azokat: Ők egyszerre a társadalmi 
változások alanyai és tárgyai. Minél inkább a társadalmi változások puszta 
tárgyává válnak a politikai intézmények, annál kevésbé sikerül formálniuk 
kulturális, gazdasági és technológiai környezetüket. Minél inkább ellenállnak 
ennek a változásnak, annál nagyobb a veszélye annak, hogy az ancien régime 
kövületeként értelmetlenné válnak, vagy egy forradalmi folyamat során 
erőszakkal eltávolítják őket. A politikai intézményeknek - különösen az 
alkotmányos szerveknek - ezért elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy 
reagálni tudjanak a különböző kihívásokra, ugyanakkor bizonyos 
folyamatosságot és megbízhatóságot is garantálniuk kell. A statikus és 
dinamikus, illetve a merevség és a rugalmasság közötti megfelelő egyensúly 
lehetővé teszi a politikai intézmények számára, hogy a felgyorsult társadalmi 
változások idején is képesek legyenek cselekedni. 

A végrehajtó hatalom különösen ellenállónak bizonyul még a radikális 
politikai rendszerváltással szemben is. A közigazgatási jogászok körében 
Otto Mayer bon mot-ja érvényes: "Az alkotmányjog elmúlik, a közigazgatási 
jog fennmarad" (Forsthoff 1973: 19). Éppen azért, mert a modern 
társadalmakban a végrehajtó hatalom - a kormány és a közigazgatás - a 
hatalom tényleges központja, a politika alakításának képessége 
nagymértékben tőle függ (Seibel 1983). A kollektívan kötelező politikai 
célokat, amelyeket a parlamentben elsősorban törvények formájában 
fogalmaznak meg, csak egy működő végrehajtó hatalom tudja végrehajtani. 
A következőkben bemutatjuk azokat a kihívásokat, amelyekkel a politika a 
modern társadalmakban szembesül. 

 
 

3.1 Társadalmi változás 
 

A társadalmi változások a változásokban tükröződnek 
• a demográfia, 
• társadalmi osztályok, rétegek és miliők, 
• az élő világok, 
• a tudomány és a technológia fontossága, 
• a munka világa és a foglalkoztatási formák, 
• a generációk és a nemek közötti kapcsolatról, 
• hálózatépítés más régiókkal. 
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Nincsenek olyan területek, amelyek mentesülnének a társadalmi 
változásoktól. A különböző régiókban, generációkban, munka- és 

lakókörnyezetekben azonban másképp érzékelik: másképp a nagyvárosokban, 
mint vidéken, másképp a kisvállalkozásokban, mint a nagyvállalatokban, 

másképp az idősebbek, mint a fiatalabbak. A társadalmi változások által az 
emberekre gyakorolt különböző hatások olyan feszültségeket eredményeznek, 

amelyek politikai konfliktusokhoz és új törésvonalakhoz vezethetnek, 
amelyek átfedik a hagyományos konfliktusvonalakat, amelyek alapvetően a 

társadalmi-gazdasági státuszon (osztályhoz tartozáson) alapultak (Berger 1997). Az 
idősebb és fiatalabb emberek közötti (pl. a társadalombiztosítási járulékok 
mértékének kérdésében), a szegényebb és gazdagabb régiók közötti (pl. az 

uniós források elosztásának kérdésében vagy a belső német adóügyi 
kiegyenlítésben) elosztási konfliktusokat már régóta nyíltan megfogalmazzák 

és a politika elé utalják megoldásra. Ezekkel az új kihívásokkal szemben a 
politika nagyrészt generáció- és nemi vaknak bizonyult. A múlt század végéig 
sem a jogalkotó, sem a végrehajtó hatalom nem foglalkozott azzal a kérdéssel, 

hogy a törvények teljesen mást jelentenek-e és milyen mértékben a nők és a 
férfiak, illetve az idősebb és a fiatalabb emberek számára. Minél inkább 

politikai kérdéssé válik a generációk közötti kapcsolat, annál inkább a 
generációk közötti igazságosság lesz a politikai cselekvés mércéje. Ez azt 
jelenti, hogy például a közpénzekből finanszírozott projekteket aszerint is 

meg fogják ítélni, hogy növelik-e a generációk közötti szakadékot, vagy 
megakadályozzák-e az idősebb polgárokat a társadalomban való részvételben. 
kizárják az embereket az életükből. 

Ez közvetlenül érinti a nyugdíj- és egészségbiztosítás, valamint a szociális 
szolgáltatások, az egészségügy, de a várostervezés, a lakhatás, a közlekedés 
és az oktatás területén megvalósuló projekteket is. Az idősek különböző 
igényekkel és szükségletekkel rendelkeznek, amelyek mindezeket a 
területeket érintik. Egy olyan társadalom, amelyben a lakosság fele 65 év 
feletti, egyre több az ápolásra szoruló ember, és a születési ráta családonként 
kevesebb, mint egy gyermek, különbözik egy olyan társadalomtól, amelyben 
magas a reprodukciós ráta és az átlagéletkor majdnem egy generációval 
fiatalabb. A két társadalom nemcsak teljesen más prioritásokkal és 
kihívásokkal rendelkezik a megváltozott többségi arányok miatt, hanem a 
további gazdasági és társadalmi fejlődésük szempontjából is eltérő 
kiindulópontokkal rendelkezik.19 Közvetve az idősek növekvő arányának 
figyelembevétele minden szakpolitikai területet érint. A szakpolitikai 
tervezésről és irányításról, valamint a jogalkotásról szóló viták a közelmúltig 
nem voltak 

 

19 Legalábbis a média számára a demográfiai fejlődés a kényszer minőségét hordozza. "A 
német nyugdíjasok a következő évtizedig nulla kifizetéssel néznek szembe. A gazdasági 
fejlődés és a társadalom elöregedése nem hagy más választást a jogalkotónak" (Spiegel-
online, 2006.1.18.). 
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Az ország népe már régóta él a látszólag magától értetődő dolgok fikciójában: 

• a demográfiai normalitás: az életkori eloszlás hagyma alakú görbéje, 
• a nemek állítólagosan természetes rendjének normalitása: a férfiak 

dominanciája a szakmai és családi életben a formális szabályok 
ellenére. 
Egyenlőség, 

• a munkaviszony normalitása: állandó munkaviszony egy 
nagyvállalatnál és aktív munkaviszony 65 éves korig, 

• a kulturális és nemzeti homogenitás normalitása. 

Mindez mára néhány esetben gyökeresen megváltozott. Mindazonáltal a 
politikai döntéshozók nehezen tudnak búcsút inteni a normalitás néhány ilyen 
fikciójának, és levonják belőlük a jogalkotási és tervezési konzekvenciákat. 
Ez leginkább a késleltetett migrációs és integrációs politikában mutatkozott 
meg. Túl sokáig szinte minden párt ragaszkodott ahhoz az elképzeléshez, 
hogy Németország nem a bevándorlás országa. A kapcsolódó konfliktusokat 
vagy ideológiailag dramatizálták, vagy elmagyarázták. Ugyanez vonatkozik a 
politika tudatlanságára a demográfiai fejlődéssel szemben. A migrációs 
magatartással ellentétben ez évtizedek óta előre látható volt, és nem volt 
hiány a megfelelő szakértelemben sem. Ennek ellenére az öregségi 
ellátórendszerrel kapcsolatos fontos döntéseket újra és újra elhalasztották. 

A modern társadalmat kevésbé a funkcionális differenciálódás típusának 
túlsúlya jellemzi a differenciálódás más formáival szemben (ágazati, 
szegmentális), mint inkább a modern és hagyományos elemek egyidejűsége. 
A modern társadalom mindazonáltal megkonstruálható egy ideáltípusként - 
olyan társadalomként, amely túlnyomórészt vagy kizárólag funkcionálisan 
differenciált és autonóm alrendszerekből áll. A valóságban létező 
társadalmakban azonban a legjobb esetben is csak megközelítései vannak 
ennek az ideáltípusnak néhány részterületen, például a gazdaságban vagy a 
közigazgatásban. Emellett minden társadalomban vannak olyan területek (pl. 
az ipar, az oktatás, a kutatás vagy az igazságszolgáltatás egyes ágai), etnikai 
csoportok vagy régiók, amelyeket látszólag nem érint semmilyen társadalmi 
változás, és amelyek ezért kihívást jelentenek egy célzott modernizációs 
politika számára (pl. regionális fejlesztés formájában). Különösen az etnikai 
és/vagy vallási dominanciájú csoportok vagy régiók válhatnak potenciális 
konfliktusforrássá, ha a modernizációval szembeni ellenállásukat erőszakkal 
fejezik ki. A demokratikus államok számára a politikai kihívás az, hogy 
megakadályozzák, hogy a társadalmukban meglévő különböző 
egyenlőtlenségek erőszakos konfliktusba torkolljanak. Ez egy államon belül 
csak akkor tűnik lehetségesnek, ha minden társadalmi erő részt vesz a 
politikai folyamatban. 
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Líbia, Irak és Egyiptom példája jól szemlélteti, hogy Líbia, Irak és Egyiptom 
példái azonban azt mutatják, hogy ez a demokratikus elmélet szempontjából 
hihető elképzelés a valóságban eddig megbukott. 

A történelem többször megmutatta, hogy a modernitásnak különböző 
modelljei vannak, és ugyanilyen sokféle út vezet e modernitások egyikéhez. 
Kína példája jól szemlélteti, hogy a 20. században többféle modell is létezett 
arra, hogy mit értünk modernizáció alatt: például a kommunizmus bevezetése 
vagy a kezdetben tétova nyitás a piacgazdasági elvek felé. Különösen a Mao 
Zedong vezette kommunista uralom követelt több millió áldozatot az 
állítólagosan elmaradott régiókból vagy csoportokból: Mindenkit, aki 
ellenezte a párt modernizációról alkotott felfogását, nem tartották divatosnak 
("reakciósnak"). A modernizáció útja, amelyet Kína jelenleg követ, 
áldozatokat is követel, például a társadalmi egyensúly és a környezetvédelem 
terén. A modernizáció nevében egész városrészeket rombolnak le új iroda- és 
gyárépületek javára, és falvakat számolnak fel olyan nagyszabású projektek, 
mint a gátak vagy repülőterek építése érdekében. Ami a demokratikus 
rendszerekben hosszadalmas fejlesztési folyamatokat, tervezési vitákat és 
polgári kezdeményezéseket jelentene, azt a totalitárius államok szó szerint 
buldózerrel intézik el. Másrészt az olyan példák, mint Japán, Szingapúr vagy 
Dél-Korea, azt mutatják, hogy a csúcstechnológia és a hagyományok nem 
feltétlenül ellentétesek. Úgy tűnik, hogy Észak-Amerika és Nyugat-Európa 
egyes részeinek protestáns etikája nélkül is virágoznak a piacok, az innováció 
és a kereskedelem. Az "irányított kapitalizmus" sikere Kínában, Dél-
Koreában és Szingapúrban felvetette a kérdést, hogy vajon fenntartható-e 
még a nyugati modell, amely az emberi jogokra és a demokratikus 
struktúrákra helyezi a hangsúlyt. 

A modernizációt a hatalmon lévő kormányok erőltetik. 
Ennek oka a többi államhoz való felzárkózás, a globális versenyben való 
túlélés, illetve a saját ország stabilizálása a növekedés révén.20 "A felgyorsult 
fejlődésnek a legtöbb lemaradó által elképzelt erőpróbája különösen erős 
társadalmi kontrollt és integrációs mechanizmusokat igényel; ezek a legtöbb 
esetben csak egy erős központi hatalom keretei között képzelhetők el" 
(Rüschemeyer 1979: 382, kiemelés az eredetiben). A demokrácia feltételei 
között 

 
20 Piore/Sabel (1985: 183) Németország, Franciaország, Olaszország és Japán iparosítási 

útjának összehasonlításában arra a következtetésre jutnak, hogy "az állam döntő szerepet 
játszott a tömegtermelés piacainak létrehozásában és stabilizálásában ebben a négy 
országban". Mindazonáltal a történelmi és kulturális kiindulási feltételek ezekben az 
országokban nagyon különbözőek voltak. Ez egyrészt a piaci rendszerek (a kapitalizmus 
változatai) sokféleségét mutatja, másrészt a modernitáshoz vezető különböző utakat, 
amelyek között az iparosodás fontos lépcsőfokot jelent. 
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a konfliktusok elkerülhetetlenek, mivel az érintett csoportok vagy a 
társadalmi hanyatlás által fenyegetett régiók artikulálják magukat. A 
föderalista rendszerekben az állítólagosan elmaradott régiók ugyanolyan 
szavazati súllyal rendelkeznek, mint a fejlettek. Ezért van például az, hogy 
évtizedek óta állandó konfliktus van a fejlett észak-olaszországi és a dél-
olaszországi régiók között az erőforrások elosztása miatt.21 Svájcban a 
progresszív kezdeményezések többször is elbuknak a hagyományosan 
konzervatív vidéki lakosság szavazatainak súlyán egyes kantonokban. Az 
autoriter kormányoknak nem kell figyelembe venniük a régiók vagy a 
szervezett érdekek politikai ellenállását. A legjobb esetben forradalmat 
kockáztatnak (mint Iránban Reza Pahlewi sah sikertelen modernizációs 
politikája után) vagy állandó és ellenőrizhetetlen konfliktust (mint a volt 
Szovjetunió államaiban). Minden modernizációs politika azzal a kockázattal 
jár, hogy vagy állandó konfliktusba kerül bizonyos csoportokkal és régiókkal, 
vagy - ha a konzervatív erők kerülnek politikai többségbe - véget kell vetni a 
modernizációs projektnek. A 19. századi Németországban például a kelet-
bajorországi junkereket akadályoknak tekintették a Német Birodalom modern 
ipari nemzetté válásának útján.22 

Észak-Amerika és Nyugat-Európa legmodernebb társadalmai számára is. 
egyrészt a magasan fejlett területek, például a tudományos kutatás vagy az 
internetes gazdaság induló vállalkozásai, másrészt a vidéki vagy a 
nagyvárosok peremén élő hagyományos életstílusok együttélése jellemző. A 
két világ nagyobb konfliktusok nélkül szimbiózisba léphet a mindennapi 
életben, például amikor a csúcstechnológiai vállalatok vezetői a háztartásukat 
másodállásban migránsok gondozzák, vagy hobbiból archaikus 
harcművészetet űznek. Számos filmben (pl. David Fincher 1999-es 
"Harcosok klubja") ezt a modern elit életmódját mutatják be a 
nagyvárosokban. Úgy tűnik, hogy a két világ itt összeegyeztethető, bár 
mindkét félnek nagyon egyenlőtlen érdeke fűződik ehhez a szimbiózishoz: 
egyrészt az olcsó munkaerő, másrészt a legalizálás esélye. A modernitás része 
az is, hogy a technikailag és építészetileg legfejlettebb épületeket olyan 
építőipari konzorciumok építik, amelyek nem mindig bánnak tisztességesen 
az alkalmazottaikkal, és nem mindig fizetik meg őket tisztességesen. Mint 
egy 

 

21 "A Mezzogiorno Európa legelmaradottabb régióinak ad otthont. [...] Nagy szegénység, 
írástudatlanság, még mindig mélyen gyökerező bűnszervezetek, árnyékgazdaság és 
kiszolgáltatottság jellemzi a Mezzogiorno gazdasági és társadalmi életét. Ezzel szemben az 
északnyugati, északkeleti és középső régiók részben Európa élvonalába tartoznak a 
hálózatos regionális és helyi termelőközösségek teljesítményét tekintve" (Drüke 2012: 
390). 

22 "A síkságok állami behatolása a feudális hatalmi viszonyokon futott zátonyra" (Nipperdey 
1983: 276). 
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a legnagyobb iparágak egyike, különösen az építőipar "ideális táptalajnak 
számít mindenféle illegális gyakorlat számára" (Bosch/Zühlke-Robinet 2000: 
239). Csak akkor kerülnek a nyilvánosság elé, amikor e világok között 
erőszakos konfliktusok alakulnak ki. A modern társadalmat a bűnözői 
struktúrák hálózata is áthatja, amelyek nem attól válnak korszerűbbé, hogy a 
legújabb technológiával végzik tevékenységüket (Paoli 2003). Az internet 
lehetőségei nem csak a tudományos és kulturális csere számára nyitottak - a 
globális kábítószer-, fegyver- és emberkereskedelem "üzleti célját" is 
támogatják. 

 
 

3.2 Komplexitás 
 

A politikai döntéseknek nem mindig az a hatásuk, amit a szereplők terveztek. 
A történelem számos olyan "jó szándékú" cselekedetet ismer, amelyek a 
szereplők szándékával ellentétes hatást váltottak ki. Machiavelli "Fejedelem" 
című műve számos példát tartalmaz arra, hogy a politikai cselekedetek 
eredményei nem feltétlenül attól függnek, hogy jó vagy rossz szándékkal 
követték-e el őket: "Aki mindenben csak jót akar tenni, annak szükségszerűen 
el kell pusztulnia annyi ember között, akik rosszat tesznek. Ezért egy 
fejedelemnek, aki érvényesülni akar, képesnek kell lennie rosszul cselekedni, 
ha a szükség úgy kívánja" (Machiavelli 1990: 78). Ez arra a következtetésre 
vezethet, hogy a jó szándék végső soron lényegtelen.23 Max Weber bevezette 
a felelősség etikájának fogalmát, és megkülönböztette a szándék etikájától. 
Számos világtörténelmi jelentőségű eseményt idézhetünk a nem szándékolt 
következmények bizonyítékaként: A francia forradalom által a monarchia 
eltörlése Napóleon császári uralmához vezetett, az 1848-as, nem szándékos 
forradalom "nem céltudatos cselekvés eredménye volt" (W. Mommsen 1998: 
17), Bismarck szociális törvényei pedig később éppen azokat juttatták 
hatalomra, akiket mindenáron meg akart akadályozni, nevezetesen a 
szociáldemokratákat. A "jó szándékú" és a "jól csinált" közötti eltérésre 
számos példát lehet említeni a közelmúltból is. Az első világháborút például 
valójában egyik akkori hatalom sem akarta. 

 
 
 

23 Machiavelli (1990: 117) számára a politikai akciók sikere a szerencsétől is függ: "De mivel 
akaratunk szabadsága nem szűnt meg, igaznak tartom, hogy a szerencse határozza meg 
tetteink felét, de a másik fele [...] ránk hárul". 
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A Hartz-reformok következményeit senki sem látta előre, nemhogy 
szándékosan (Clark 2012).24 

Norbert Elias megállapítja, hogy a 20. században elszaporodtak a "nem 
tervezett átalakulások", és ezt többek között az aktuális fejlemények 
történelmi előzményeivel és összetettségével magyarázza: 

"A társadalmi események és különösen az emberi társadalomban bekövetkező 
változások nyilvánvalóan az emberek akaratának cselekedeteihez és terveihez 
kapcsolódnak. [...] A társadalmi összefüggések voluntarista magyarázatainak 
elégtelensége [...] azon alapul, hogy a struktúrák és folyamatok sok ember akarati 
aktusainak és terveinek összefonódásából fakadnak, amelyeket a bennük érintettek 
egyike sem akart vagy tervezett" (Elias 1977: 131). 

A politikai tervezés így a társadalmi összefüggések elméleti modelljeinek 
érvényességére és a politikai beavatkozások hatékonyságára vonatkozó 
fogadássá válik. Robert K. Merton (1972) alkotta meg erre a jelenségre a 
"célzott cselekvés nem szándékolt következményei" kifejezést. Eszerint ez az 
összefüggés elvileg mindenfajta társadalmi cselekvésre vonatkozik - 
beleértve a politikai szereplők cselekvéseit is. Egy olyan "precíziós leszállás", 
amelyben pontosan az valósul meg, amit a politika akar, ezért meglehetősen 
valószínűtlen. Nincs sok értelme ezt az ideális esetet a politikai irányítás vagy 
kormányzás sikerének mércéjéül venni. A politikai célokat általában többé-
kevésbé kielégítően sikerül elérni. A célok elérésének minősége éppúgy 
politikai viták tárgya, mint maguk a célok és az elérésükhöz szükséges 
eszközök. Egy pluralista demokráciában mindig lesznek eltérő vélemények 
az adott kormány által elért célok minőségéről. Ez a különbség a totalitárius 
rendszerekhez képest, ahol mindenkit, aki kételkedik az egyetlen párt által 
elért "sikerekben", disszidensnek tekintenek. 

 
3.2.1 Célzott politikai fellépés  

 
A politikában és a társadalomban nincsenek oksági összefüggések, mint a 
természettudományok világában, hanem legfeljebb empirikusan biztosított 
összefüggések vannak bizonyos elméletek, modellek vagy feltételezések keretein belül. 
Minden politikai beavatkozás "azon a feltételezésen alapul, hogy minden 
ellenőrzési koncepció implicit vagy explicit hipotéziseket tartalmaz a 
politikának a kitűzött célhoz való várható viszonyáról" (Dose 2008: 81). 
Melyik intézkedés 

 

24 Peter Hartz úgy látja, hogy elképzeléseinek felhígulása a politikai hatalom hiányának 
következménye: 
"Az értelmesek mindezt felismerték, de ez hatalompolitikai szempontból nem 
érvényesíthető" (Hartz 2006: 204). Egyébként a róla elnevezett reformok kudarcáról szóló 
elemzése érdekes betekintést nyújt a politikai berendezkedésbe. "A jóakarat megvolt" - de a 
kormány alakító ereje nélkül nincs esélye. 
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Ezen intézkedések hatásait gyakran csak utólag lehet felismerni. Csak a 
részletesebb elemzés tárja fel a kapcsolatok és esetenként az egybeesések 
láncolatának számos láncszemét. Mindazonáltal a politikai döntéshozók által 
politikai tanácsadás céljából megrendelt szakértői jelentések gyakran 
tartalmaznak olyan összefüggéseket, amelyeket a politikai döntéshozóknak 
céljaik elérése érdekében fel kell használniuk. A szakértelem mögöttes 
modelljeitől függően azonban az egyes célok másképp is elérhetők. Erre 
példa a közgazdaságtan, amelynek szakértői a keynesi modell hagyományai 
szerint a gyenge növekedés és a munkanélküliség leküzdésére kormányzati 
ösztönző programot javasolnak25 , a neoliberalizmus modellvilágában pedig 
ennek ellenkezőjét: a deregulációt. A gyakorlatban mindkét elméleti modell 
kudarcot vallott, amiben figyelembe kell venni, hogy mindkét modellt soha 
nem tesztelték a gyakorlatban tiszta formában, hanem legjobb esetben is csak 
közelítések (Plehwe 2014: 28): 

"E nézet szerint [az intelligens állami intervencionizmusról, M. M.] magától értetődő 
volt, hogy a politika képes és hajlandó irányítani, a gazdaság pedig irányítható. [...] A 
"mágikus négyzet" ambiciózus ellenőrzési tervei és nagyra törő ellenőrzési céljai 
nemcsak a piacgazdaság lendületével, hanem a Német Szövetségi Köztársaság 
policentrikus hatalommegosztó államával is ütköztek" (M. G. Schmidt 2007: 370). 

Ezen túlmenően a politikai célok - függetlenül a vonatkozó modellelméleti 
feltevésektől - csak akkor valósíthatók meg, ha mind a célok, mind az 
elérésükhöz szükséges eszközök politikai többségre találnak, nincsenek 
vétószereplők26 és az érintett érdekek részt vesznek a döntéshozatali és 
végrehajtási folyamatban. 

Ez nyilvánvaló például az éghajlatvédelem és az energetikai átállás terén. 
Az ebben az összefüggésben megfogalmazott igényt, hogy különösen az 
energiaigényes iparágaknak hozzá kell járulniuk az éghajlatvédelemhez, 
mivel bizonyított összefüggés van a fosszilis tüzelőanyagok fogyasztása és az 
üvegházhatás között, politikai-stratégiai megfontolásokkal szemben kell 
mérlegelni. Ha egy országot jelentős mértékben ezek az iparágak alakítják, 
akkor az éghajlatvédelemre irányuló lehetséges intézkedések választéka 
korlátozott. 

 
25 A keynesianizmus korlátai különösen világossá váltak a szocialista koalíció 

gazdaságpolitikájában az 1970-es években: "Az új [keynesiánus, M. M.] gazdaságpolitikai 
irányvonal ambiciózus volt, és a gazdasági fejlődés tervezhetőségének új minőségére és a 
szabad gazdasági szereplők racionális együttműködésére törekedett. A számítás nem jött 
be" (Abelshauser: 2004: 419). 

26 "Ráadásul az 1970-es évek részvételi forradalma óta több száz olyan artikulált polgári 
kezdeményezés és szervezet alakult, amelyek világossá tették a politikusok számára, hogy 
mit nem akarnak. [...] Ilyen körülmények között a politika mindig ellentétes, heterogén, 
eltérő pozíciók rugalmas, rögtönzött összeállását jelenti" (Franz Walter in: Heinze 
2002:73). 
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klímavédelmet vagy a puszta szimbolizmusra, vagy az érintett iparágak 
számára legkevésbé károsakra. Egy olyan tartomány, mint Észak-Rajna-
Vesztfália, amely erős energiaiparral rendelkezik, és ahol egész régiók 
függnek a fémfeldolgozó vállalatoktól, nem tud ugyanúgy fellépni az 
éghajlat-politikában, mint az eltérő ipari szerkezetű országok. Az az érv, 
hogy az energiaintenzív iparral rendelkező országoknak úttörő szerepet kell 
játszaniuk az éghajlatvédelemben, csak akkor működik, ha más országok is 
követik ezt az elképzelést. Eddig úgy tűnik, hogy más országok kihasználják 
azt a helyzeti előnyt, amellyel az alacsonyabb éghajlatvédelmi 
követelmények miatt rendelkeznek. 

 
3.2.2 Szakpolitikai tanácsadás 

 
Minden szakpolitikai területen felmerül a kérdés, hogy milyen 
intézkedésekkel és eszközökkel lehet elérni a politikai célokat. Mivel mind a 
célok, mind az elérésükhöz szükséges eszközök mindig érintik a társadalmi 
érdekeket, sem a célok, sem az eszközök nem vitathatatlanok politikailag. 
"Először is, az, hogy milyen ellenőrzési eszközöket használnak, attól függ, 
hogy a legfelsőbb szereplők milyen feltételezésekkel rendelkeznek a 
társadalom és a gazdaság működéséről. Az állampártiak például inkább a 
közvetlen ellenőrzést, míg a piaci liberálisok a közvetett eszközöket vagy az 
önszabályozást részesítik előnyben. Az ellenőrző eszközök használata a 
rendelkezésre álló energiaforrásoktól is függ" (Korte/Florack/Grunden 2006: 
14). 

A munkanélküliséget a munkahelyi védelem szigorításával vagy 
lazításával kell kezelni? Vajon a környezetvédelmi normákat inkább önkéntes 
megállapodások vagy büntető jogszabályok révén lehet elérni? A gazdasági 
válságot adócsökkentésekkel vagy infrastrukturális állami beruházásokkal 
lehet majd orvosolni? Ezekre és más kérdésekre mindig léteznek olyan 
szakértői vélemények, amelyek egy bizonyos opciót azért ajánlanak 
meggyőzőnek ("alternatívátlan"), mert az alapul szolgáló modellből 
származik. A politikai döntéshozók számára az ilyen szakértői vélemények 
befogadása nem a tudományos modellek megerősítését jelenti, hanem a 
konkrét problémák hatékony megoldását, és így a politika irányítási 
képességének bizonyítását. A tudományos politikai tanácsadás logikájának 
része, hogy csak azokat a szakvéleményeket veszik figyelembe, amelyek nem 
kérdőjelezik meg az alapvető szabályozási irányvonalat. Ugyanez vonatkozik 
az egyre inkább átpolitizált eszközválasztásra is. Néha "egy bizonyos eszköz 
használata önmagában politikai cél" (Böcher/Tölle 2007: 314). Így az 
eszközöket mint állítólagosan semleges eszközöket nem csak a cél elérésének 
hatékonysága alapján ítélik meg, hanem "politikai megvalósíthatóságuk és az 
alapul szolgáló intézményi keretbe való illeszkedésük" alapján is 
(Böcher/Tölle 2007: 317). 
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Minden szinten és minden politikai intézményben létezik a szakpolitikai 
tanácsadó intézmények nagyon finom szövésű és részben nagyon specializált 
hálózata, amely az egyes szakpolitikai területeken eltérő. Egyes tárcák (pl. az 
oktatás, a munkaügy, a szociális ügyek, a közlekedés területén) és 
tanácsadóik között szinte szimbiózis van, míg a politika más területein a 
tanácsadó intézmények spektruma az adott kérdéstől függően szélesebb és 
kevésbé konszolidált. A politikai tanácsadás bevett intézményei közé 
tartoznak a pártalapítványok, a Hans Böckler Alapítvány, a Bertelsmann 
Alapítvány és a nagy gazdasági kutatóintézetek. A napi politikai kérdésekről 
szóló nyilatkozataik vagy az alapvető problémákról szóló tanulmányaik 
megjelennek a napi sajtóban, és gyakran képezik az érintett 
minisztériumokban és parlamenti bizottságokban folyó viták alapját. A 
kérdéstől függően elvileg bárki, aki egy adott kérdésben szakértőnek minősül, 
politikai tanácsadóként részt vehet a parlamenti vagy kormányzati 
döntéshozatali folyamatban. Ez különösen igaz az olyan újonnan felmerülő 
kérdésekre, amelyekre nincsenek kialakult intézmények.27 

Az egyes szakpolitikai területeken általában annyi szakpolitikai tanácsadó 
van, ahányan vannak 

szervezett érdekeltségek. A szövetségek természetes politikai tanácsadóként 
tekintenek magukra a saját témáikban. Az ADAC ugyanúgy szakértőnek 
tekinti magát a mobilitás kérdésében, mint a Marburger Bund az 
egészségpolitika kérdésében, vagy a kézműves kamarák az alacsony bérek 
kérdésében. Mivel a szakértelem és az érdekek nem választhatók el 
egymástól - a szakértelem mindig "érdekelt" -, a szakértelemtől függő 
politikának az a problémája, hogy miként lehet a szakértelmet úgy használni, 
hogy nem veszi át a hozzá kapcsolódó érdekeket. Mivel nem létezik olyan 
absztrakt szakértelem, amely nem kötődik érdekekhez, a parlament és a 
kormányzat egy adott szakpolitikai területről több szakpolitikai tanácsadó 
intézményt is bevon véleményének kialakításába. Míg a parlamentekben az 
ellenzéki frakciók gondoskodnak arról, hogy egy-egy meghallgatásra ne csak 
a többségi frakciókhoz közel álló szakértőket és egyesületeket hívják meg, 
addig a minisztériumok inkább az irányvonalukat támogató intézmények 
szakértői véleményeit veszik igénybe. Nem ritkán ezek "megrendelt szakértői 
vélemények", amelyek alátámasztják a minisztérium politikai döntéseit, és 
megerősítik azt az eredményt, amelyet a döntéshozók az intézkedéseikkel el 
akartak érni. A kormány, az ellenzék és a média közötti, egy adott kérdésről 
szóló politikai vita jelentős része szakértői vélemények és ellenvélemények 
alapján zajlik, ahol a két oldal szakértői nem értenek egyet abban, hogy 

 

27 Például a betegségek (Ebola) elleni védekezéssel vagy bizonyos regionális konfliktusokkal 
kapcsolatos kérdések, ahol csak néhány szakértő tud bármit is mondani. Gyakran elég - 
legalábbis a média számára -, ha valaki az adott országban élt, hogy "szakértőnek" 
tekintsék. 
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panaszkodhatnak az instrumentalizációjukra, mivel ismerték ügyfeleik 
érdekeit, amikor elfogadták a tanácsadói megbízást. 

Egyrészt a politikai tanácsadás erősen formalizált és szabályozott a 
parlamentek és minisztériumok eljárási szabályzatában, például amikor a 
szövetségek bevonásáról van szó a jogalkotással összefüggésben. Másrészt a 
politikai tanácsadás informális, például amikor egy politikus tájékozódni akar 
egy bizonyos témáról, és csak személyesen ismert emberekkel folytat 
háttérbeszélgetést (Grunden 2009). Minden lelkésznek van egy volt társai 
vagy más bizalmasai kör, akikkel a formális szabályokon túlmenően 
információkat cserél bizonyos témákban. Ezt csak akkor látjuk kritikusan, ha 
ezek a személyes körök túlsúlyba kerülnek más szakértelemmel szemben. 

Elvileg nem kétséges, hogy a tudományos szakpolitikai tanácsadás 
hasznos a parlament és a kormány számára, mivel növeli a politikai döntések 
racionalitását és átláthatóságát. Minél nagyobb azonban egy szakpolitikai 
területen a dinamika, a komplexitás és a döntéshozatali nyomás, annál inkább 
elérik határaikat a szakpolitikai tanácsadás hagyományos formái - tanácsadó 
testületek, meghallgatások, szakértői vélemények. Az olyan dinamikus 
politikai területeket, mint a hálózati politika, nemcsak az ismert paraméterek 
gyors változása jellemzi, hanem új szereplők megjelenése és a régiek eltűnése 
is, ami abszurddá tesz minden konfliktuselméleti modellezést. Ha a 
tudományos szakpolitikai tanácsadás bevett formái a dy- namikus 
szakpolitikai területeken nem nyújtanak a döntéshozóknak döntési segítséget, 
akkor megnőnek az informális és ad hoc informális tanácsadó intézmények 
lehetőségei. Még a folyamatosan változó szakpolitikai területek sem 
nélkülözhetik a szakértelmet: A reflektálatlan, a tudományos ismeretekre való 
támaszkodást nélkülöző döntésközpontúság sem a politika, sem a tudomány, 
sem a társadalom szempontjából nem elfogadható. Végül, de nem 
utolsósorban a szakmai szakértelem a politikai döntések legitimációs forrása 
is. 

A szakértői vélemény értéktelenné válik, ha a feltételek, amelyek mellett 
A politikai döntéshozók a megváltozott keretfeltételek mellett a politikai 
döntések támogatását várják a szakértői véleményektől. Ezekben az 
esetekben a politikai döntéshozók olyan szakértői véleményeket is elvárnak, 
amelyek az immár megváltozott keretfeltételek mellett támogatják a politikai 
döntéseket. Több oka is van annak, hogy ezeket az elvárásokat a tudomány 
csak részben tudja teljesíteni: Egyrészt a meglévő modellek és paradigmák 
nem képesek egyedi eseményeket ábrázolni. A 2009/10-es bankválság 
például megmutatta, hogy a közgazdaságtan nem lát előre bizonyos 
eseményeket a standard modelljeiben, és ezért nem tudta megjósolni ezt a 
válságot. Ugyanez vonatkozik a nemzetközi politika hagyományos 
modelljeire is, amelyek az aszimmetrikus háborúk és az olyan új szereplők, 
mint az autonóm terrorista hálózatok vagy a "szeparatisták" miatt már nem 
nyújtanak alapot a válságkezeléshez. Másrészt 
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a tudomány csak késve értesül a releváns változásokról, mivel a tudósok 
ritkán vesznek részt a fontos szereplők döntéshozatali struktúráiban. A 
legjobb esetben másodkézből értesülnek egy-egy szakpolitikai terület aktuális 
helyzetéről. Ez gyakorlatilag értéktelenné teszi a hagyományos adatgyűjtési 
módszereket: a stratégiai technológiai területek új fejlesztéseiről 
természetesen nem állnak rendelkezésre statisztikák, és például az 
internetgazdaság innovációbarát vállalatai csak korlátozottan hajlandóak a 
politikai tanácsadóknak a belső megfontolásokról és fejlesztésekről 
információt szolgáltatni, ahogyan azt a Delphi-módszer megköveteli. A 
politikai döntéshozók saját céljaik elérése érdekében érdekeltek a kedvező 
konstellációk megismerésében. Ehhez azonban ismerni kell az adott 
szakpolitikai területen érintett szereplők aktuális érdekeit és stratégiáit. E 
szereplők önérdekei megakadályozzák, hogy a politikai tanácsadók ezt az 
információt a politikai döntéshozók rendelkezésére bocsássák. 

A parlamenti szakértői meghallgatások rituáléjához tartozik, hogy az egyes 
parlamenti képviselőcsoportok ezt követően sajtónyilatkozatban látják 
megerősítve a már meglévő álláspontjukat. Mivel minden képviselőcsoport a 
saját frakciójának erejéhez mérten jelölhet szakértőket, így biztosított, hogy 
minden képviselőcsoport lényegében megerősítést nyerjen a saját álláspontja. 
Olyan ez, mint egy moziban, ahol mindenki ugyanazt a filmet látja, de 
mindenki más jelenetekre emlékszik utána. A meghallgatás során a 
parlamenti képviselőcsoport kifejezetten olyan kérdéseket tesz fel a 
szakértőknek, amelyeket ők maguk javasoltak, hogy saját álláspontjukat a 
szakértő szájából is megerősítsék. A szakértői meghallgatások értelmét az a 
tény is meghiúsítja, hogy a parlamentben úgy tűnik, hogy egyre gyakrabban 
kérnek meghallgatást. Egy parlamenti képviselőcsoport álláspontja egy vitás 
kérdésben aligha változik ennek következtében, de az eljárás - például egy 
törvénymódosítás esetében - ennek következtében elhúzódik, és ez azoknak 
az érdeke lehet, akik például meg akarják akadályozni a módosítást. Másrészt 
az egyesületek és a tudomány képviselői, akik tisztában vannak a parlamenti 
meghallgatások rituális jellegével, szívesen elfogadják a meghívást a 
meghallgatásokra, hogy előmozdítsák ügyeiket, különösen mivel a 
meghallgatások mindig nyilvánosak. 

Az olyan javaslatok, amelyek a rendszer teljes megváltoztatására szólítanak 
fel (pl. a 

A kizárólag magánbiztosításra való áttérésre vonatkozó ajánlások a 
társadalombiztosítás és az egészségbiztosítás terén) lehetnek tudományosan 
elegánsak, sőt következetesek, de nem veszik figyelembe a politikai 
valóságot. Ez a törvények, hatóságok, minisztériumok és szövetségek 
megnövekedett korpuszából áll, amely nem utolsósorban a 
minisztériumokból él, mivel a szakpolitikai területtől függően többé-kevésbé 
részt vesznek az intézkedések végrehajtásában és így az irányítási 
struktúrákban. Ezek a struktúrák minden egyes szakpolitikai terület esetében 
olyan komplexumot alkotnak, amelyet nehéz feloldani, és amely 
megoldásokat kínál a problémákra. 
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mindig e meglévő struktúrák keretein belül (útfüggőség). A rendszer alapvető 
megváltoztatása csak akkor lehetséges, ha az érintettek már régóta tisztában 
vannak azzal, hogy ez így nem mehet tovább. Ezért különösen a válságok 
kínálnak lehetőséget az alapvető változásokra. A 2008/09-es bankválságot 
például szinte minden érintett országban arra használták fel, hogy 
megerősítsék az állam szerepét28 és így pontosan azt a meggyőződést dobták 
a tengerbe, amelyet a dinamikus fejlődés zálogának tekintettek, nevezetesen, 
hogy minél szabályozatlanabb piacokat hozzanak létre. A bankválsággal 
összefüggésben még a konzervatív és polgári-liberális kormányok sem 
tekintették többé tabunak a bankok állami forrásokból történő megmentését, 
hanem rendszerszintű jelentőségűnek és alternatívátlannak (Schwarz 2011). 

Még az elérendő célokkal kapcsolatos széleskörű politikai konszenzus sem 
tudja megakadályozni, hogy a pártok és a szervezett érdekcsoportok 
vitatkozzanak a megfelelő módszerekről és eszközökről. Hogy a 
munkanélküliség ellen - hogy egy példát mondjak egy olyan célra, amely 
minden politikai táboron átívelő konszenzussal elérhető - kínálati vagy 
keresletorientált gazdaságpolitikával, kombinált, minimál- vagy kollektív 
bérekkel, exportkönnyítéssel vagy importkorlátozással kell-e küzdeni, hogy 
egyáltalán lehet-e és kell-e a munkanélküliség ellen fokozott állami 
tevékenységgel küzdeni, ez minden, csak nem konszenzus kérdése. Ennek 
eredményeképpen mindezen megközelítéseket tesztelik és értékelik, például 
regionális vagy ágazati alapon megvalósuló kísérleti és modellprojektek 
révén. Az eredmények viszont politikailag ritkán egyértelműek. Míg egyesek 
áttörést szeretnének látni a kombinált bérek terén, mások úgy látják, hogy ez 
az alulról jövő verseny kezdete, amit már a kezdetektől fogva meg kellene 
akadályozni. 

A tudományos szakpolitikai tanácsadás nagyrészt előrejelzésekből áll. A 
politikai tervezés minden szakpolitikai területen a gazdasági, demográfiai, 
nemzetközi, technológiai vagy regionális fejleményekre vonatkozó 
előrejelzéseken alapul. Ez a kormány és a parlament, de a szövetségek és a 
szervezett érdekek számára is cselekvési követelményeket eredményez az 
infrastruktúra, az energia, az oktatás, a szociális ügyek stb. területén. Az 
előrejelzések és az azokból eredő lehetőségek szinte mindig költségekkel 
járnak, amelyeket ellensúlyozni kell azokkal a költségekkel szemben, 
amelyek az intézkedések elmaradása esetén keletkeznek: Például milyen 
költségei vannak annak, ha nem teszünk intézkedéseket az éghajlatvédelem, 
az oktatás és a megelőzés területén? 

 

28 Jürgen Wolff (2011: 113) a bankválságot az államcsőd tipikus példájának tekinti, mivel a 
politika és a politikusok minden szinten rossz döntésekkel vettek részt benne. A válságért a 
politikának tulajdonítható felelősség spektruma a "politikailag dominált személyzeti 
politikától" az egyszerű rossz döntésekig terjed, például a Landesbanken esetében, 
amelyeknek "az EU nyomására 2005-ben a kezesi felelősség eltörlése után már nem volt 
üzleti modelljük" (Wolff 2011: 115). 
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Az előrejelzések befolyásolhatják a politikai napirendet. Ezért az 
előrejelzéseket a pártok és a szervezett érdekcsoportok gyakran arra is 
felhasználják, hogy bizonyos aggodalmakat politizáljanak, és kiemeljék saját 
szakértelmüket ezen a területen. Az előrejelzések különösen fontosak, ha az 
egyes szakpolitikai területeket - például a lakhatást, a nyugdíjakat, az 
iskolákat stb. - érintik. 
vagy ha több szakpolitikai területet is érintenek, például a demográfiai 
változásokat, az energiaigényt, az éghajlatváltozást és a gazdasági 
növekedést. Emellett vannak olyan előrejelzések, amelyek csak egyes 
szakpolitikai területek számára fontosak. Például a Német Szövetségi 
Köztársaságban a tartományi oktatási és kulturális miniszterek állandó 
konferenciájának (KMK) a hallgatói létszám alakulására vonatkozó 
előrejelzései jelentős hatással vannak a felsőoktatási intézmények 
finanszírozására és a szövetségi kormány és a tartományok közötti 
felsőoktatási paktum kiadásaira. 

Mivel az előrejelzések nagy jelentőséggel bírnak a kormány számára, 
valamennyi minisztérium rendszeresen véleményt cserél az érintett 
intézetekkel a saját szakpolitikai területük aktuális kérdéseiről. Az inkább 
nem hivatalos párbeszéd eredményeképpen egy tanulmány elkészítésére 
irányuló hivatalos megbízás születhet. A kormány és a tudományos intézetek 
közötti szoros kommunikáció azonban kölcsönös függőségi viszonyt is jelent. 
Az intézet részben a megbízásokból él, a minisztériumnak pedig szüksége 
van a szakértelemre a tervezéshez. Minél jobban függ egy kutatóintézet egy 
minisztériumtól, annál nagyobb a veszélye annak, hogy csak a minisztérium 
által kívánt előrejelzéseket szállítja. A valóban megbízható előrejelzéseket 
ezért neves független intézetek is megrendelik. 

Minden közzétett előrejelzés a politikusokat is cselekvésre kényszeríti, 
mert az ellenzék, az érintett szövetségek és a média megkérdezi a kormányt, 
hogy mit szándékozik tenni az előrejelzés alapján. Ezért a kormány nem 
hagyhatja figyelmen kívül a közzétett előrejelzéseket, különösen mivel az 
előrejelzések fontos legitimációt jelentenek bizonyos intézkedésekhez - 
például a megnövekedett igények miatti többletkiadásokhoz. Az előrejelzések 
példák arra, hogy a politikusok hogyan használják a tudományt legitimációs 
forrásként. A kormány által rendszeresen megrendelt, a gazdasági vagy 
népességnövekedésre, az energia- és nyersanyagszükségletre stb. vonatkozó 
előrejelzéseken kívül léteznek vállalatok vagy szövetségek által készített 
előrejelzések is. Az ilyen előrejelzések csak akkor válnak politikailag 
relevánssá, ha azokból konkrét politikai követelések származnak. Az 
ezredforduló kezdete óta például az üzleti szövetségek egyre gyakrabban 
adnak ki előrejelzéseket a szakképzett munkaerő közelgő hiányáról, 
amelyekkel a kormányzat megfelelő intézkedéseket követelt és indokolt. Az 
előrejelzésekkel kapcsolatos kritikák ellenére az előrejelzésekre is érvényes 
az, ami a politikai tanácsadás minden formájára: 

"A hosszú távú politikának és az erre irányuló állami intézkedéseknek figyelembe kell 
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venniük a társadalmi értékeket, a társadalmi tanulást és ezáltal a társadalmi 
innovációkat, különösen a racionalitás igénye miatt. Nem szabad 
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zárt előrejelzési modellekkel a valós társadalmi fejlődésből" (Zöpel 1988: 26). 

A szakértelemnek, ha politikailag hatékony akar lenni, kommunikálnia kell, 
és így a politikai döntéshozatali folyamatok alapjává kell válnia. A 
tudományos eredmények közlését a kormányzati döntéshozókkal - a belső 
politikai tanácsadást - számos akadály nehezíti: 

 
a) A tudósok és a politikusok/hivatalnokok szerepének eltérő 

felfogása 
 

A tudósok objektívnek tekintik magukat, és megállapításaikat módszertanilag 
indokoltnak tekintik. Ezért nem látnak okot arra, hogy megállapításaikat 
politikailag ne hajtsák végre. A politikusok és a köztisztviselők viszont a 
felelős döntéshozók szerepében látják magukat, akik számára a tudós csak 
segítségül szolgál. A tudományos eredmények csak egy alapot jelentenek a 
sok más mellett (pl. a kormányzati irányvonallal való összeegyeztethetőség, 
valamint a javaslatok megvalósíthatósága és pénzügyi életképessége), 
amelyre a politikai döntés épül. 

 
b) A szakértelem lerövidítése 

 
Az, hogy egy szakvélemény mennyire közölhető egy politikus vagy 
köztisztviselő számára, a címzett rangjától és előzetes ismereteitől függ. Ezért 
a tudományos tanulmányokat és a szakértői véleményeket általában a 
munkaszint értékeli, erősen összefoglalja, végül pedig alapvető állításokra 
redukálja, és átadja a felső vezetésnek. 

 
c) Politikai keretfeltételek 

 
Az akadémikusok általában nem ismerik a politikai döntések keretfeltételeit, 
ezért nincs rálátásuk "a többségi és hatalmi viszonyokra, a regionális, 
tárcaköri és szakterületi érdekekre, a személyi és pénzügyi erőforrásokra" 
(Frohn 2008: 348). Ráadásul a tárcavezetők, miniszterelnökök és más 
politikusok csak a megválasztásuk után talált világot tudják alakítani, és 
kezdetben csak az előző kormányok által rájuk hagyott erőforrásokkal 
(személyzet, költségvetéshez kapcsolódó szerződések, "örökölt terhek" stb.). 
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d) A modell egyszerűsítése vs. a döntés összetettsége 
 

Minden tudományos szakvélemény egy alapdiszciplínára (pl. jog vagy 
közgazdaságtan) épül, és ezért csak olyan javaslatokat tesz, amelyek 
megfelelnek az adott diszciplína módszereinek és paradigmáinak. Ez a 
szakértők hivatkozása a tudományos közösségükre, ahol általában a politikára 
vonatkozó szakvéleményeket is közlik. A tudományos modelleknek 
csökkenteniük kell a komplexitást, és néhány peremfeltételt kell 
meghatározniuk. A politikus vagy miniszter viszont teljesen más helyzetben 
van, ami egyértelműen relativizálja a tudományos szakértelem jelentőségét: 
A politikus a hivatalba lépésének első másodpercétől kezdve "a 
legkülönfélébb jellegű és jelentőségű döntéshozatali megkeresések, 
érdekérvényesítő nyilatkozatok, konkrét problémák minden politikai 
területen, nemzeti és európai szintű politikai összefüggések, saját pártjának és 
koalíciós partnerének elképzelései, az ellenzéki párt és a média kritikus 
megkeresései, vállalati döntések, természeti és technikai katasztrófák vagy új 
trendek és találmányok következményei állandó áramlásának van kitéve" 
(Frohn 2008: 348). 

 
3.2.3 A kormányzás kölcsönös függőségei 

 
A szakpolitikai célkitűzések több okból is elmaradhatnak: 

• kiszámíthatatlan kölcsönhatások más tényezőkkel, 
• Az érintett szereplők ellenállása, 
• Az ellenőrzési objektum sajátosságai, 
• az erőforrások hiánya, 
• hatástalan kormányműszerek, 
• a politikai vagy társadalmi támogatás hiánya, 
• a politikai szereplők stratégiai kapacitásának hiánya, 
• Változások a politikai napirendben. 

Mindezek az okok növelik a kormányzás összetettségét. Ezek csak a 
programok és a jogszabályok végrehajtása során válhatnak nyilvánvalóvá, 
fedhetik és erősíthetik egymást. A modern társadalmakban az összes érintett 
intézmény és szereplő nagyfokú összetettsége és kölcsönös függősége a 
norma. Mivel minden mindennel összefügg, a kormányzás mindig korlátok 
között zajlik. A kormányzás összetettségét általában az állami beavatkozás 
előre nem látható kölcsönös függőségei és hatásai mutatják. Még a legkisebb 
beavatkozások is általában több szakpolitikai területet és érdeket érintenek, 
amelyek mindegyike konfliktusos lehet. Végrehajtói szinten ezt az 
összetettséget megnehezíti az érintett szervezeti egységek bevonása. 
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figyelembe veszik. Az együttgondolkodás azt jelenti, hogy a vezető és így 
politikailag felelős minisztérium legalább megkérdezi a többi minisztériumot, 
amelyekkel tényszerű érintkezési pontokat lát vagy sejt, hogy hol látják 
magukat érintettnek. Koalíciós kormányok esetében a koalíciós partnerhez 
tartozó szervezeti egységet is bevonják, kizárólag a koalíciós politika miatt, 
függetlenül a tényleges érintkezési pontoktól. Különösen a kabinetjavaslatok 
esetében az együttgondolkodás elvét szigorúan értelmezik. Ez biztosítja, 
hogy minden tényszerűen és politikailag releváns szempontot és érdeket 
figyelembe vegyenek. Még egy osztályon belül is gyakran több alosztály és 
egység vesz részt egyazon projektben. Ők is csak a projektnek azt az 
aspektusát látják, ami őket érinti. Ez lehet az uniós finanszírozás kérdése, a 
regionális tervezéssel való összeegyeztethetőség, a regionális fejlesztési 
koncepcióba való integráció vagy más projektekkel való kapcsolat. 

A munkamegosztás alapja az egyes részlegek üzleti elosztási terve. Az 
üzletfelosztási terv célja, hogy biztosítsa az átfedések, valamint a hozzá nem 
értés elkerülését. Amikor egy új feladatot osztanak ki, az első lépés minden 
részleg számára annak ellenőrzése, hogy egyáltalán felelős-e. Gyakran 
előfordul, hogy egy osztályon belül az egyes munkaegységek között viták 
alakulnak ki a vezetéssel és a felelősséggel kapcsolatban, amelyekről aztán az 
osztályvezetőnek kell döntenie. A gyakorlatban a felelősségre vonatkozó 
egyértelmű szabályok ellenére mindig van párhuzamos munka (amikor két 
különböző egység vizsgálja ugyanazt a szempontot) és a felelősség hiánya 
(amikor egy osztályon belül senki sem érzi magát felelősnek). Különösen a 
problémás projektek esetében, ahol egy részlegnek nincs mit nyernie, de 
sokat veszíthet, a részlegek hajlamosak nagyon szigorúan ellenőrizni a 
felelősségüket. Ilyen hatásköri összeütközések esetén a kormányfő dönt a 
vezető szerepéről. Annak hátterében, hogy egy osztály elutasít bizonyos 
projekteket és feladatokat, a projekt sikerével kapcsolatos kétségek állnak, de 
az is, hogy ez olyan erőforrásokat köt le, amelyek más projektekhez 
hiányoznának. 

Két példa szemlélteti a végrehajtó hatalom munkamegosztását: 
A közelgő 2006-os németországi világbajnokság miatt egyes városokban a meglévő 
stadionokat sportpolitikai okokból fel kell újítani és a FIFA-szabványokhoz kell 
igazítani. Csak így lenne esélyük arra, hogy sikeresen pályázzanak az esemény 
megrendezésére. Ez mindenekelőtt hatalmas beruházási és építési programot jelent: 
néhány sportcsarnokot át kell építeni, a közlekedési kapcsolatokat és a szállodai 
kapacitásokat optimalizálni kell. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a felelős szövetségi 
államoknak és önkormányzatoknak nagy összegeket kell garantálniuk a 
magánfejlesztőknek. A várható zavargások veszélye miatt minden belügyminiszternek 
meg kell terveznie a koncepciókat, és egyeztetnie kell azokat a külföldi hatóságokkal. 
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Így több részleg is összefonódik: Sport, belügyek, pénzügyek, építőipar, közlekedés 
és gazdaság. Mivel egy világbajnoki pályázat csak akkor lehet sikeres, ha a "puha" 
helyszíntényezők is megfelelőek, kulturális programot, szurkolói támogatási koncepciót 
és ökológiai fenntarthatósági koncepciókat is ki kell dolgozni. 

Még ha - mint ebben a példában - mindenki ugyanazt akarja is, az érdekek 
között egyértelmű különbségek vannak. A szövetségi államok minél több 
helyszínt szeretnének, az önkormányzatok vonzó mérkőzéseket, vagy 
legalábbis egy minél népszerűbb csapat edző- vagy lakóhelyét, a 
pénzügyminiszterek a pénzügyi kockázatokat korlátok között akarják tartani, 
a gazdasági és közlekedési miniszterek fenntartható hatásokat várnak az 
infrastruktúra korszerűsítésére, és végül, de nem utolsósorban, a sportpolitika 
is lendületet akar adni egyéb ügyeinek (a sport kötelező tantárgyként minden 
iskolában, a tömegsport sportlétesítményeinek bővítése, az élsportolók célzott 
sportösztönzése stb.) A Németországi Szövetségi Köztársaság végül is jól 
akar kinézni, mint nemzetközi házigazda. Ami valójában "csak" egy 
sportesemény - bár az olimpiai játékok mellett a világ legnagyobb 
sporteseménye - kihívást jelent minden politikai terület és osztály számára, 
minden politikai szinten. Ami általában elszigetelten jelenik meg, az ebben az 
összefüggésben más jelentőséget kap: a helyi közlekedés biztonsága és 
megbízhatósága, a városközpontok megközelíthetősége, a repülőterek 
minősége és a célállomások száma, a szállodák elérhetősége minden kategóriában, a 
kommunikációs technológia minősége és nem utolsósorban a lakosság 
pozitív hozzáállása - mindezek folyamatos koordinációt igényelnek a megyei 
és politikai határokat átlépve. Ezt a feladatot megkönnyítette a pártokon 
átívelő konszenzus, és alig volt ellenállás. Ezen túlmenően valamennyi 
minisztérium felismerhető erőfeszítéseket tett, hogy részfeladataival 
hozzájáruljon a 2006-os világbajnokság sikeréhez (ami a sportszakmai 
eredményt leszámítva sikerült is). 

A következő példa is szemlélteti a politikai tervezés összetettségét. 
gen: 

Médiapolitikai okokból egy szórakoztatóipari csoportot kell megnyerni befektetőként 
egy fizetésképtelenséggel fenyegetett vidámpark számára. Az érintett szereplők 
várakozásai nagyon eltérőek: a kormányzat a többi befektető számára jelzésértékű hatást 
remél, a régió vonzerejének növekedését, az érintett önkormányzat munkahelyeket, a 
helyi gazdaság megrendeléseket, és végül, de nem utolsósorban a szórakoztatóipari 
vállalat egy jövedelmező láncszemet remél a globális marketingláncában. 

Ahhoz, hogy a rendezés lehetővé váljon, egy olyan osztályokon átívelő 
projektmenedzsmentre van szükség, amelyben minden érintett fél részt vesz. Különösen 
a lehetséges támogatások, a közlekedési kapcsolatok és a hasonló létesítményekkel való 
szinergiák kérdését kell tisztázni. Az érintett minisztériumok számára ez konkrétan azt 
jelenti, hogy például meg kell vizsgálni a támogatási programok relevanciáját, azt, hogy 
a meglévő közlekedési útvonalak elegendőek-e a várható látogatószámhoz, hogy a 
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a tervezés illeszkedik-e a regionális fejlesztési koncepcióba, és reális-e a beruházó által 
bemutatott gazdasági életképesség forgatókönyve. 

Mindezen feladatokhoz egyértelmű felelősségi körök tartoznak. Mivel 
minden kapcsolattartó csak az őt érintő részt látja és kezeli, a befektető - 
különösen, ha külföldről érkezik - zavaros és koordinálatlan megközelítés 
benyomását keltheti. Emiatt a komplex települési projekteket általában egy 
adott szervre bízzák, hogy átvegye a vezetést. Ez lehet például egy tervező 
cég, egy regionális ügynökség vagy egy állami tulajdonú 
vállalkozásfejlesztési vállalat. Azt a feladatot kapja a politikusoktól, hogy a 
település minden szempontból rendelkezésre álljon, és a "nem lehet, nem 
létezik" mottó szerint sikeresen végrehajtsa a projektet. 

Az első példával ellentétben azonban a második példában nincs általános 
érdekeltség a projekt sikerében: a korlátozott támogatások és az ezzel járó 
helyi infrastruktúra bővítése, valamint az adott helyszín vonzerejének 
növelése csak egy önkormányzatnak kedvezhet. Gyakran csak kompenzációs 
projektekkel lehet megakadályozni, hogy a versengő önkormányzatok 
politikailag beavatkozzanak. Az érintett minisztériumoknak is eltérő érdekeik 
fűződnek ehhez a projekthez: a médiapark támogatásával hiányoznak a saját 
projektjeikhez szükséges források, amelyek inkább a saját ügyfélkörük 
érdekeihez igazodnak. Egy globálisan működő médiacsoport, mint a jelen 
példában, nem éppen a Gazdasági Minisztérium által nyújtott támogatás 
tipikus kedvezményezettjei közé tartozik, amely valójában a kisvállalkozások 
támogatására szolgál. Ráadásul egy médiapark támogatását a már létező, a 
politika által már régóta támogatott szabadidőparkok konkurenciájának 
tekintik. Arra hivatkoznak, hogy a minisztérium ígéretet tett arra, hogy egy 
bizonyos sugarú körben nem támogat más hasonló projekteket. Végül a 
médiapark építését az veszélyezteti, hogy a közlekedési kapcsolatok nem 
tudnak megbirkózni a várható látogatói áradattal, de a közlekedési 
minisztérium más projekteket fontosabbnak tart, a környezetvédelmi 
minisztérium pedig nem járul hozzá az építkezéshez kapcsolódó egyes fák 
kivágásához. A befektetők szempontjából érthetetlen volt a 
Pénzügyminisztérium hozzáállása is, hogy nem tárgyal velük az adókulcsról, 
és az áttelepüléssel fenyegetőzött. Így a beruházás attól is függ, hogy a 
Pénzügyminisztérium a tervezett médiaparkot közönséges vállalkozásnak 
vagy kulturális és oktatási értékűnek tekinti-e, ami csökkentett adókulcsot 
jelentene. Végül, de nem utolsósorban a Munkaügyi Minisztérium 
ragaszkodott az állandó munkahelyek biztosításához ("no McJobs"). 

Amit jó szándékú strukturális politikai intézkedésnek szántak, és a reményt 
az in- 

A gyenge térségben indult beruházási program egy idő után a támogatási és 
adózási kérdésekről folytatott kisstílű tárgyalásokban veszett el. 
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Részletek szinte valamennyi kormányhivatalnál, a kerületi önkormányzatnál, 
a gazdaságfejlesztőknél, az ügyvédi irodáknál és az önkormányzati 
hivataloknál. Ha az ilyen projektek - mint ebben az esetben - nem válnak a 
főnök ügyévé, ha egy miniszterelnök vagy egy miniszter nem köti személyes 
sorsát ehhez a projekthez, akkor fennáll a késedelem, sőt, a törlés veszélye. 
Egy komplex projekt sikere attól is függ, hogy milyen mértékben vesznek 
részt a projektben vétójoggal rendelkező szereplők, versenytársak és egyéb 
érdekcsoportok, illetve milyen mértékű kompenzációban részesülnek. Egy 
projekthez való hozzájárulás áraként - például egy kabinethatározat vagy a 
költségvetés előkészítése keretében - gyakran ígérnek más projekteket is, 
amelyeket később valósítanak meg. Így a helyi politikusok megőrizhetik az 
arcukat, és bejelenthetik, hogy nem a médiaparkot kapják meg, hanem egy új 
bevásárlóközpontot (egyetemet, intézetet vagy hasonlót). A mindenkori 
kormányfő ezt az ígéretet köteles betartani. 

A két példa ideális-tipikus rekonstrukcióját a gyakorlatban többször is 
megkérdőjelezik váratlan események. Így 
z. Egy versenytárs például már a tervezési fázisban is politikai pozíciót 
foglalhat el az új befektető és projektje ellen, például a vidámparki piacon a 
verseny torzulására való hivatkozással: Míg a kormány támogatja az új 
létesítményt, addig a meglévő létesítmények fizetésképtelenségét elfogadják. 
Erre lehetséges reakciók lehetnek például a vidámparkok gazdasági 
életképességéről szóló szakértői vélemények vagy a részpiacok esetleges 
lehatárolásáról szóló tárgyalások. Az is kiderülhet, hogy a szükséges 
bekötőutak és parkolók kialakítása nem lehetséges a természetbe és a 
meglévő közlekedési útvonalakba történő nagyobb beavatkozások nélkül. Ez 
nehézkes tervezési eljárásokat és ezáltal késedelmeket jelent, ha az érintett 
lakosok maguk szerveződnek. Az esetleges beruházási támogatások 
nyújtásakor biztosítani kell, hogy azok nem sértik az uniós állami támogatási 
jogot, mivel ellenkező esetben akár évek múlva is a visszafizettetés veszélye 
fenyeget. A projekt csak akkor folytatódhat, ha az összes érintett 
minisztérium - gazdasági, pénzügyi és közlekedési minisztérium - 
megegyezik. Az a sebesség, amellyel ezeket a várható és váratlan 
problémákat sikeresen kezelik, minőségi kritérium a globális telephelyek 
versenyében. Ez ahhoz vezet, hogy a kormány ígéreteket tesz a befektetőknek 
és a projektgazdáknak, noha számos kérdés (pl. a közbeszerzés, a tervezés és 
az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok kérdései) még nem 
tisztázott, és valójában csak ígéretet lehet tenni arra, hogy ezeket a lehető 
leghamarabb tisztázzák. Ha például az uniós versenyhatóság arra a 
következtetésre jut, hogy a projekt nem, csak részben vagy csak bizonyos 
feltételek mellett támogatható, a teljes számítás már nem helytálló. Végül, de 
nem utolsósorban a kormánynak kampányolnia kell a parlamentben és a 
nyilvánosság előtt, hogy támogassa a projektjét, és legrosszabb esetben 
vállalnia kell a felelősséget a kudarcért. Számos nagyszabású építkezés, mint 
például egyetemi kórházak, repülőterek, stb. 
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vagy erőművek esetében előfordulhat, hogy a már majdnem befejezett 
projekteket nem helyezik üzembe, mert például a tervezési és engedélyezési 
eljárás során formai hibákat fedeztek fel, és csak a bíróságoknak kell 
dönteniük a további építkezésről. 

A meghiúsult nagyprojektek kapcsán indított ügyészségi vizsgálatok, a 
felállított parlamenti vizsgálóbizottságok vagy az ellenőrző hivatalok 
jelentései informatív források a projektmenedzsment és a kormányzati 
intézkedések tekintetében. Itt válnak láthatóvá az egymással ellentétes célok, 
az eltérő érdekek és az érintettek értékelései. A vizsgálóbizottságok egyik 
megállapítása például az, hogy a megkérdőjelezhető döntéseket, amelyeket a 
munka szintjén senki sem akart meghozni, szinte mindig "felülről" fedezték, 
vagy elvártnak tekintették. Másrészt az is világossá válik, hogy az 
osztályvezető legalábbis nagyvonalú döntései nélkül aligha lehet sikeresen 
befejezni a projekteket. A formális jogi aggályok, például azok, amelyeket 
egy munkatárs jegyzetben rögzített és a felső vezetés tudomására hozott, 
akkor válhatnak buktatóvá, ha az osztályvezető parafrázisa (társaláírása) 
látható ezen a jegyzeten, és így egyértelművé válik a politikai felelőssége. 
Ami elsőre jelentéktelennek tűnik, az egy nyomozás során politikai kérdéssé 
válhat. Nem ritka, hogy egyetlen, a miniszter monogramját tartalmazó 
dokumentum közzététele elegendő a karrierje végéhez, ha korábban tagadta, 
hogy tudott volna a felvetett aggályokról, utalva a projekt összetettségére. 

A végrehajtó szervezet szempontjából azonban aligha lehetséges egy 
összetett, komplex 

a projektet ésszerű időn belül, szigorúan a hatályos rendeleteknek 
megfelelően sikeresen lezárják. Igaz, hogy a minden közigazgatásnak 
biztosított mérlegelési jogkörnek valójában rugalmas és megfelelő fellépést 
kellene lehetővé tennie. A gyakorlatban azonban állandó szürke zónák és 
bizonytalanságok vannak, amelyek elmosják a határokat a megengedett 
mérlegelési jogkörök és a hatáskörök megengedhetetlen túllépése között. 
Minél nagyobb az elvárások politikai nyomása és az egyén által érzékelt 
sikerek iránti nyomás, annál nagyobb a kísértés, hogy ötöt hagyjunk ötnek. 
Végül is a sikeresen irányított projektek jó ajánlást jelentenek a munkatársak 
számára magasabb szintű feladatokra, és az érintett intézmények számára 
pedig a kompetenciájuk bizonyítékát jelentik. 

A két példa azt mutatja, hogy egy projekt megvalósítása a politikai-
közigazgatási rendszerben hogyan generál különböző kompetenciákat, 
hálózatokat és felelősségeket. Egy projekt során folyamatosan új, előre nem 
látható problémák merülnek fel, amelyeket politikailag kell megoldani. A 
nagyobb projektek (pl. űrutazás, nagyszabású kutatások, műszaki 
infrastruktúra-rendszerek, városfejlesztés) esetében, amelyek több jogalkotási 
időszakot és nemzetközi függőséget ölelnek fel, a 
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a parlamenttel és a nyilvánossággal szembeni politikai felelősség a 
felismerhetetlenségig elmosódik. Idővel a kormányzat és a közigazgatás 
képviselőiből, a projektgazdákból és másokból álló hálózatok saját lendületet 
kapnak, amelyet a parlamentnek nehéz ellenőrizni és politikailag irányítani. 
A kölcsönös szerződések, szándéknyilatkozatok, egyetértési nyilatkozatok és 
megállapodások hálózata aligha kezelhető. Ez az egyik oka annak, hogy a 
parlamentek a végrehajtó hatalom képviselőit tömörítő hálózatokhoz képest 
veszítenek a kormányzásból. Ezekben az esetekben a "kormányzás" azt 
jelenti, hogy nem szabad szem elől téveszteni a politikai célokat, és 
lehetőséget kell teremteni a korrekciós beavatkozásra, valamint nyitva kell 
tartani az alternatív lehetőségeket, beleértve a kilépést is. 

A komplexitás növekedése az egymással ellentétes célok növekedésére is 
visszavezethető. A kormány és a közigazgatás formális feladatait és eljárásait 
szabályozó törvények és rendeletek mellett a kormánynyilatkozatok és 
koalíciós megállapodások a kormányzati cselekvést irányító állócsillagok. A 
szakpolitikai területtől függően a legmagasabb szintű bíróságok vonatkozó 
ítéletei (például az Európai Bíróság ítéletei a közbeszerzési pályázatokra 
vonatkozó ajánlattételi kötelezettség kérdésében) kerülnek hozzáadásra. A 
meglehetősen általános koalíciós megállapodásokat a törvényhozási időszak 
kezdete után, a kormányzati tervezés keretében határozzák meg. A 
szándéknyilatkozat, például a fiatal családokért, a tudomány és a kutatás 
előmozdításáért vagy a fiatal vállalkozók megsegítéséért való tenni akarás 
konkrét költségvetési előirányzatokká és intézkedésekké alakul. Legkésőbb 
ezen a ponton nyilvánvalóvá válnak a koalíciós megállapodások 
ellentmondásai, amelyek némelyike még mindig a választási kampány és a 
pártprogramok jegyeit viseli magán. Például konkrét projektek állnak a 
meglehetősen általános megfogalmazások mellett. Ennek oka az lehet, hogy a 
koalíciós megállapodásokat gyakran nagy idő- és elvárási nyomás alatt 
dolgozzák ki a szereplők, akik mögött hosszú választási kampány áll. 

 
3.2.4 Parlamenti ellenőrzés  

 
A modern államban a szabályozandó ügyek köre minőségileg és 
mennyiségileg is jelentősen kibővült. Az új szabályozási igények 
folyamatosan új felelősségeket és feladatokat rónak az államra. Ennek 
eredményeképpen a szakpolitikai területek és az azokkal foglalkozó 
intézmények száma egyre nő. A kormányzat és a közigazgatás folyamatos 
növekedése miatt a törvényhozás és a végrehajtó hatalom közötti egyensúly a 
végrehajtó hatalom javára tolódott el. A Parlamentnek gyakran csak az egyes 
folyamatok nyomon követése és szelektív ellenőrzése marad. Renate Mayntz 
(1985: 74) a "kormányzati és közigazgatási hatáskörök sokféleségét" nevezi 
meg az egyik okként, amiért a parlamenti ellenőrzés és a "törvényhozói 
ellenőrzés már nem teljesen hatékony". 
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a szabályozást igénylő kérdések száma és összetettsége". Az intézmények, a 
szakpolitikai területek és az egyes kérdések egyre növekvő összefonódását a 
parlamentek eszközeikkel - kisebb és nagyobb kérdések, vizsgálóbizottságok 
- aligha tudják ellenőrizni. 

Ez a parlament legélesebb fegyverében is megmutatkozik: a parlamenti 
vizsgálóbizottság (PUA) általában csak egyetlen ügyet vizsgál. Általában 
azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a kormányzat az alkalmazandó jognak 
megfelelően kezelt-e egy ügyet, és hogyan jutott rossz irányba. A PUA-kat 
gyakran olyan botrányok váltják ki, amelyek a kormány nyilvánvaló 
kötelességszegésével kapcsolatosak, és amelyek tisztázását az ellenzék a 
PUA révén követeli. A cél a feltételezett kötelességszegéssel kapcsolatos 
valamennyi esemény teljes körű tisztázása. Létének és politikai 
felelősségének megállapítása a kérdés. A PUA-k tagjainak (képviselőknek) 
és munkatársainak az a feladata, hogy a különböző hatóságok több száz, 
részben régmúltból származó aktáját úgy rekonstruálják, hogy a 
döntéshozatali folyamatok láthatóvá váljanak. Az első látványos eredmények 
után a média és a képviselők érdeklődése a teljes átláthatóság megteremtése 
iránt a PUA-k munkájának évei alatt csökken. A PUA-knak azzal a 
problémával kell szembenézniük, hogy átvizsgálják és strukturálják a 
hatalmas mennyiségű adatot - mindezt egyetlen folyamat során. A PUA-k 
jelentései ideális források az érintett szereplők döntéshozatali útvonalának 
nyomon követésére, azok sokféle következményével és felelősségével együtt. 
Ha még a PUA-k is csak jelentős idő- és személyi ráfordítással képesek 
rekonstruálni a kormányzati döntéseket, hogyan lehetséges ez az egyes 
polgárok vagy egyesületek számára? Az egyes kérdések sokasága és 
összetettsége kívülállók számára aligha érthető, gyakran még a helyes 
közigazgatási eljárás mércéje sem. A kormányzati intézkedések parlamenti 
ellenőrzése a törvényesség ellenőrzéséről szól, adott mozgástér keretein belül. 
Az információ túlburjánzása azonban ahhoz a paradox eredményhez vezethet, 
hogy az ember már nem látja a fától az erdőt, azaz a strukturálatlan adatok 
sokaságában nem lehet mintákat felismerni. 

A kormányzati ellenőrzés ugyanolyan fontos a demokrácia számára, mint a 
A hatáskörök kölcsönös függősége. Mindenekelőtt az ellenzék feladata, hogy 
ellenőrizze a kormányt. Az alkotmányos szerveken kívül a civil társadalmi 
szervezetek a médiával együtt gyakorolnak ellenőrzést a kormány felett. A 
kormánypártok egyes képviselői időnként kisebb kérdéseket is feltesznek 
"saját" kormányuknak a parlamentben, bár a pártok szerveiben informális 
csatornák is rendelkezésükre állnak. Egy működő demokráciában a 
parlament, a bíróságok, a média és a civil társadalom meglévő ellenőrzési 
mechanizmusainak elegendőnek kell lenniük a nemkívánatos fejlemények 
azonosítására és ellensúlyozására. Az összes folyamat átláthatóságának 
igénye 
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a kormányzat és a közigazgatás olyan bizalmatlan légkört teremt, amelyben 
aligha lehet hatékonyan dolgozni. Ez azt eredményezheti, hogy egyre 
kevesebben lesznek hajlandóak alávetni magukat ezeknek az átlátható 
munkafeltételeknek, amelyek a saját személyüket is magukba foglalják 
("átlátható megbízott"). 

 
 

3.3 Technicizáció és szcientifikáció 
 

A társadalmi változások egyik fő oka a tudomány és a technológia - 
különösen az információs és kommunikációs technológiák - fejlődése. A 
technológia és annak következményei a modern társadalmak legfontosabb 
társadalmi-kulturális és politikai kihívásai közé tartoznak, és olyan megfelelő 
fogalmakhoz vezettek, mint az információs társadalom vagy a 
posztindusztriális társadalom (Touraine 1971; Bell 1996; Friedman 2005). 
Mind a technologizáció mértéke, mind a következményeinek kezelése, a 
reflexivitás a modernitás mércéjévé vált (Beck/Giddens/Lash 1998). A 
társadalomtudományokban az a felismerés, hogy a tudomány és a technológia 
kölcsönösen alakító kapcsolatban áll a kultúrával és a társadalommal, csak 
viszonylag későn - a filozófia után - vált általánosan elfogadottá. Nagyon 
sokáig, különösen a politikatudományban, fennmaradt a technológiai 
determinizmus gondolata (Gehlen 1957; Ogburn 1969; Freyer/Papa- 
lekas/Weippert 1965; Schelsky 1965). Eszerint a technikai és tudományos 
innovációk meghatározó tényezői a kulturális és társadalmi változásoknak. A 
társadalmi intézmények azonban nem passzívan alkalmazkodnak a technikai 
újításokhoz, hanem sokféle társadalmi-technikai kölcsönhatásba lépnek 
(Simonis/Martinsen/Saretzki 2001; Dolata 2005; 
Dolata/Werle 2007). 

A társadalomban a technotudományos struktúrák dominanciája és így a 
technotudományos civilizációként vagy tudományos társadalomként való 
jellemzésük általában a politika státuszának kérdéséhez vezetett, és 
különösen a politika elsőbbsége alatt álló technológia és tudomány 
ellenőrzésének lehetőségeihez. E viták szélsőséges csúcspontja a 
technokrácia tézise volt (May 2007b). "Az egyetemes technológia [...] 
minden más területet a saját logikájának vet alá. Ily módon a hatékonyság 
kritériuma az emberi cselekvés egyetemes értékévé válik" (Haring 2010: 
251). Helmut Schelsky (1961) ebből azt a következtetést vonta le, hogy 
tekintettel a társadalomban uralkodó műszaki-tudományos struktúrákra, a 
demokratikusan választott politikusok döntései csak diszfunkcionálisak 
lehetnek. Szaktudás hiányában nehezen értették meg a bonyolult társadalmi-
technikai folyamatokat. 
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nemhogy célzottan befolyásolni őket. Az akkori vitát jelentősen befolyásolta 
az "atomkorszak" és az automatizálás fejlődése. Mindenekelőtt az 
atombomba, majd később a hidrogénbomba kifejlesztése változtatta meg a 
hidegháború stratégiai helyzetét. Míg a legtöbb atomtudós (1965-ben 
született) az 1945-ben Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák 
hatására a nukleáris fegyverek ellen emelt szót, széles körű konszenzus 
alakult ki abban, hogy az atomenergiát békés célokra kell felhasználni. Ami 
az 1950-es és 1960-as években az atomenergia volt, az ma már biológia és 
informatika az összes szakterületével együtt: Ezek stratégiai jelentőségű 
vezető tudományágak, amelyek innovációs potenciálja még messze nem 
merült ki, és amelyek folyamatosan új szakpolitikai területeket hoznak létre, 
és így a technokrácia alapgondolatának új aktualitást adnak. 

Amíg a technológiát és a tudományt a társadalomtudományok 
terminusaként fogták fel, addig nem lehetett választ adni arra a kérdésre, 
hogy miként alakíthatók ki a magasan fejlett ipari társadalmak. Ez a 
társadalomtudományok paradigmaváltásával változott meg, amikor a 
technológiát és a tudományt a külső keretfeltételektől (politika, jog, 
gazdaság, kultúra) függő, tehát alakítandó feladatként értelmezték. 
Mindazonáltal a kérdés továbbra is fennmaradt a technológia mint 
kontrolltárgy természetét illetően: létezik-e a technikai fejlődésnek egy 
sajátos fejlődési dinamikája - egy minden mást alakító önsziná- mia, ahogy a 
technokrácia tézis állítja -, vagy csak egy kontrolltárgy, mint bármelyik 
másik? 

Számos jel utal arra, hogy a technológia és a tudomány az ellenőrzés 
különleges tárgyai, függetlenül alapvető alakíthatóságuktól. Ez a sajátosság a 
"nagyméretű technikai rendszerek" paradigmájának (Hughes 1983; Weingart 
1989; Mayntz 1993a; Weyer 2008) alapját képezi - például az energiaellátás, 
a közlekedés, a hulladékkezelés és a kommunikációs hálózatok 
infrastruktúrájában. Eszerint a nagy technikai rendszereknek van egy olyan 
sajátos súlya, amelyet, miután bizonyos döntéseket hoztak a rendszer 
felépítésében, később már csak nehezen lehet más irányba terelni. Az ilyen 
rendszerek nemzetközi összehasonlításai is azt mutatják, hogy az egyszer már 
eldöntött "utak" függőségét mutatják. Egy nagy műszaki rendszer 
meghatározása a centralitás vagy decentralitás, a magán- vagy köztulajdon 
dimenziói alapján határozza meg annak további fejlődését. A nagyméretű 
technikai rendszerek tehetetlenségi mozzanatát az irányadó politikai 
döntések, gazdasági beruházások, magán (gyakran nemzetközi) szerződések 
és intézmények (pl. felügyeleti, igazgatási és szolgáltató intézmények) 
hálózata alkotja, amelyek e hálózat körül alakulnak ki és stabilizálják 
egymást. 

A műszaki infrastruktúrák és rendszerek egyrészt szociokulturális, másrészt 
szociokulturális, harmadrészt pedig 

kontextusokat, másrészt éppen ezeket a kontextusokat alakítják. A fokozat 
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az élet minden területének gépesítése és tudományossá tétele az ökonómiához 
hasonlóan egy társadalom modernizációs állapotának mutatója, de egyben a 
polgárok elidegenedésének mutatója is, akiknek az életvilágát mások 
"gyarmatosítják" és mások határozzák meg. Az ipari forradalom óta a 
gépesítés és a tudományosság következményeiről szóló diskurzusokban két 
ellentétes álláspont alakult ki: Az egyik a technológiát és a tudományt a 
vallás és az abszolutizmus karmai közül való felszabadulás eszközeként és 
lehetőségeként üdvözli, a másik az ember, a társadalom, a természet és a 
vallás közötti szerves kötelékeket fenyegető veszélyt lát bennük. A 19. és 20. 
század társadalmi mozgalmaiban ez a két nézet politizálódott. Így elsősorban 
a baloldali pártok voltak azok, amelyek a technológiában és a tudományban 
kvázi természetes szövetségeseket láttak az emancipációs küzdelemben, míg 
a konzervatív erők inkább a hanyatlás csíráit ismerték fel bennük (Breuer 
1995: 70). 

Az atomenergiával szembeni ellenállás politizálódásával az 1970-es évek 
elején a technológia és a tudomány elutasítása politikai tábort váltott. A 
konzervatív, liberális és polgári erők és pártjaik a technikai fejlődésre, 
például az atomenergiára, a működési racionalizálásra, az útépítésre és az új 
információs és kommunikációs technológiákra összpontosítottak, míg a 
szociáldemokrata pártok és velük együtt a szakszervezetek és az egyházak a 
modernizáció konzervatív modelljével szemben egy olyan modellt állítottak 
fel, amely szociális, jogi, környezetvédelmi és demokratikus szempontból 
összeegyeztethető. A technológiával kapcsolatos álláspont a társadalmi 
táborok és pártok közötti törésvonallá vált, különösen Németországban. E 
vita során szinte minden ipari társadalomban megjelentek a "zöld" 
mozgalmak, amelyek a természet és az emberek iránti tiszteletből a 
modernizációról teljesen más elképzelést vallottak, elutasítva a nagyméretű 
technológiákat mint "ipari dinoszauruszokat", és ehelyett decentralizált, 
természetbarát és mindenekelőtt demokratikusan ellenőrzött technológiát 
követeltek. A 21. század elején ezek a viták elvesztették politikai 
robbanékonyságuk egy részét, és a sors iróniájának tűnhet, hogy a fekete-
sárga szövetségi kormány 2011-ben a fukusimai reaktorkatasztrófa 
következményeként az atomenergia nélküli "energiafordulat" mellett döntött. 
A zöld mozgalom így egy fontos témától esett el. 

A politikai klímaváltozás abban is megmutatkozik, hogy a jelentőségét 
veszíti a 

Technológiai értékelés. Az 1960-as években született koncepció azon az 
elképzelésen alapult, hogy különösen a nagyszabású műszaki projekteket 
csak politikai mérlegelési folyamat után szabad elindítani (2001. május). A 
múltban újra és újra bebizonyosodott, hogy különösen a nagyszabású 
projektek nem szándékolt és előre nem látható mellékhatásokkal járnak. Az 
olyan technológiák, mint az energiarendszerek, az űrhajózás, a gátak stb. 
kiszámíthatatlannak bizonyultak, mivel szorosan összekapcsolódnak 
egymással. 
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az ipar átláthatatlannak és így politikailag egyre kevésbé ellenőrizhetőnek. A 
parlamentben, de a végrehajtó hatalomban is intézményesített technológiaértékelés 
révén a technológiákkal kapcsolatos döntéseket csak a lehetséges 
technológiai hatások átfogó "felmérése és értékelése" után szabad meghozni. 
Mindenekelőtt a baloldali pártok és szervezetek szorgalmazták a 
technológiaértékelés intézményesítését, amelyet ellenzői bürokratikus 
kiterjesztésként utasítottak el. Ma egyetlen releváns társadalmi csoport sem 
követeli intézményesítését. Egyrészt a politika ügynöksége megváltozott, 
másrészt a technológiaértékelés különböző formái, mint a környezeti 
hatásvizsgálat, a kockázatértékelés és hasonlók, sokkal inkább 
intézményesültek, mint a technológiai fejlődés lehetőségeiről és kockázatairól 
szóló vita kezdetén. 

A technológiaértékelés azonban semmiképpen sem lenne feltétlenül az új 
technológiák megakadályozásának eszköze, ahogyan azt ellenzői állítják. A 
technológiák céljait és értékelési alapjait politikai folyamat során tárgyalják 
meg, és ennek eredménye lehet az innovációk előmozdítása is, például a 
munkahelyek és a versenyképesség biztosítása érdekében. A 
technológiaértékelés eszköze mindenesetre növelné az esélyét annak, hogy a 
műszaki és tudományos fejlődés politikai céljai nagyobb konfliktusok nélkül 
valósuljanak meg. Ellenkező esetben a technológia lendülete folytatódik, és 
vele együtt a remény, hogy a kívánt célokat "valahogy" el lehet érni. A 
technológiaértékelés és az innováció előmozdítása tehát egyaránt azzal a 
problémával szembesül, hogy a technológiát úgy kell irányítani, hogy a 
kívánt célok - az egyik esetben a kockázatok megelőzése, a másikban a 
lehetőségek kihasználása - megvalósuljanak. Nemcsak az a kérdés, hogy 
hogyan és mivel, hanem az is, hogy hová és miért. 

A technikai rendszerek és infrastruktúrák, mint például különösen a 
világháló, a modern társadalmakban kvázi "természetes" környezetet, 
Durkheim értelmében fait social-t alkotnak.29 Bár a technológiákat mindig 
konkrét célok elérése érdekében fejlesztik ki, rengeteg közvetlen, közvetett, 
közvetett és késleltetett következménnyel és hatással járhatnak, amelyek 
minden technológiát potenciális kockázattá tesznek, függetlenül a tervezett 
céloktól. A társadalomnak ezért a technológia nem szándékolt 
következményeivel is foglalkoznia kell. A technologizált világban a 
kormányzás nagyrészt a technológia kihívásaira és kockázataira adott 
válaszokból áll. 

 

29 A társadalmi tény "bármely többé-kevésbé rögzített cselekvési mód, amely képes külső 
kényszert gyakorolni az egyénre; vagy pedig amely általánosan előfordul egy adott 
társadalom területén, és egyéni megnyilvánulásaitól független saját élettel rendelkezik" 
(Durkheim 1980: 114). 
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A technológiát és a tudományt minden országban a gazdasági fejlődés 
motorjának tekintik. Világszerte verseny folyik a leginnovatívabb 
technológiákért. 1999-ben az EU úgy döntött, hogy Európát a 
legdinamikusabb régióvá teszi. Ennek érdekében a vállalkozásoknak és az 
állami szektornak közösen a GDP három százalékát kellene kutatásra és 
fejlesztésre fordítaniuk. Még a 2008-as banki összeomlás és az azt követő 
gazdasági válság előtt is alig-alig érte el ezt a célt bármelyik uniós tagállam. 
Mindazonáltal ez a cél, amelyhez a német kormány és a szövetségi államok 
továbbra is ragaszkodnak, a tudomány és a technológia központi szerepét 
mutatja. Egyik sem öncélú: a technikai újításokból termékeket és 
munkahelyeket kell létrehozni. A technológiák azonban munkaerő- és 
növekedési potenciáljukat tekintve nagyban különböznek egymástól: a 
géntechnológia innovációs potenciálját például magasnak ítélik a szakértők 
(BMFT folyóirat 4-5/1993. 1. o.). Valójában egy géntechnológiai termék 
kifejlesztésétől a piaci érettségig nagyon hosszú idő telik el. A kitartás 
szükségességére vonatkozó minden politikai felhívás ellenére sok befektető 
elveszíti a türelmét, és inkább más területeken fektet be. Politikai támogatás 
nélkül egy vállalat nem vállalná a biotechnológia és a géntechnológia 
kockázatait. 

A technológia nemkívánatos következményeinek elkerülése érdekében az 
1970-es évektől kezdve a 

Ebben az összefüggésben a technológiapolitikai döntések erőteljesebb 
demokratizálása szükséges. A vállalaton belüli döntésektől a nagyobb 
technológiai programokról szóló transznacionális testületek döntéseiig a 
technológiafejlesztés legitimitását növelni kell, és ezáltal az érintettek 
érdekeihez kell kötni. A demokratizálásra irányuló követelések alaphangja az 
volt, hogy az érintettek nagyrészt ki voltak zárva a technológiapolitikai 
döntésekből, de viselniük kellett a következményeket, például a 
megnövekedett munkahelyi stresszt és a környezetszennyezést.30 A német 
Bundestagban a technológiaértékelés intézményesítéséről folytatott viták 
végső soron a demokrácia és a politikai, gazdasági és társadalmi együttdöntés 
erősítése iránti igény következményei is voltak. Különösen a szakszervezetek 
követeltek nagyobb befolyást az új termelési koncepciókkal kapcsolatos belső 
döntésekbe. Ugyanakkor a Bundestagban is fenntartották a 
technológiaértékelés iránti igényt (Dieckhoff 1990). Az 1980-as években a 
számítógépes integrált gyártás (CIm) és a szervezeti modellek (lean 
management) bevezetése számos vállalatnál valódi részvételi offenzívához 
vezetett, mivel a vezetés is felismerte, hogy ezek a szervezeti és termelési 
koncepciók csak a munkavállalók támogatásával, és nem a nélkül 
valósíthatók meg. 

 

30 Ulrich Beck (1986) úgy vélte, hogy az a tény, hogy a technikai kockázatok minden polgárt 
és régiót érintenek, osztályon és státuszon túl, egy új társadalmi minőség jele: a kockázati 
társadalomé. 
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Ugyanez vonatkozik az új IKT-technológiák bevezetésére az irodai és 
igazgatási szervezés területén (Eichener/Mai/Klein 1995). 

Ma már nyilvánvaló, hogy a politikában és az üzleti életben való részvétel 
ellenére a technológia és a tudomány szinte akadálytalanul fejlődik tovább. 
Ennek két oka van: Egyrészt a polgárokat kettős szerepben érinti a 
technológia. Egyfelől a kockázatok fenyegetik őket, másfelől viszont a sok 
technikai segédeszköz előnyét ismerik fel (Mai 2007b). A technológia 
fejlődésének másik oka, hogy gyakran a felhasználók részvételével válik 
hatékonyabbá és elfogadhatóbbá. Amit az alulról jövő demokrácia nevében 
részvételnek neveztek, az elvileg nem más, mint piackutatás és segítség a 
piacra lépéshez. A gyártók egyre inkább bevonják a fogyasztókat és a felhasználókat a 
technológia fejlesztésébe: A fogyasztói és a termelői szerepek a prosumer 
társadalmi figurájává olvadnak össze (Blättel-Mink/Hellmann 2010). A 
fogyasztói szférán kívüli nagyobb innovációk is ezt az elvet alkalmazzák. A 
nagyvállalatok már nem korlátozódnak saját erőforrásaikra az innovációk 
fejlesztése során, hanem nyílt platformokon bevonják az innovátorok 
szélesebb körét - a virtuális rajintelligenciát - ("informális crowdsourcing", 
"nyílt innováció") (Dekker 2014: 60). 

A tudományból is folyamatosan születnek spin-offok és spin-offok. 
újítások, bár nem kifejezetten ezeket keresték: Az MP3-lejátszót például az 
erlangeni Fraunhofer Intézetben találták fel, a tárolási technológiát egy fizikai 
hatás felfedezése forradalmasította a jülichi kutatóközpontban (és 2007-ben 
fizikai Nobel-díjjal jutalmazták), és a világháló feltalálása is a genfi CERN 
nukleáris kutatóközpontban végzett alapkutatás egyik melléktermékére 
vezethető vissza. A társadalomtudományokban legalább William F. Ogburn 
óta ismert ez a különös paradoxon a technológia mint a tervezett 
megközelítés eredménye és a kultúrára és a társadalomra gyakorolt esetleges 
következményei között. A filozófia (beleértve Karl Marxot is) már korábban 
is látta a technológia sajátosságát abban, hogy egyrészt az emberek csinálják, 
másrészt pedig alakítja az embereket és egymáshoz való viszonyukat. 

Mit jelent ez a politika számára? A technológia és a tudomány a politikai 
cselekvés szerves részévé vált minden szinten és minden politikában. Ez azt 
is jelenti, hogy a politikusok és a közigazgatásban dolgozók mindennapjait 
technikai eszközök és infrastrukturális eszközök hatják át (Engel 2015). Ezért 
a politikát is ők fogják uralni? Ez a félelem állt például az 1960-as években a 
technokráciáról szóló vita középpontjában. Ma már tudjuk, hogy még egy 
központi szerver, a légi közlekedés vagy az áramellátás rövid távú megszakadása is 
komoly problémákat okoz. Mindazonáltal senki sem állítaná, hogy 
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A kormány nincs tisztában azzal, hogy ez befolyásolná a politika tartalmát, 
például azért, mert a műszakiak "kasztja" az egyetlen, aki helyre tudja hozni a 
károkat.31 Ők inkább szolgáltatók, akiknek nincsenek említésre méltó 
politikai ambícióik. 

A technológiai korban kormányozni azt is jelenti, hogy a technológiával 
együtt és nem ellene kell kormányozni. A probléma az, hogy a technológiát a 
politikusok által kitűzött célok elérésére kell használni - ezek pedig 
elsősorban a növekedés, az ipar és a régiók modernizációja, valamint a teljes 
foglalkoztatottság. Még a közelmúlt politikai céljai, mint például a 2011-es 
fukusimai reaktorkatasztrófa utáni energetikai fordulat, sem érhetők el 
technológiák nélkül. A nagyszabású műszaki projektekbe történő 
beruházások gyakori kudarcai ellenére egyetlen ország sem mondana le a 
kutatás és fejlesztés előmozdításáról. Ezt csak az ágazat szervezett érdekei 
biztosítják. 

 
 

3.4 Medializáció 
 

A média egyre szélesebb körű elterjedése a társadalom minden területén a 
modern társadalom egyik központi jellemzője, amelyet ezért "média- vagy 
információs társadalomként" is jellemezhetünk. Minden médium bizonyos 
technológiákon alapul, és a megfelelő fejlesztések - nagyobb sávszélesség, 
nagyobb tárolókapacitás, gyorsabb számítógépek vagy az analóg helyett 
digitális jelfeldolgozás - felgyorsítják a globális medializálódást. Bár ez egy 
globális hálózat, amely az élet minden területére mélyreható 
következményekkel jár, a médiát megkímélték az atomenergiával, a 
fegyverkezéssel, a géntechnológiával vagy a közlekedési rendszerrel járó 
társadalmi ellenállástól. Az adatvédelemről és hasonlókról szóló diskurzusok 
általában a szakértői és szubkultúrákra korlátozódnak, és az egyes médiumok 
lejáratására tett kísérletek - e szakértői kultúrák megdöbbenésére - kevéssé 
hatnak, senkit sem "szórakoztattak halálra".32 Még a titkosszolgálatok 
botrányos megfigyelési gyakorlatának többek között a Wikileaks nevű 
nyilvánosságra hozatali platform által történő feltárása sem vezetett alapvető 
változásokhoz az internet legtöbb felhasználójánál. 

 

31 Karl Bednarik a programozókban az információs technikai korszak ilyen elitjét látta: "A 
gépek építői és programozói ezekkel a gépekkel együtt a politikai hatalmi csoportok 
céljainak vizsgálóinak és korrigálóinak bizonyulnak. A ténylegesen gyakorolt hatalom nagy 
része szükségszerűen átkerül hozzájuk" (Bednarik 1967: 95). 

32 "A mai Amerika totális televíziós társadalmában, Postman központi tézise szerint, a 
demokrácia véget ért, és vele együtt a társadalom is: halálra szórakoztatjuk magunkat" 
(Albrecht Müller Neil Postman "Wir amüsieren uns zu To- de" című könyvéről írt 
kritikájában, in: Der Spiegel 51/1985). 
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Ez alapvető magatartásbeli változásokhoz vezetett. A médiatermékeket nem 
kell a lakosok ellenállásával szemben keresztülvinni, mint az energia- vagy 
közlekedési infrastruktúrákat, hanem maguktól terjednek, mivel az új 
tartalmak vagy hardverkomponensek iránt folyamatosan növekvő igény 
mutatkozik, különösen a fiatalok részéről. 

A médiatechnológia fejlődése több szempontból is érdekes a politika 
számára: A politikai tervezés tárgyaként, a belső racionalizálás eszközeként 
(e-kormányzat, közigazgatási automatizálás), valamint a színpadra állítás és a 
tájékoztatás eszközeként. A médiával való összetett viszonyban a politika 
egyszerre tárgy és alany, elkövető és áldozat. A médiapolitika célja tehát az, 
hogy konkrét célkitűzések - mindenekelőtt a vélemény sokszínűségének 
biztosítása - alapján jogi keretet teremtsen a fejlődéshez. Ennek alapja az 
Alaptörvény 5. cikke, amely a jogalkotót a pozitív műsorszolgáltatási rend 
megteremtésére szólítja fel. Mivel abban az időben, amikor ez a cikk az 
Alaptörvénybe került, még nem is létezett televízió, minden médiatechnikai 
újításnál - műhold, kábel, internet - meg kellett válaszolni a kérdést, hogy mit 
kell ez alatt konkrétan érteni: Jelenleg többek között az a kérdés merül fel, 
hogy mit és milyen mértékben tehet közzé a közszolgálati műsorszolgáltatás 
az interneten. 

Valamennyi médiapolitikai intézkedés azon a feltételezésen alapul, hogy a 
média nagy hatással van a társadalomra, és hogy a szabad véleménycsere 
elengedhetetlen a demokrácia szempontjából. A jogszabályok nagy része 
ezért a véleménymonopóliumok megakadályozását és a médiához való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítását szolgálja. A Szövetségi 
Alkotmánybíróság műsorszolgáltatási ítéleteiben többször is megerősíti és 
konkretizálja a média és a demokrácia közötti kapcsolat fontosságát. Ezek az 
ítéletek jelentősen alakították a német műsorszolgáltatási struktúrát - a 
díjprivilégiumtól kezdve a közszolgálati és a magánműsorszolgáltatók közötti 
egyensúlyig. A médiapolitika a többi szakpolitikai terület mellett a 
tartományok hatáskörébe tartozik. A média technikai konvergenciája a 
tömegmédia és a távközlés közötti határt is megkérdőjelezi. Például a 
napilapok internetes portáljain található videoklipek "televíziónak", a 
műsorszolgáltatók portáljain található kísérőszövegek pedig "újságnak" 
minősülnek-e? Ugyanakkor ez a határvonal jelölte ki a szövetségi és a 
tartományi kormányok, valamint felügyeleti intézményeik (Szövetségi 
Hálózati Ügynökség, állami médiaintézmények) hatáskörét. 

Az informatika fejlődése szintén következményekkel járt a 
A végrehajtó és a törvényhozó hatalom belső folyamatainak felépítése. A 
termelés racionalizálásának hullámai után az 1970-es évektől kezdve egyre 
inkább felfedezték a racionalitás lehetőségét a közigazgatásban és a 
szolgáltatásokban (Reichwald 1982; Picot/Reichwald 1984). Az átfutási idők 
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Az adminisztráció egyre inkább költségvonzatos versenytényezővé vált. Az 
irodai kommunikáció gazdasági bevezetésével párhuzamosan a 
közigazgatásban is különböző modelleket teszteltek arra vonatkozóan, 
hogyan lehetne növelni a teljesítményt és a hatékonyságot. A szövetségi és a 
tartományi parlamenteket is felszerelték a sajátos igényeiknek megfelelő 
informatikai infrastruktúrával (Mam- brey/Vorwerk/Wurch 1991). A 
technológiai determinizmus egy szakasza után, amely szerint a szervezetet és 
a munkavállalók képzettségével szemben támasztott követelményeket a 
viszonylag rugalmatlan hardverhez és szoftverhez igazították, egy olyan 
szakasz következett, amelyben az információs technológiát a meglévő 
képzettség és az előre meghatározott szervezeti struktúrák és célok alapján 
vezették be (Picot/Reichwald 1994). Ezt a paradigmaváltást az információs és 
kommunikációs technológia innovatív ugrásai tették lehetővé: a csak 
programozók által kezelhető központi nagyszámítógépek helyett 
decentralizált, bárki által kezelhető kisszámítógépek (PC-k) kerültek előtérbe, 
amelyek szinte bármilyen szervezeti struktúrában gazdaságosan 
használhatók. 

A magánvállalatok adminisztrációjától eltérően az állami adminisztrációnak 
van 

a közigazgatás speciális feladatok ellátására, ahol a hatékonyság csak az 
egyik kritérium. További fontos kritériumok a polgárokhoz való közelség, a 
jogbiztonság, az átláthatóság és a más közigazgatási szervekkel való 
összeegyeztethetőség. Ma már minden polgár számára magától értetődő, 
hogy virtuálisan hozzáférhet valamennyi közigazgatási szervhez. A polgárok 
már régóta hozzászoktak az "üveg városházákhoz", a forródrótokhoz és a 
virtuális konzultációs órákhoz. A virtuális közigazgatás valósága azonban 
elmarad a számítógépesítés kezdetekor támasztott elvárásoktól 
(Kubicek/Wind 2005). A polgárok számára nem váltak feleslegessé a 
személyes látogatások a hatóságoknál, és az ügyintézés sem rövidült le 
számos területen. Néhány területet, például az igazságszolgáltatást, soha nem 
modernizálták következetesen, így egyre hosszabb időt kell várni az ítéletre, 
és ez egyre inkább politikai kérdéssé válik. 

Az internet fejlődése a demokratizálódási törekvések reményét is 
felcsillantotta. Empirikus vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a részvételi 
kutatásokból ismert minta, miszerint bizonyos információs elitek akarnak 
politikailag részt venni, lényegében az internet politikailag motivált 
használatára is érvényes. Az egyes felhasználói csoportok és aktivisták által 
szorgalmazott kiberdemokrácia nagyrészt idealista vágyálom marad. Az 
internet kétségtelenül alapvetően megváltoztatta a politikai kommunikációt. 
A pártok és egyesületek nemcsak vitafórumok számára kínálnak helyet a 
neten, hanem mindenekelőtt önreklámozásra. Ami aggasztó, hogy elsősorban 
inkább radikális csoportok használják a netet annak minden lehetőségével 
együtt, beleértve a kritikusaik elleni virtuális agitációt is. Minél inkább terjed 
ez a média(im)kultúra, annál inkább érvényesülnek az "al- 
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A "tíz" médium kerül előtérbe: itt végül is megvan a bemutatkozás joga és a 
bizonyos újságírói minőség esélye.33 A webes aktivisták viszont az újságírói 
kapuőrök hiányára fognak rámutatni, mint a világháló sajátosságára, és nem 
fogják irritálni őket a médiatörvényre való hivatkozások, amelyek legalább a 
formális egyensúlyt és a hírek megalapozott kiválasztását garantálják. 

Az Egyesült Államokban a netkultúra és az interneten keresztüli politikai 
kommunikáció sokkal fontosabb, például a választási kampányokban. 
Feltételezhető, hogy a német sajtó és mindenekelőtt az USA-hoz képest jó 
német televíziós tájkép nyilvánvalóan jól szolgálja a politikailag releváns 
információk és differenciált vélemények iránti igényt. Tény, hogy az 
internetnek sokkal nagyobb jelentősége van az amerikai elnökválasztásokon, 
mint például Németországban a botrányok leleplezése révén. Amíg a német 
médiarendszer a közszolgálati és a magántulajdonban lévő 
műsorszolgáltatókra jellemző kettős struktúrával ellátja a polgárokat 
információkkal és háttérbeszámolókkal, addig nincs szükség alternatív 
információforrásokra. Kiegészítő forrásként a net mindig érdekes lesz, 
különösen azért, mert a műsorszolgáltatók és a sajtóházak maguk is 
képviseltetik magukat a neten, és ezt a márkastratégiájuk részének tekintik. 
Azonban minél inkább a fiatalabb generáció szerez egyre több információt - 
legalábbis a szórakozást - a netről, annál inkább felmerül a kérdés, hogy mi a 
szerepe és legitimitása a közszolgálati műsorszolgáltatásnak. A célcsoport-
specifikus differenciálások ellenére (pl. ZDF neo) úgy tűnik, hogy az ARD-
nél és a ZDF-nél a generációs szakadék továbbra is fennáll.34 

A média igazi kihívása a politika számára tehát az, hogy 
kevésbé a bloggerek és az internetes fórumok, mint inkább a televíziós 
tudósítások terjedése és professzionalizálódása. A politika és a politikusok 
számára sincsenek már médiamentes övezetek. Több csatornán folyamatos 
megfigyelés alatt állnak. Németországban például az n-tv, a Phoenix és az N 
24 hírcsatornák. Jó okunk van középszerűségről beszélni, mivel a politika 
befolyásolása a televízió által különösen a politika lényegéig terjed. Amikor a 
politi- 

 

33 "Nem véletlenül kötelezi az újságírókat a törvény, a joggyakorlat és a szakmai etika arra, 
hogy az információkkal körültekintően bánjanak, pontos kutatást végezzenek, és csak 
megfelelően ellenőrzött tényeket közöljenek. És még az ellenőrzött információk és képi 
dokumentumok esetében is mérlegelni, hogy ez nem sérti-e a személyiségi jogokat" (Ulrike 
Kaiser in: Franzmann 2006: 28). 

34 "Az ARD és a ZDF nézőinek átlagéletkora jó 60 évre emelkedett. És a tendencia még 
mindig emelkedik. A generációs szakadék veszélye fenyeget. A fiatalabb korosztályok 
sikeres megszólítását célzó meggyőző stratégiák egyelőre aligha láthatók" (Giersch 2008: 
23). 
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Ha a jogalkotási folyamatot már nem a parlamentben, hanem egy talk-
showban jelentik be, és ha a teljes diskurzusok már nem a Bundestagban 
zajlanak egy bizottsági ülés tárgyilagos légkörében, hanem "színes" talk-
show-kban, akkor a törvényhozás elveszítette funkciójának egy részét, 
nevezetesen azt, hogy a társadalom központi helye legyen, ahol minden 
fontos kérdést megvitatnak és eldöntenek (Papier 2003). 

A végrehajtó hatalom munkáját a média állandó jelenléte is befolyásolja. 
Egy olyan társadalomban kormányozni, amelyet a média ural, azt jelenti, 
hogy állandó visszajelzést kell adni az elvárásaiknak és napirendjüknek. A 
média a kormány számára saját arénává vált, ahol a fontos kérdésekről 
döntenek. A politika mindig egyben reprezentációs politika is (Kamps 2003; 
Grunden 2009), amely a tényszerű politikára helyezi a hangsúlyt. A stratégiai 
megfontolásokat csak a média segítségével lehet megtervezni és végrehajtani. 
A média jelentőségének növekedését és a mindennapi kormányzásban 
betöltött új szerepét jelzi a minisztériumok megfelelő forrásainak bővülése. 
Míg régebben egy sajtóiroda elegendő volt ahhoz, hogy az újságíróknak 
átadja a miniszter beszédének jegyzeteit, vagy válaszoljon a konkrétabb 
kérdésekre, ma már gyakran több szakosodott egység alkot egy külön 
"kommunikációs" alosztályt a minisztériumokon belül. A klasszikus 
sajtóirodán kívül további munkaegységek foglalkoznak az online 
szerkesztéssel, a sajtó értékelésével, a dokumentációval, a beszédek írásával 
és az általános PR-tevékenységgel. 

Egy minisztériumon belül ezek a funkciók a ház élén lévő személyzeti 
pozíció formájában, vagy a szokásos szervezeti struktúrában alosztályként 
vagy csoportként helyezkednek el. Az ezeket az egységeket vezető 
sajtóreferens közvetlen kapcsolatban áll a felső vezetéssel, és egyben az 
egyik legfontosabb tanácsadója is. A miniszter minden nyilvános szereplését 
általában a sajtóiroda munkatársai kísérik. Nemcsak kapcsolattartóként 
működnek a sajtó számára, hanem dokumentációs feladatuk is van: mivel 
mindig a miniszter szava számít, előfordulhatnak eltérések a közzétett 
beszédjegyzethez vagy sajtónyilatkozathoz képest. Ennek általában nincs 
nagy jelentősége. A választási kampányban azonban a legkisebb eltérést is 
felkaphatja a sajtó és az ellenzék, és kérdésekre adhat okot ("Tényleg úgy 
gondolta, hogy ...?") - a parlamentben is. Ezért fontos, hogy minden 
nyilatkozatot dokumentáljunk. A politikusoknak ez a védőintézkedése is a 
politika növekvő medializálódásának következménye. Egy politikus minden 
nyilvános szereplése közzétehető, "kiposztolható" egy platformon. Legyen 
szó vicces ígéretekről, tehetetlen gesztusokról vagy a hivatalos részen kívüli, 
leleplező nyilatkozatokról: A politikusok egyre gyakrabban dőlnek be a 
videóknak, amelyeket egyre több olvasóriporter tesz közzé a neten. A 
minisztériumban dolgozó hivatásos médiamunkások számára ez olyan 
kihívás, amelyre fel kell készülni. 
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kell lennie. A múltban elég volt az akkreditált újságírói körrel való jó 
kapcsolat. Ma már potenciálisan minden mobiltelefonnal rendelkező 
állampolgár egy 
"újságíró", akit a hagyományos média kifejezetten arra bátorít, hogy a 
politikusokkal való, gyakran véletlenszerű találkozásait nyilvánosságra hozza 
(Volkmann 2008). 

A minisztériumi szóvivők és munkatársaik gyakran rendelkeznek újságírói 
háttérrel. Ezen osztályok többi munkatársa gyakran a médiában 
szocializálódott, és ezért ismeri a média munkamódszereit és érdekeit. A 
médiával való kapcsolatuk ezért gyakran szorosabb, mint a saját házuk 
szakosodott részlegeivel, amelyekkel először bizalmi kapcsolatot kell 
kialakítaniuk. Mint minden személyzeti osztály, ezek a munkaegységek is 
némileg el vannak választva a házon belüli operatív tevékenységektől, a 
szakosodott osztályoktól. Másrészt a sajtóosztályok valamivel közelebb 
állnak a felső vezetéshez, mint más osztályok, mivel minden kiadványt és 
nyilatkozatot a miniszterrel kell egyeztetni és jóváhagyni. Ezen túlmenően a 
Ház vezetése rendszeresen tájékozódik a sajtóvisszhangról, különösen a saját 
megjelenései és kezdeményezései után. A napi sajtószemle minden 
kormányzati alkalmazott számára elérhető az intraneten. Ez sok esetben 
munkamegbízásokat - például részletesebb információkat egy eseményről - 
eredményez más osztályok számára. Törekszünk arra, hogy a miniszter 
minden nyilvános nyilatkozatát dokumentáljuk, de ez a cél kapacitási 
okokból nem valósítható meg teljes mértékben. 

Konkrétan a medializáció azt jelenti, hogy a médiamunkával szemben 
támasztott mennyiségi és minőségi követelmények minden kormányzati 
szervezeti egységben megnövekedtek. A sajtóirodák feladata a miniszter 
minden nyilvános szereplésének - interjúk, beszédek stb. - előkészítése, 
kísérése és szükség esetén nyomon követése. Emellett a sajtóirodák készítik 
elő a finanszírozási programokról, az új rendeletekről és az új 
szabályozásokról szóló információkat valamennyi médium számára. 
Ezenkívül minden médium számára tájékoztatást készítenek a finanszírozási 
programokról, az új szabályozásokról és a kormányzati munka mérlegéről. A 
sajtómunka formáit - a tájékoztató szórólapoktól kezdve a kormány saját 
weboldalán át a közösségi hálózatokon való megjelenésig - folyamatosan 
frissíteni kell. A kormányhivatalok információs fegyverkezése a civil 
társadalommal szemben támasztott fokozott elvárások következménye is, 
amely lényegében egy médiatársadalom. Így a bizonyos médiumokkal 
folytatott háttérbeszélgetéseket éppúgy fel kell készíteni, mint az alkalmi 
aktivitásokat ("Az új adóreform, és hogy mit nyerhetsz belőle 
állampolgárként", vagy "Az új adóreform"). 
"Tippek az időskori ellátáshoz"), ahol a miniszter a Facebookon vagy 
telefonon keresztül áll a polgárok rendelkezésére, ha kérdéseik vannak. Az 
ilyen intézkedések a kormányt a politikai hangulatok és a társadalmi 
problémák szeizmográfjaként is szolgálják. 
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A szövetségi alkotmánybíróság döntése (BVerfGE 44, 125) óta a 
kormányzati nyilvánosságra különleges jogi feltételek vonatkoznak: Bár a 
kormányhivatalok kötelesek aktív PR-tevékenységet folytatni, és eleget tenni 
tájékoztatási kötelezettségüknek, nem kötelesek erre. 
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figyelembe kell azonban venniük a választók befolyásolásának veszélyét is. 
Kérdéses, hogy ez a joggyakorlat és szabályozási gyakorlat még mindig 
megfelel-e a jelenlegi medializációnak, az interaktivitás és a válaszkészség 
sokféle formájával (Kocks/Raupp 2014: 270). 

 
 

3.5 Hálózatépítés és Globalizáció 
 

A globalizáció a modernitás par excellence társadalmi-gazdasági és 
társadalmi-kulturális megatrendje. Vitatott, hogy mikor kezdődött a 
kontinenseken átívelő gazdaságok és kultúrák összenövésének folyamata 
(Menzel 1998). Mindenesetre Marx és Engels 1848-as "Kommunista 
kiáltványában" találó leírást adott erről a jelenségről. Az biztos, hogy a 
regionális gazdaságok, kultúrák és társadalmak összekapcsolódásának és 
kölcsönös függőségének mértéke a kommunikáció, a logisztika, a 
kereskedelmi kapcsolatok és a média globális hálózatainak köszönhetően 
folyamatosan nőtt. Manuel Castells (2003) a hálózati társadalom kifejezést 
javasolta erre, különös tekintettel az információs technológia szerepére. 
Megemlíti azokat a politikai döntéseket is, amelyek egyáltalán lehetővé tették 
a globális piacok dinamikáját. A globalizáció tehát semmiképpen sem a 
technológia vagy a gazdaság velejárója volt, hanem politikailag kívánatos.35 
A szabad piacok és az áruk és szolgáltatások szabad mozgása - ez volt a 
számítás - minden régióban növelni fogja a jólétet. Amikor a globalizáció 
vizei megemelkednek - ahogy egy gyakran idézett kép mondja -, minden 
csónak megemelkedik, a nagyok és a kicsik is. Ezzel azt a kritikát kívánták 
eloszlatni, hogy a globalizációból csak a nagy és erős gazdaságok és 
vállalatok profitálnak. 

Sokkal többet, mint amire a technológia és a tudomány valaha is képes volt, a 
globális... 

lisáció befolyásolja a politikai cselekvést (Friedman 2005). Semmi sem 
mutatta ezt világosabban, mint a 2008 végi pénzügyi válság: ami az amerikai 
háztulajdonosok válságaként kezdődött, az egész világot megrázta, és 
nyilvánvalóan a "kis hajókat" jobban, mint a nagyokat. Ez a válság 
megmutatta a túladósodott wisconsini lakástulajdonosok, az off-shore 
fedezeti alapok, a származékos és más újszerű pénzügyi termékek, valamint a 

 
35 "Így a politika, maga az állam hozta létre azokat a "szuperstruktúrákat", amelyek a jelenlegi 

problémákért felelősek. Az állam egyszerre oka, haszonélvezője és áldozata a felszabadult 
pénzügyi piacoknak, és egyben egyfajta "felelősségi közösség" is. A globális szabályozás 
kívánatos lenne, de a korlátok és az eltérő nemzeti érdekek miatt az ilyen "államokon túli 
kormányzás" utópisztikus" (Jesse 2011: 15). 



65 

 

 

 

A német szövetségi államok Landesbankjai.36 Másrészt az érintett államok 
reakciói azt mutatták, hogy az állam nagyon is képes volt gyorsan reagálni és 
ellenlépéseket tenni. Sokan ezt már az állam visszatérésének tekintették. A 
gazdaságélénkítő csomagokat minden párttáborban megvitatták és 
elfogadták. A demokratikus struktúrák és eljárások nem mindig tűntek 
alkalmasnak a cselekvésre való kényszerítésre.37 

Nem minden rosszindulat nélkül a baloldali média megjegyezte, hogy 
éppen a bankárok hívják az államot, a konzervatív kormányok pedig 
államosítják a bankokat. A későbbi vizsgálatokra marad annak vizsgálata, 
hogy a válság valóban előre nem látható volt-e. Az illetékes gazdasági 
intézetek közvetlenül a válság előtt közzétett pozitív előrejelzései arra 
utalnak, hogy a feltételezett gazdasági összefüggések és modellek egy része 
téves. Hogyan ismerjék fel a politikusok az ilyen előrejelzések alapján a 
cselekvés szükségességét? Arról nem is beszélve, hogy nem sokkal a válság 
előtt rossz politikai döntéseket hoztak, amelyek még súlyosabbá tették a 
válságot.38 

Semmi sem dokumentálja jobban a politika tehetetlenségét a 
globalizációval szemben, mint egy termelőüzem bezárása, és semmi sem 
fokozza jobban az érintett munkavállalók felháborodását, mint egy távoli 
központban elhatározott áthelyezés. Az elbocsátott munkavállalók nem 
akarják megérteni, hogy jó munkájuk semmit sem ér, a politikusok pedig nem 
értik, hogy a hagyományos eszközökkel aligha tehetnek valamit. 
Természetesen ilyen esetben a kormány és a menedzsment között azonnali 
tárgyalásokra kerül sor, egy miniszter látogatást tesz a gyárban és beszélget a 
dolgozókkal, munkacsoportokat állítanak fel és válságterveket készítenek. 
Ezek az intézkedések, amelyek közül néhány szimbolikus jellegű, nem sokat 
segítenek azokkal a józan számadatokkal szemben, amelyek szerint a 
termelékenység a világ más részein kedvezőbb. Legkésőbb akkor, amikor egy 
hagyományos termelési telephelyen a vállalat bezárása fenyeget, 

 
 

36 "Először az ingatlanfinanszírozók mentek tönkre. Ezután a bankok következtek. Csak a 
politikusok bátor beavatkozása mentette meg a piacokat" (Welt-online, 2008.10.13., a 
válság krónikájával). 

37 "Az "állam", amely [...] "monolitikus egységként" és az egyetlen megmaradt hatóságként 
erőteljesen tudott fellépni a bajba jutott pénzpiaci szereplők megmentése érdekében, a saját 
parlamentáris-legitimációs alapjainak önmeghatározása miatt egyre inkább szétesik 
egyénileg cselekvő intézményekre és egyéni szereplőkre. Ez ismét gyengíti pozícióját a 
nemzetközileg hálózatosodott pénzügyi piacok már rugalmasabb szereplőivel szemben" 
(Scheller 2011: 310). 

38 Miután a Lehman Brothers amerikai bank összeomlása már ismert volt, az állami tulajdonú 
- a jogi és technikai felügyeletet a szövetségi pénzügyminisztérium látja el - Kreditanstalt 
für den Wiederaufbau (KfW) még mindig 350 millió eurót utalt át (Spiegel online 
2008.9.21.). 
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azt mutatja, hogy a globalizáció nemcsak olcsóbb termékeket és távolsági 
utazásokat jelent, hanem negatív következményekkel jár a saját küszöbünkön 
is. 

Sok politikus a szélmalmok képét használja, amelyeket akkor kell építeni, 
amikor a globalizáció szele fúj, ahelyett, hogy falakat építenének ellene. 
Ráadásul még mindig a vitorla határozza meg, hogy merre halad a hajó, nem 
pedig a szél iránya. Ezek a retorikai képek azt hivatottak elmagyarázni a 
polgároknak, hogy a globalizáció ellen valójában nincs orvosság - a szél csak 
fúj, ahogy akarja -, de másrészt a legjobbat lehet és kell kihozni belőle. 
Ennek fényében a globalizáció olyan kihívássá válik, amelyre válaszolni kell. 
A probléma most az, hogy kitaláljuk és megegyezzünk abban, hogy a 
globalizációt hol lehet a saját céljaink érdekében felhasználni, és hogyan kell 
a vitorlákat beállítani. Semmi sem bosszantja jobban a politikusokat, mint 
amikor kész tények elé állítják őket, és világossá válik tehetetlenségük. 
Egyetlen vállalat sem köteles egyeztetni döntéseit a politikai döntéshozókkal, 
bár sokan megteszik. Milyen lehetőségei maradnak tehát a politikusoknak a 
célok érvényesítésére a globális hálózatosodás jegyében? 

A magasan fejlett ipari országok szempontjából a globalizáció talán 
legjelentősebb következménye a migráció mellett a vállalatok elvándorlása. 
A tudásalapú társadalomban nagy szükség van az egyszerű munkahelyekre is, 
bár minden ágazatban a magasabb értékű, "intelligens" munkahelyek 
irányába mutat a tendencia. Azoknak a régióknak, amelyek az 1970-es évek 
óta sok munkahelyet veszítettek el a szén- és acéliparban, mint például a 
Ruhr-vidék, az ott élő négy-ötmillió ember számára minden munkahelyre, 
minden képzettségi szinten szükségük van (Bogumil/Heinze/Lehner/Stroh- 
meier 2012). Néhány új iparág figyelemre méltó növekedése és az új 
innovatív munkahelyek számának növekedése közel sem elegendő ahhoz, 
hogy ellensúlyozza az elmúlt évtizedek szénmezőn bekövetkezett 
munkahelyveszteségeit. A munkahelyek megszűnését társadalmilag 
elfogadható módon kísérő számos intézkedés nélkül a helyzet kétségtelenül 
rosszabb lenne, amint azt az olyan régiókkal való összehasonlítás is mutatja, 
mint Wales, Vallónia vagy Lotaringia, ahol a politika túl keveset tett a 
strukturális változás alakítása érdekében. A strukturális és regionális politika, 
a célcsoport-specifikus minősítési intézkedésektől a földterületek 
rehabilitációjáig terjedő változatos egyedi projektjeivel így a globális 
változások alakításának eszközévé válik: A politikusok új célokat 
fogalmaznak meg (Willy Brandt: "Kék ég a Ruhr-vidék felett!"), és a 
vitorlákat ennek megfelelően állítják be. Konkrétan ez ebben az esetben azt 
jelentette, hogy az önkormányzatok, a szociális partnerek és a civil 
társadalom más képviselői közül minden fontos szereplőt bevontak ebbe a 
strukturális változásba, amely egyébként még messze nem ért véget. Észak-
Rajna-Vesztfália tartományi kormányának a Ruhr-vidéki strukturális 
változásokkal kapcsolatos tapasztalatai világszerte (pl. Kínában) hasonló 
régiók számára modellértékűvé váltak. 
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Az uniós országokat számos, szerkezetileg releváns program támogatja, 
amelyek közös célja a vállalatok és régiók versenyképességének növelése. A 
konkrét intézkedések közé tartozik például bizonyos célcsoportok munkaerő-
piaci képzése vagy a kis- és középvállalkozások korszerűsítése. A 
globalizáció ellen nem szabad protekcionista intézkedésekkel küzdeni vagy 
megakadályozni, hanem Európának aktív szerepet kell vállalnia a 
globalizációban, és meg kell erősödnie az észak-amerikai és távol-keleti 
rivális piacokkal szemben. Ebben kulcsszerepet játszanak a kutatás-
fejlesztésbe történő beruházások. 

A globalizáció nem minden szakpolitikai területet érint egyformán. Ez 
leginkább a gazdaságpolitikában nyilvánul meg, amelytől többek között a 
munkaerő-piaci, környezetvédelmi és szociálpolitikák is függnek. Ha például 
egy befektető egész lakótelepeket vásárol fel, és bérlők ezrei kerülnek abba a 
korba, hogy vagy megvásárolják a lakásukat, ahol évekig viszonylag olcsó 
bérleti díjak mellett éltek, vagy elköltöznek, a lakáspolitika is a globalizáció 
fogságába kerül. A politikusoknak itt is meg kell tapasztalniuk, hogy nem 
beszélhetnek az új tulajdonosokkal a társadalmilag elfogadható feltételekről, 
mint korábban, hanem tudomásul kell venniük a többnyire nemzetközi 
befektetők döntéseit. Hogyan lehet ezt közölni a túlnyomórészt szociálisan 
hátrányos helyzetű bérlőkkel, akik a megfizethető bérleti díjakhoz való 
örökös lakhatási jogban bízva veszélyben látják nyugdíjukat? 

A globalizáció a médiapolitika tartalmát és napirendjét is megváltoztatja. 
A nemzeti médiapolitikák tehetetlensége, amelyek hatásköre az 
országhatároknál véget ért, legkésőbb akkor vált nyilvánvalóvá, amikor az 
első műsorszóró műhold az országhatárokra való tekintet nélkül sugározta 
műsorait. A német médiaszabályozás és -politika nagyrészt az akkori 
megszálló hatalmaknak a háború utáni műsorszolgáltatás újjászervezésére 
gyakorolt következményein alapul. Az átszervezés mintája a BBC volt. Az 
akkori felfogás szerint a műsorszolgáltatás elsősorban kulturális kérdés volt. 
A műsorszórás - és ez kezdetben csak a rádió volt - a német nép 
demokráciára való nevelését is szolgálta. Ezért az 1945 utáni médiatér 
szerkezeti alapelvei az állami semlegesség és a pluralizmus voltak. 

Azóta a médiatér jelentősen megváltozott a műholdas és kábeltelevíziózás, 
a mobiltelefonálás és mindenekelőtt az internet miatt. Emellett a 
közszolgálati műsorszolgáltatás legitimitása - amely az internet előtti analóg 
korszakban a kábelezés mellett a médiapolitika fő tárgya volt - egyre inkább 
megkérdőjeleződik (Ludwig 2009). A politika a médiatechnológia 
fejlődésével többször is kész tények elé került: A műholdas és a 
kábeltelevízió akkor alakult ki, amikor a politikai és tudományos bizottságok 
még csak vitatkoztak a 
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vitatták, hogy a túl sok televíziózásnak van-e társadalmi értelme. Az illetékes 
bizottságok jelentései szinte mindig lemaradtak a médiatechnológia 
fejlődésétől és új kínálatától. Végül a kormány és az ellenzék közötti sokéves 
vita után 1984-ben Németországban is engedélyezték a magántulajdonú 
műsorszolgáltatást, amely már régóta szinte minden országban a mindennapi 
élet részévé vált. 

A műsorszolgáltatás szabályozását ma is részben a háború utáni analóg 
korszak vezérelvei inspirálják, míg az internet nagyrészt szabályozatlan 
marad: Itt nincsenek sem műsorszolgáltatási tanácsok, sem pro- porcizmus, 
sem külön politikai érdekekért felelős biztosok. Az új digitális médiavilág a 
szolgáltatók és programok sokaságával megkérdőjelezi a német 
médiaszabályozás alapjait, amelynek célja a vélemény sokszínűségének 
biztosítása a belső és külső pluralizmus politikailag kiegyensúlyozott 
rendszere révén. 

A belpolitikában a globalizált bűnözés következményének tekintik a 
globálisan működő szindikátusok által elkövetett szervezett bűnözés 
növekedését. Ezek ellen hagyományos eszközökkel aligha lehet felvenni a 
harcot, különösen mivel szinte elkerülhetetlenek az adatvédelmi (pl. telefon- 
és számítógépes megfigyelés) és a migrációs politikával (pl. szigorú 
határellenőrzés vagy annak hiánya, a bűncselekmények elkövetésével 
gyanúsítottak etnikai jellemzőinek rögzítése) való konfliktusok. Az állam 
problémái a szervezett bűnözés - fegyver-, kábítószer- és emberkereskedelem 
- elleni küzdelemben a legtöbb polgár szemszögéből legalább olyan súlyosak, 
mint az áttelepülések megakadályozásának problémái, és választási 
szempontból is nagyon fontosak. 

Az olyan területek, mint a kultúra- vagy az iskolapolitika viszont úgy 
tűnik, hogy nagyrészt megmenekültek a globalizációtól. Természetesen ez 
nem vonatkozik a megfelelő tartalmukra, a kötvényekre. Többé-kevésbé 
integrálódnak a megfelelő globális fejleményekbe és diskurzusokba. De a 
struktúrák és intézmények - a poliszok - alig változtak. A konfliktusok - a 
politika - általában ugyanazok a kérdések körül forognak, ismerős keretek 
között, ugyanazokkal a szereplőkkel: Az iskolapolitikában például az 
általános iskolák jövőjéről, az iskolarendszer átjárhatóságáról és társadalmi 
szelektivitásáról, az egész napos iskolák bevezetéséről van szó. A látszólag 
mindig ugyanazok a szereplők az iskolák, a pedagógusszövetségek és a 
szakszervezetek, valamint az iskolai minisztériumok és a kerületi 
önkormányzatok. Az alapvetően az önkormányzatok által támogatott 
kultúrpolitikában például az önkormányzati kulturális intézmények és helyi 
rendezvények finanszírozásáról, a krónikusan szegény zenekarok, operaházak 
és színházak gazdaságilag életképes intézményekké történő átalakításáról és 
az autonóm projektek támogatásáról van szó. A szereplők itt is szinte mindig 
ugyanazok: önkormányzati kulturális hivatalok, kulturális minisztériumok, kulturális 
alapítványok, művészeti vezetők, kurátorok és mások. 
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Természetesen sem az iskolákat, sem a kulturális intézményeket nem 
hagyja teljesen érintetlenül a globalizáció, de ezeket a területeket kevésbé 
érinti, mint az üzleti életet és a tudományt. Egyetlen iskola vagy opera sincs 
veszélyben a létezésében, mert a határok és a piacok megnyílnak. Az iskolák 
reakciói például a tanulók globalizáció következtében megnövekedett 
heterogenitására nem a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokhoz 
hasonlíthatók, hanem inkább a sokféleség kezelésének iskolaspecifikus 
modellje felé orientálódnak. Másrészt minden autóipari beszállító egy 
globális beszállítói hálózat része, és a világ minden táján működő 
vállalatokkal versenyez. Ha már nem felel meg a globálisan működő vevők 
feltételeinek, akkor a létezése veszélybe kerül. Az iskolákat vagy 
múzeumokat nem lehet olcsóbb helyekre áthelyezni, és mint egy globális 
értéklánc láncszemeit, nem is lehet őket bármikor más helyeken lévő azonos 
láncszemekre cserélni. Még ha a PISA-teszt azt is mutatja, hogy egyes német 
iskolák jelentősen rosszabbul teljesítenek, mint a hasonló finn, új-zélandi és 
kanadai iskolák, akkor sem fogják őket egyszerűen bezárni. Másrészről 
viszont komolyan veszélybe kerülne például egy olyan mobiltelefon-gyártó 
üzem, amely nemzetközi összehasonlításban gazdaságilag nem életképes. 

A globalizáció következménye a legjobbakkal való állandó összehasonlítás 
is. 

intézmények világszerte ("benchmarking"). Ez vonatkozik például a 
tudomány- és innovációs politikára. Az olyan intézményeket, mint az 
egyetemek vagy a nem egyetemi kutatóintézetek, itt sem egyszerűen azért 
zárják be, mert globális összehasonlításban már nem versenyképesek. A 
teljesítményértékelésnek azonban következményei vannak: Ez jelentheti 
például a kutatási prioritások megváltoztatását vagy a meglévő szervezeti 
struktúrák megvitatását. Általánosságban a cél az, hogy a tudományos és 
innovációs rendszer struktúrái karcsúbbá, nemzetközibbé és rugalmasabbá váljanak. 
Konkrét intézkedések például az egyetemek széleskörű autonómiájának 
biztosítása vagy a teljesítményorientált finanszírozás bevezetése. 

A tudománypolitika korábbi hagyományaihoz képest ez paradigmaváltást 
jelent, amely a német tudományos rendszer más országokéval való 
összehasonlításán alapul, és a legjobb nemzetközi standardokat veszi 
mércéül.39 A vita során e szakpolitikai terület szinte teljes hagyománya 
megkérdőjeleződött: megkérdőjeleződött valamennyi egyetem egyenlő 
státusza, valamint egész karok megőrzése, amennyiben azok egy egyetem 
profilját szolgálják. 

 

39 "A kutatás-fejlesztés globalizációját csak részben képviseli a K+F-kapacitás tulajdonlása. 
Ez tükröződik a határokon átnyúló együttműködésben is a kutatás és fejlesztés, a 
technológiai szolgáltatások, például a mérnöki szolgáltatások, a kutatási eredmények és 
találmányok licencelése stb. terén" (BMBF 2006: 51). A német vállalatok például K+F-
szerződéseik 23 %-át külföldön kötik" (BMBF 2006: 51). 
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nemzetközileg versenyképes kutatási prioritásokkal. Még a német 
tudományrendszer paradigmája - a kutatás és az oktatás egysége - is egyre 
inkább felpuhult (ha 
z. Például a Helmholtz Szövetség vagy a Max Planck Intézetek nagy 
kutatóintézetei doktori iskolákban vagy hasonló intézményekben képeznek 
doktoranduszokat, akik csak hivatalosan kapnak doktori címet egy 
egyetemtől). A globalizáció a tudományos ágazatban leginkább a 
nemzetközileg elfogadott alap- és mesterképzések bevezetésében mutatkozott 
meg (bolognai reformok). E reformok céljai között szerepelt a hallgatók 
nemzetközi mobilitásának növelése, valamint a moduláris felépítés révén a 
tanulmányi tartalmak átláthatóságának és összehasonlíthatóságának 
megteremtése.40 

A nemzetközi összehasonlítások nyomán a tudománypolitika egyéb 
intézményei és eszközei is újraszabályozásra kerültek, illetve újakat hoztak 
létre: 

• A vállalatok és egyetemek közötti technológiaátadás erősítése 
regionális szövetségek, platformok (pl. BioRegio, őssejtkutatási 
hálózat) és klaszterek révén, 

• Graduális iskolák létrehozása a legjobb tudósok előléptetése 
érdekében, 

• A tudományos intézetek spin-off vállalkozásainak (induló 
vállalkozások) támogatása, 

• A szabadalomkezelés professzionalizálása stb. 

A szabadalmak egy gazdaság, egy iparág vagy egy vállalat innovációs 
képességének mutatói. Ezért ezek az innovációs kapacitás nemzetközi és 
nemzeti összehasonlításainak alapját képezik. Az innovációs politika lényeges 
része ezért az alapkutatástól a piacképes termékig tartó idő lerövidítése. 
Alapvető fontosságú az a felismerés, hogy "azok a vállalatok, amelyek 
képesek az új technológiákat vagy azok kombinációit piacorientált módon 
bevezetni vagy adaptálni, [sikeresebbek]. A magas szintű technológiai 
fejlesztési képességgel rendelkező vállalatok nagyobb növekedést mutatnak. 
Hosszú távon azok a vállalatok, amelyek képesek folyamatosan és gyorsan új 
funkciókkal rendelkező új termékeket és szolgáltatásokat fejleszteni, túlélnek 
a piacon, illetve tartósan megállják a helyüket" (Heubach/ Slama/Rüger 2008: 
13). Úgy tűnik, hogy a német tudomány- és innovációs politika irányváltása 
még nem elegendő. A Fraunhofer-Gesellschaft akkori elnöke, Hans-Jörg 
Bullinger azt állítja, "hogy a 

 

40 Az, hogy a bolognai reform ezen és más céljait valóban sikerült-e elérni, ma már kétséges. 
Úgy tűnik, hogy a hallgatói mobilitás nem növekedett számottevően, és az átláthatóság 
inkább csökkent az egyre újabb és specializáltabb tanulmányi kurzusok létrehozásával. 
Számos szak (köztük a mérnöki, orvosi, jogi) esetében jó okuk volt arra, hogy ezt a 
folyamatot a lehető legtovább halogassák. 
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Az innováció jelentőségét a jövőbeni németországi versenyképesség 
szempontjából még mindig alábecsülik - a politikusok és a vállalatok 
ékesszóló nyilatkozatai ellenére. A politikusok az elmúlt években a 
csúcstechnológiai stratégiával és a kutatási kiadások jelentős növelésével 
egyértelmű prioritásokat határoztak meg, de ez nem elég, ha megnézzük az 
olyan országok innovációs stratégiáit, mint Finnország, Svédország, Kína, 
Szingapúr, Ausztrália és Kanada. Olyan innovációs kultúrára van 
szükségünk, amely mélyen a társadalomban rögzül, és amely nemcsak 
megengedi, hanem meg is követeli és támogatja az új dolgokat" (Bullinger 
2008: V). 

A globalizáció a legtöbb szakpolitikai terület számára kihívást jelent, 
amellyel az adott ágazati politikának szembe kell néznie. A szakpolitikáknak 
alkalmazkodniuk kell ehhez, és a fent említett, konkrét szakpolitikai 
területekről származó példák részletesen bemutatják, hogy mi történik. Ebben 
a tekintetben az építendő szélmalmok és a felállítandó vitorlák képei 
koherensek. Emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a globalizáció 
negatív oldalait sem (pl. dömpingbérek a globálisan "pozícionált" vállalatok 
nevében dolgozó mexikói vagy bangladesi kiszervezett termelőüzemekben), 
amelyek ismételten alkalmat adnak a világméretű tiltakozásokra.41 

A magasan fejlett ipari országokat kétféleképpen érinti a globalizáció: 
Egyrészt folyamatos innovációkkal adják meg a tempót a piacokon, másrészt 
még mindig jelentős részesedéssel rendelkeznek a hagyományos 
iparágakban, amelyekből nem kevesen élnek. Ezeket fenyegetik elsőként a 
globalizáció következményei, még a csúcstechnológiai államokban is, és a 
modernizáció veszteseinek politikailag robbanékony potenciálját alkotják. Ha 
a politikának nem sikerül integrálnia őket a társadalomba, akkor megnő a 
radikális politizálás veszélye - és ez valószínűleg kedvez a populista 
pártoknak, amelyek többek között az elszigetelődés politikájával akarják 
megakadályozni a globalizációt. Minden uniós államban aggasztóan sok 
olyan párt van, amely elutasítja az EU politikáját, a modernizációt és a 
globalizációt (Spier 2006). 

 
 

3.6 Szakpolitikai hálózatok és informális folyamatok 
 

A politikatudományban a politikai hálózatokat régóta a politikai irányítás és 
kormányzás fontos szereplőinek tekintik (Ma- rin/Mayntz 1991; 
Kenis/Schneider 1996; Fischer 2002; Kenis/Raab 2008). 

 
 

41 Paradigmatikusak a világgazdasági csúcstalálkozók globalizációellenes tüntetései vagy az 
Occupy Wall Street tüntetések. 
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Annak ellenére, hogy a politikai hálózatok mindenütt jelen vannak és nagy 
jelentőséggel bírnak minden szakpolitikai területen42 és minden szakpolitikai 
szinten, politikai szereplőkként homályos jelleget mutatnak. Bármennyire is 
vitathatatlan a létezésük, a szereplői státuszuk nem egyértelmű: ki képvisel 
valójában egy ilyen hálózatot, és kinek és miért felelős? 

43 Ahálózatok a következők szerint különböznek 

• a formalizáltság mértéke (eljárási szabályzat vagy formalizált 
eljárások megléte), 

• tényleges jelentőségük mint szereplők (saját jogú szereplőnek 
tekintik-e őket, és elfogadják-e javaslataikat?), 

• a politikai döntéshozatali struktúrákba való bevonásuk (a hálózatok 
formálisan részt vesznek-e a vélemény- és döntéshozatalban? 
Konzultációs jogok - a politika által érintettek?), 

• keletkezésük jellege (a végrehajtó hatalom kezdeményezte őket, vagy 
egy szakpolitikai terület szereplői és érdekeltjei hozták létre őket?), 

• témáik hatóköre (csak egy kérdéssel foglalkoznak, vagy több 
szakpolitikai területen és szinten is fellépnek?). 

A gyakorlatban minden lehetséges forma előfordul. Ebből néhány ideális 
típus konstruálható, amelyekhez a meglévő hálózatok elég közel állnak. A 
hálózatok kialakulását nem lehet erőltetni. Mindenki, aki egy hálózatban 
dolgozik, arra számít, hogy hasznot húzhat belőle: Úgy tűnik, több értelme 
van egy hálózatban lenni, mint nem benne lenni. A hálózat egyes tagjai 
számára az az előny, hogy részt vesznek a véleményformálás folyamatában 
és a politikusok felé történő véleménynyilvánításban. Az információszerzés 
lehetősége önmagában is rendkívül fontos a szereplők számára, ha el akarnak 
érni valamit. Egy szereplő szempontjából azonban mindig vannak okok arra, 
hogy ne csatlakozzon egy hálózathoz, például mert elég erősnek érzi magát a 
politikával szemben, vagy mert nem akarja, hogy az információs aszimmetria 
miatt megmutassák a kártyáit. 

A hálózatok a civil társadalom részeként - mint minden közvetítő 
intézmény - az alkotmányos szervek és a polgárok közötti térben 
helyezkednek el. Az egyesületekkel ellentétben a hálózatok középpontjában a 

 
42 "A "hálózat" kifejezésnek meglepő vonzereje van, és úgy tűnik, hogy egy olyan társadalmi 

konstrukciót ír le, amely megpróbálja összefogni a különböző, meglehetősen eltérő részek 
sokaságát" (Fischer 2002: 112). 

43 A szociológiai hálózatkutatás (Jansen 2006; Weyer 2014; Stegbauer 2010) messze túlmutat 
az itt vizsgált politikai hálózatokon. A hálózatkutatás, amely a szervezéstudomány 
kontextusában gyökerezik, szintén nem kerül itt bővebben tárgyalásra. A következőkben 
kizárólag a politikai hálózatokra összpontosítunk, amelyek a politikai irányítás és 
kormányzás szempontjából relevánsak. Ez nem így van a legtöbb közösségi hálózat 
esetében, beleértve a virtuálisakat is. 
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a problémamegoldó aspektusra összpontosít. Kevésbé foglalkoznak azzal, 
hogy követeléseket támasszanak a politikusokkal szemben, mint azzal, hogy 
konkrét megoldásokat dolgozzanak ki, és bizonyos esetekben a 
politikusokkal együtt valósítsanak meg (Gusy 1990). Ebben a tekintetben a 
hálózatok a korporativizmus egy speciális formáját jelentik, mivel az 
érdekképviselet szempontjai mindig szerepet játszanak bennük, ami nem 
választható el a konkrét javaslatok kidolgozásától. 

A politikai hálózat szinte ideális példája az úgynevezett klaszter. A 
klaszterek a vállalatok, egyetemek, szolgáltatók, kutatóintézetek és egyéb 
infrastrukturális létesítmények közötti regionális értékteremtő kapcsolatok. A 
klaszterek meghatározzák az EU, valamint a szövetségi kormány, a 
tartományok és a régiók strukturális politikáját. A klaszterek támogatásától a 
politikai döntéshozók bizonyos régiók, ágazatok és technológiai területek 
számára előnyöket várnak a globális versenyben (Beck/Heinze/Schmid 
2009). A klasztereket általában a szövetségi és az állami kormányok 
kezdeményezésére hozták létre. Az, hogy mely klaszterek melyik helyen 
jöttek létre, attól függött, hogy egy adott régióban vagy ágazatban milyen 
erősségek voltak jelen. Az olyan nemzetközileg sikeres klaszterek 
összehasonlítása, mint a Szilícium-völgy az információs technológiák 
területén, az észak-olaszországi Mo-deklaszter vagy a müncheni és rajnai 
bioklaszterek, az értéklánc egyes intézményei regionális közelségének 
elvének szisztematikus megvalósításához vezetett. Úgy tűnik, hogy csak ott 
lehet sikereket elérni, ahol a meglévő struktúrák már korábban is sikeresek 
voltak. A klaszterpolitika most a további sikerek célzott javításából áll. 

Az egyes klaszterek legfontosabb feladata, hogy minden releváns 
az értéklánc szereplőinek összefogása és tevékenységeik összehangolása. 
Erre különböző eszközök állnak rendelkezésre, például regionális 
konferenciák, szakértői találkozók, versenyek és transzferlehetőségek. A 
klasztermenedzser révén van egy hivatalos kapcsolódási pont a 
kormányzathoz, amely így integrálódik a hálózatba. A klaszterek szinte 
ideálisnak mondható politikai hálózatok, mivel a politika által elfogadott 
szereplők, tagjaik önként és saját érdekükből vesznek részt, lehetővé teszik a 
kölcsönös cserét a kormányzat és a hálózat között, és viszonylag stabil 
intézmények, amelyeknek van vezetősége, információs platformja és eljárási 
szabályzata (Cremer 2014). 

Másrészt vannak olyan politikai hálózatok, amelyek az érintettek 
kezdeményezésére jöttek létre, és amelyeknek a politikusok elismerését 
kellett kivívniuk. Ez vonatkozik például a szociál- és kultúrpolitika területén 
működő hálózatokra. A művészek, művészeti akadémiák, galériák, 
múzeumok és más kulturális intézmények hálózatai általában önkéntes 
alapon jönnek létre a település területén. Elvileg a kulturális közösség minden 
tagja 
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értéklánc "művészet" egy meglehetősen laza hálózatban. A legtöbb művész 
individualista orientációja miatt azonban a hálózatban való részvétel az 
állami kulturális finanszírozás elleni fellépésekre korlátozódik, ami főként 
önkormányzati és regionális szinten történik (Mai 2009b). 

Minden nagyobb városban léteznek ilyen alkotói hálózatok, amelyek a 
kulturális alkotás sajátosságai miatt különböznek a gazdaság formalizáltabb 
klasztereitől - még akkor is, ha a kreatív iparágaknak külön klaszterük van, 
mint például Észak-Rajna-Vesztfáliában. De itt is inkább a kulturális alkotás 
kereskedelmi vonatkozásai kerülnek előtérbe: a művészet és a kultúra mint a 
piacképes termékek alapja. A művészek tényleges hálózatainak határait, 
amelyek közül néhányat pro- grammatikusan elzárnak minden 
marketingérdek és politikai kisajátítás elől, nem lehet egyértelműen 
meghúzni. Az üzleti klaszterekben kizárólag hivatásos szereplők dolgoznak, 
míg a kulturális hálózatokban nagy arányban vesznek részt önkéntes 
szereplők és nonprofit kezdeményezések. A kulturális hálózatok fő célja 
egyrészt az, hogy hangot adjanak az (önkormányzati) politikának, és 
megfogalmazzák a vonatkozó követeléseket, másrészt pedig az, hogy a 
művészeti alkotásokat megismertessék a regionális közönséggel.44 Az 
alkotóművészek ilyen hálózatai kevésbé érintettek a politikában, mint a 
klaszterpolitika keretében működő hálózatok. Ez nemcsak az adott ügyfélkör 
eltérő érdekei miatt van így, hanem azért is, mert a művészet és a kultúra nem 
bír olyan stratégiai jelentőséggel a politika számára, mint az innováció és a 
technológia. Jelentős, hogy a kreatív iparágakat a politika úgynevezett puha 
telephelytényezőként legitimálja. A tényleges célok - például a 
versenyképesség és a növekedés - eléréséhez igényes kreatív környezetre van 
szükség. 

A szakpolitikai hálózat egy másik típusa azzal jellemezhető, hogy a 
Az a tény, hogy a politika okozta, de nem az kezdeményezte. Így szinte 
minden finanszírozási programnak és szinte minden szakpolitikának, legyen 
az bármilyen kicsi is, nagyobb szakpolitikai területek keretében van egy 
érintettekből, kedvezményezettekből vagy címzettekből álló hálózata. Ezek a 
meglehetősen laza és informális hálózatok gyakran egy minisztérium 
egyetlen osztálya köré csoportosulnak. Ideális tipikus jellemzője lenne a 
minisztérium formális felelősségének megléte... 

 
44 Például a 2008-ban alapított lipcsei Kulturnetzwerk e. V. Célja, hogy összehozza a 

különböző műfajú művészeket, szervezőket, kulturális kezdeményezéseket és a kultúra 
iránt érdeklődőket. Vagy az Augsburgi Kulturális Hálózat: Az Augsburgi Kulturális 
Hálózat az augsburgi térség kulturális alkotóinak és kulturális közvetítőinek közös 
platformja. E kulturális hálózat célja továbbá a helyi "kulturális munkások" hálózatának 
létrehozása, például közös - művészeti és politikai - tevékenységek kezdeményezése, 
valamint a tervezett tevékenységekhez kapcsolódó információcsere létrehozása. 
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A hálózatok leggyakoribb típusai a következők: támogatási program 
("kassza") egy meghatározott célcsoporttal, rendszeres informális csere az 
ügyfélkör és a közigazgatás között, valamint személycsere: a szolgálatból való 
kilépés után a köztisztviselők az általuk korábban tanácsadóként támogatott 
ügyfélkörhöz, vagy az érintettek képviselői a minisztériumhoz váltanak - akár 
ideiglenes projektmunka keretében is. Ilyen típusú hálózatokkal például a 
sport, a továbbképzés és a szociálpolitika területén találkozhatunk. 

A hálózat kialakulását elősegíti a szereplők közös szocializációja az 
érintett szakpolitikai területeken. Így a nézetek és modellek hasonlóak 
maradnak akkor is, ha a szereplők később más szerepekben találkoznak. Így 

z. Például bizonyos projektek finanszírozásáról szóló tárgyalások során 
egyrészről egy szociális intézmény vagy egy projektvégrehajtó ügynökség 

ügyvezető igazgatója, másrészről egy szociális minisztérium különböző 
érdekeltségű tisztviselői. De számos közös projekt, találkozó és kongresszus 

közös tapasztalatai egyesítik őket. Gyakran már ismerik egymást 
tanulmányaikból vagy a szakszervezeti ifjúságból. Szélsőséges esetben a 
kormányalkalmazott azonosul az ügyfélkörének aggodalmaival, amelyet 

politikai célok alapján kell irányítania. Míg például a klaszterekben a 
szerepek viszonylag egyértelműen meghatározottak, addig ezekben a 

hálózatokban előfordulhat, hogy mindenki elkötelezettnek érzi magát a közös 
ügy - például a sport vagy bizonyos hátrányos helyzetű csoportok támogatása 

- iránt, bár különböző helyeken, különböző lehetőségekkel. Általában ilyen 
típusú hálózatra gondolunk, amikor politikai hálózatokról beszélünk: Kevésbé 

formalizált, mint a klaszterhálózatok, és szorosabban integrálódik a 
politikába, mint a kulturális hálózatok. A klaszterhálózatok és a kulturális 

hálózatok esetében a politika és a hálózatok közötti határok láthatóak. A 
klaszterpolitikában vannak olyan interfészek, mint a klaszter titkárságok és a 

klasztermenedzserek. A kulturális hálózatoknak is el kell ismerniük a 
politikával szembeni határaikat. A sport és a szociális ügyek területén 

működő számos hálózat esetében ezek a határok nem mindig ismerhetők fel 
egyértelműen. Ennek oka lehet az is, hogy csak az ügyfélkör, a hálózat és a 

politika közös fellépése szükséges a magasabb politikai szint felé, hogy közös 
célokat - sikeres sportvilágbajnoki pályázatot vagy az európai szociálpolitika 

megváltoztatását - érjenek el. A szociális hálózatoknak és a szociálpolitikának 
például közös érdeke, hogy például az uniós finanszírozás rendelkezései 

kedvezőek legyenek számukra. A sport területén a nagy nemzetközi 
eseményeknek is csak akkor van esélyük, ha a sport- és társadalmi 

szervezetek is részt vesznek benne. 
a szövetségek és a kormányzat összefogása (2008b. május). 

Végül vannak olyan hálózatok, amelyek a polgári kezdeményezések, a 
nem kormányzati szervezetek és az új társadalmi mozgalmak keretében jöttek 
létre. Ezek a hálózatok, amelyek közül néhány globális (Orvosok Határok 
Nélkül, Nők a géntechnológia ellen stb.) 
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hajlamosak kritikusan viszonyulni az állami intézményekhez, és néha csak 
bizonyos feltételek mellett működnek együtt az állami szervekkel. A 
tényleges szándékuk az, hogy egy bizonyos politika ellen tiltakozzanak. Más 
politikai hálózatokkal ellentétben nem akarnak az állami szervekkel közös 
struktúrákba vagy stratégiákba integrálódni, mivel félnek attól, hogy a 
politika kisajátítja és instrumentalizálja őket. A hálózat célja tehát elsősorban 
a hivatalos politikával szembeni médiahatékony tiltakozási potenciál 
megszervezése. Az internet nagymértékben megnövelte az ilyen hálózatok 
lehetőségeit. E hálózatok azon állítását, hogy a képviseleti struktúrákon túl a 
tényleges demokráciát képviselik, relativizálja az a tény, hogy a populista és 
jobboldali csoportok is hasonló módon érvelnek, és céljaik érdekében 
instrumentalizálják a hálózatot. 

A szakpolitikai hálózatok és a politika kölcsönösen befolyásolják egymást. 
A hálózatok mint intézmények maguk is a politeia területéhez tartoznak. Más 
intézményekhez hasonlóan ezek is aktív és passzív elemei a társadalmi 
változásoknak. Stabilizáló hatásuk más intézményekhez képest meglehetősen 
csekély. Amilyen spontán módon létrejöhetnek a hálózatok, olyan könnyen 
túl is élhetik önmagukat, amikor a politikai mező megváltozik. Ez a helyzet 
például a médiapolitika területén. A magántulajdonú műsorszolgáltatók 
engedélyezéséig a kormánytisztviselők, a műsorszolgáltatási tanácsok és a 
közszolgálati műsorszolgáltatók képviselőinek hálózata alakult ki ezen a 
politikai területen, amelyben a műsorszolgáltatási politika legalábbis előre 
meghatározott volt. Az összes érintett műsorszolgáltatási intézmény elitje 
ugyanazok mellett a médiapolitikai vezérelvek mellett kötelezte el magát, és 
olyan diskurzusközösséget alkottak, amelyben nagyrészt konszenzus 
uralkodott - például egyetértettek abban, hogy Németországban nincs szükség 
magánrádióra. Ebben a hálózatban sok mindent informálisan vitattak meg és 
szabályoztak (Isenberg 2007). Ez csak a magán televíziózás 1984-es 
németországi bevezetésével, illetve az 1990-es évek közepétől a média 
digitalizálásával változott meg. Új, nagyobb hatalommal rendelkező 
szereplők jelentek meg, akik nem voltak képviselve a már kialakult 
hálózatokban. A médiapolitika már nem alapvetően műsorszolgáltatási 
politika volt, hanem magában foglalta a hálózati hozzáférés kérdéseit, a 
globálisan működő vállalatok engedélyezését, és mindenekelőtt a telephely és 
így a gazdaságpolitika kérdéseit is. 

A kialakult hálózat alapvető konszenzusa, amely szintén a közös 
A digitális média világának új szereplői - bankok, hálózatüzemeltetők, 
szoftvercégek, szolgáltatók, kiadók stb. - megkérdőjelezték ezt a 
megközelítést. Az új szereplők szó szerint más nyelven beszéltek: az új 
médiagazdaság nyelvén. A régi hálózat szemszögéből pedig pontosan azt 
képviselik, amit hiába próbáltak megakadályozni: a média 
kommercializálódását a kulturális-politikai modell megőrzése helyett. Az 
analóg műsorszórás világának régi hálózatát érintette a politikai terület 
fejlődése. 
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és egy új, sokkal több szereplőt felölelő újjal váltják fel. Úgy tűnik azonban, 
hogy ez az új hálózat még nem talált alapvető konszenzusra vagy közös 
küldetésnyilatkozatra. A kiadók, a kábeltársaságok és a hálózati szcénából 
induló start-upok elképzelései ehhez túlságosan eltérőek. Ez a médiáról szóló 
bevett diskurzusokban, például az állami médiaintézményekben, a 
médiakongresszusokon vagy az Adolf Grimme Intézetben is megfigyelhető. 
A média régi kulturális-politikai modelljének képviselői még mindig nehezen 
fogadják el az új médiavilágot a maga modelljeivel, elképzeléseivel és 
projektjeivel: Azok, akik egész életükben a minőségi újságírással 
foglalkoztak, nehezen fogadják el, hogy manapság 
A "minőséget" az olyan platformokon, mint a You Tube, a videók kattintási 
gyakoriságával mérik.45 Az analóg műsorszórási politika régi hálózata még 
mindig létezik, de jelentősége a médiapolitika szempontjából jelentősen 
csökkent. 

Más szakpolitikai területeken is változhat a meglévő hálózatok szerkezete 
és relevanciája, ha a szakpolitikai terület keretfeltételei megváltoznak. Egy 

meglévő hálózat szempontjából minden esetben felmerül a kérdés, hogy 
integrálni akarja-e az új szereplőket, vagy egy új hálózattal versenyez a 

politikai befolyásért. A kormány szempontjából ez a kérdés természetesen 
más: azzal a hálózattal fog együttműködni, amellyel jobban meg tudja 

valósítani politikai céljait. A kormányzati képviselők motivációja a 
hálózatban való együttműködésre mindenekelőtt az információszerzés, az 
esetleges konfliktusok felismerése és bizonyos álláspontok kötelezettség 

nélküli kipróbálása. Mivel a hálózatoknak informális jellegükből adódóan 
általában nincs eljárási szabályzata, nincsenek intézményesített formái az 
interakciónak. Mindazonáltal rendszeresen vannak olyan alkalmak, mint 
például konferenciák vagy találkozók, amelyeken a hálózat tagjai eszmét 

cserélhetnek. A hálózat szempontjából döntő tényező, hogy a kommunikáció 
és mindenki tudja, hogy ki tartozik a csoporthoz. 

A minisztériumok, szövetségek és vállalatok hierarchiája nem mindig 
hasonlítható össze pontosan. Mindazonáltal elvileg az azonos szintű 
képviselők együtt dolgoznak a politikai hálózatokban, legyen szó akár a 
munkaszintről, akár a legfelsőbb szintről. Utóbbiak elvárják egymástól, hogy 
partnereiknek már ne kelljen megkérdezniük senkit, amikor informális 
megállapodásokat kötnek egymás között. 

 
45 "Mindannyian ismeritek a kulcsszavakat: Internet, videojátékok, blogok, PVR, video-on-

demand, internetes rádió, közösségi hálózatok - a nézői magatartás drámaian megváltozik. 
A YouTube-on az egyik 1 perc 30 másodperces klipről a másikra való ugrálás váltja fel a 
kora esti programokat. [...] A technológiai fejlődés olyan gyors, hogy szinte lehetetlen 
megjósolni, hogy pontosan mi lesz a felhasználók és a technológia közötti kölcsönhatás 
eredménye. [...] A minőség olyan televízió, amelyet az emberek szeretnek nézni!" (T. 
Weber 2008: 192 és 197) 
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megállapodások. A munkaügyi szintű hálózatoknak viszont mindig azzal a 
kikötéssel kell tárgyalniuk, hogy eredményeiket a minisztérium felső 
vezetésének vagy az igazgatóságnak jóvá kell hagynia. A munkaszintű 
képviselőknek van némi tárgyalási lehetőségük, amelynek egy részét a 
politikai szint előzetesen kérte és biztosította. Mindazonáltal a hálózat más 
képviselőivel folytatott megbeszélések során előfordul, hogy valaki kifejti 
"nagyon személyes véleményét", és így tájékoztatja a többieket, hogy ehhez a 
véleményéhez nem kapja meg intézménye támogatását. Így legalább a másik 
fél tudja, hogy van még tárgyalási lehetőség az intézmény vezetőjével. Ily 
módon egy minisztérium alkalmazottja - "a csatornákon keresztül kijátszva" - 
felhasználhatja egy másik szereplő elterelését, aki ezt a vonalat az 
intézményén keresztül a minisztérium felé terjeszti, hogy a véleményét 
érvényesítse. 
"nagyon személyes vélemény" mégis a véleményalkotás folyamatába. 

A politikai hálózatok gyakran szakmai testvériségeken alapulnak. A 
hálózat különböző intézményeinek képviselői egy adott szakpolitikai 
területnek szentelik magukat, amely nemcsak intézményekből (polity) és 
konfliktusokból (poli- tika), hanem tartalomból (policy) is áll. A 
hálózatokban megvitatott és megtárgyalt tartalmakat az adott szakpolitikai 
terület határozza meg. A hálózatban való részvétel tehát azt feltételezi, hogy a 
hálózat minden tagja rendelkezik bizonyos kompetenciákkal egy adott 
területen. A puszta érdekképviseletet bizonyos szakértelem nélkül a tagok 
nem tartanák túl hasznosnak. Ez különbözteti meg a hálózatokat a tiszta 
lobbitevékenységtől, ahol a politikai nyomás fontosabb, mint a tényszerű 
érvek. A speciális szakértelmet a hálózat tagjai gyakran hasonló szocializáció 
- tanulmányok és szakmai tapasztalat - révén szerzik meg. Ez megkönnyíti a 
hálózat identitásának kialakulását és az egymás közötti szakmai eszmecserét. 
A szociálpolitikai hálózatok tagjai gyakran rendelkeznek közös 
tapasztalatokkal a vonatkozó projektekből, szociális vállalkozásokból, 
szakszervezetekből vagy alapítványokból. Az energiapolitika területén 
működő hálózatok főként közgazdászokból és mérnökökből állnak, akik 
energetikai vállalatoknál, közműszolgáltatóknál, tanácsadó cégeknél vagy 
energiaszolgáltatóknál dolgoztak. Nemcsak közös nyelvet beszélnek, hanem 
általában alapvető nézeteiket is osztják egymással. Bizonyos dolgokban a 
szakértők között konszenzus van, függetlenül attól, hogy különböző 
érdekeket képviselnek, és a hálózat tagjainak szakmaiságához tartozik, hogy 
ezt a többi tagtól is elfogadják. 

Lényegében ez az alapvető szakmai konszenzus teszi a szakpolitikai 
hálózatokat 

szeizmográfok a szakpolitikai területen történő fejlesztésekhez. Ők 
regisztrálják a tendenciákat, és más szereplőknél nagyobb valószínűséggel 
dolgoznak ki innovatív megoldásokat egy adott szakpolitikai területen. A 
politikai döntéshozók is profitálnak ebből a korai előrejelző rendszerből - ha 
regisztrálják ezeket a jeleket, és az intézményi csatornákon keresztül tudnak 
reagálni rájuk. 
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internalizálja a kapcsolódási pontokat, és így megoldandó problémaként 
kezeli őket. A hálózatok tehát a pártok, a polgári kezdeményezések és a 
szervezett érdekek mellett a politika számára egy újabb csatornát jelentenek a 
társadalmi problémák megoldására, és egyúttal megközelítéseket is nyújtanak 
azok megoldására. A hálózatok sajátos hozzájárulása az, hogy a 
szövetségekhez képest inkább problémaorientáltak, és kevésbé érdek- és 
érdekérvényesítő jellegűek. 

 
 

3.7 A politika meghatározza a politikát - A szakpolitikai területek és 
a kormányzás 

 
A politikai kormányzás elméleteit gyakran konkrét szakpolitikai területeken 
végzett esettanulmányok alapján dolgozták ki, és ezért nem könnyű más 
területekre átültetni őket. A szakpolitikai kutatások általában csak bizonyos 
szakpolitikai területek egy részével foglalkoznak. Az ezeken a területeken 
elemzett ellenőrzési és végrehajtási hiányosságok nem feltétlenül fordulnak 
elő más területeken (Grunow 2003). Ezzel szemben az egyik szakpolitikai 
területen sikeres irányítási minták nem feltétlenül hatékonyak más 
területeken. Ennek okai a különböző szereplői struktúrák, a pályafüggőségek, 
a szabályozási hagyományok, a joghatóságok és az intézményi 
megállapodások. Ha feltételezzük, hogy a társadalmi változások eltérő 
módon befolyásolják a különböző szakpolitikai területeket és szakpolitikákat, 
akkor felmerül a kérdés, hogy a politikai ellenőrzés és kormányzás elméletei 
általánosíthatók-e. A szakpolitikai területek - mindegyik a maga módján - 
"kusza politikai valósággal" (Héritier 1993: 435) rendelkeznek, és minden 
kísérlet arra, hogy ezeket egy "tiszta" elméletben megragadjuk, Procruste 
ágyára emlékeztet (vö. még Benz 1997). 

Az egyes szakpolitikai területek azonban számos önálló részterületből is 
állnak, amelyekre a végrehajtó testület felépítése elvileg épül: E részterületek 
mindegyikére általában van egy intézményesített interfész a végrehajtó 
hatalomban. Egy gazdasági tárca felépítésétől függően például vannak 
energiaügyi, strukturális politikai, útépítési, jogi, állampolgársági, uniós 
programok, kereskedelmi kamarák, szakképzési stb. osztályok. Aki csak a 
"gazdaságpolitikát" nézi, az figyelmen kívül hagyja egyrészt a 
nagyvállalatok, másrészt az induló vállalkozások eltérő érdekeit. Míg egyesek 
alapvető változásokat várnak a politikától, például az EU energia- vagy 
klímapolitikájában, és a munkahelyteremtés fontosságával érvelnek, az 
induló vállalkozások inkább a regionális támogatási programok iránt 
érdeklődnek. A kézműipari vállalkozásoknak is más érdekeik vannak, mint a 
csúcstechnológiai vállalatoknak, és a vegyipari vállalatoknak is más érdekeik 
vannak, mint a biztosítótársaságoknak. 

A gazdaságpolitika tehát mindezen egyedi intézkedések összessége, 



80 

 

 

amelyeket aligha lehet közös nevezőre hozni, mivel a globális verseny, a 
modernizáció, a szakképzett munkaerő kínálata és a munkavállalók új 
generációjának szükségessége különböző dimenziókban jelentkezik. 
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A gazdaság ezen alágazatainak szükségletei jelentősen eltérnek egymástól a 
munkahelyek hiánya, a tőkeszükséglet vagy az éghajlat szempontjából. Ezért 
a gazdaság több hangon szólal meg annak érdekében, hogy az ágazat vagy a 
régió szemszögéből megfogalmazza a politikai döntéshozók felé a saját 
igényeit. Ennek eredménye a kormányzat és az üzleti szféra közötti formális 
és informális hálózatok, fórumok stb. sokasága, amelyekben rendszeresen 
foglalkoznak ezekkel a problémákkal. Vannak például munkacsoportok és 
fórumok a szakképzett munkaerő hiányával, a vállalkozásindítással, a 
szakképzéssel, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal, a 
tanulószerződéses gyakorlati képzéssel stb. kapcsolatban. Ezek mind a 
végrehajtó hatalom rendelkezésére bocsátanak információkat a gazdaság 
strukturális változásairól és a lehetséges megoldásokról, például arról a 
kérdésről, hogy hogyan lehet megszüntetni a szakképzett munkaerő egyes 
ágazatokban már jó ideje fennálló hiányát. 

Történelmileg minden nagyobb szakpolitikai terület különböző 
területekből alakult ki, amelyek bár valamilyen módon kapcsolódnak 
egymáshoz, mégis mindegyik a saját logikáját követi, amely nem feltétlenül 
azonos ugyanazon szakpolitikai terület más részterületeinek logikájával. Ez a 
gazdaságpolitika különböző aspektusai és azok különböző ügyfelei esetében 
éppúgy nyilvánvaló, mint például a szociális, tudományos és belpolitika 
esetében. Ezek is olyan részterületeket egyesítenek az ernyőjük alatt, amelyek 
részben teljesen függetlenek egymástól, mint például a 
Belügyminisztériumban az alkotmányvédelem és a sport területe. Kérdéses, 
hogy pontosan hol húzódik a határ ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessünk egy 
szakpolitikai területről és annak egyik, a politikatudományban és a 
politikában releváns részterületéről. Ez a határ mindenesetre az egyedi ügyek 
vagy - a közigazgatás nyelvén szólva - a "folyamatok" szintje felett húzódik. 
Az egyes kérdésekkel mindig is a végrehajtó hatalom foglalkozott valamilyen 
módon - néha több osztály vagy annak több egysége vagy osztálya. Ennek 
indikátorai az adott osztályok szervezeti és üzleti elosztási tervei. Végső 
soron a cselekvő szereplők azok, akik ezeket a folyamatokat egy-egy 
szakpolitikai területhez rendelik. 

A kapcsolatok e sokfélesége a számos még mindig 
A végrehajtó hatalom egykor strukturált politikai területeit és társadalmi 
környezetét az ellenőrzés és a kormányzás elméletei alig veszik figyelembe. 
Ezek az elméletek a komplexitás nagyon erős redukcióján alapulnak, például 
ha csak a parlament, a végrehajtó hatalom és az érdekcsoportok közötti 
vasháromszög szereplőit veszik figyelembe a játékelmélet vagy a 
korporatizmus szempontjából. Például nem lehet elemezni egy szakpolitikai területen belül 
egymással versengő részterületeket, például egyrészt a nagyvállalati politikát, 
másrészt a kisebb vállalkozásokra vonatkozó politikát. Más szakpolitikai 
területeken nem feltétlenül létezik egy vas háromszög vagy egy fix 
eszközkészlet, hanem csak az egyes problémákra szabott megoldások. A 
megoldás megtalálása minden egyes esetben és végrehajtása az érintett 
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szereplőkkel együtt egy adott szakpolitikai területen az, ami számít. 
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a minisztérium egyik legfontosabb feladata. Minden siker, például a 
szakképzés hiánya elleni küzdelemben egy régióban vagy egy ágazat 
modernizálásában, egy minisztérium részleges sikerei, és így egyben 
próbakövek arra a kérdésre, hogy a politika egyáltalán elér-e valamit. 

A társadalom szerkezeti változása a legfontosabb oka a meglévő 
szakpolitikai területek átalakulásának és újak kialakulásának. A gazdaság, a 
technológia, a munka, a demográfia és a vallás területén bekövetkező 
változások nem csupán a politika formáló tényezői, hanem a politikai 
döntések következményei is. A globalizáció, a medializáció vagy a vallás és 
a migráció növekvő jelentősége végső soron a politikai döntések - általában 
nem szándékolt - következményei. Különlegességük abban rejlik, hogy ezek 
a folyamatok olyan eredendő természetet bontakoztatnak ki, amelyet egyre 
nehezebb alakítani. Ezek a társadalom makroszintű, meglehetősen tervezetlen 
fejlemények befolyásolják az egyes régiók és államok társadalmi és politikai 
struktúráit.46 

Az első kérdés az, hogy a társadalmi változások hogyan befolyásolják az 
új szakpolitikai területek kialakulását és a meglévőek módosítását. Ezt követi 
az a kérdés, hogy az egyes szakpolitikai területeken az egyes konfliktusok, 
problémák és kihívások hogyan oldhatók meg. Ezek a kérdések számos 
szociológiai és politikatudományi elméletkomplexumot érintenek. A 
következőkben ezek közül kettőre fogunk összpontosítani, amelyek 
diskurzusai egymástól nagyrészt függetlenül fejlődnek: a szakpolitikai 
kutatásra és a politikai kormányzásra. Mindkét kutatási terület nyerne, ha 
ezeket a nagyrészt egymástól elkülönülő diskurzusokat össze lehetne hozni. 

 
3.7.1 A politikai kutatástól a ellenőrzési elméletig 

 
Mind az elméleti, mind a kutatási irányok eddig egymástól függetlenül 
fejlődtek. A politikakutatás azt a kérdést teszi fel, hogy a politikának van-e 
egyáltalán hatása egy adott szakpolitikai területen; egy adott politika 
tartalmára, előfeltételeire és hatásaira kérdez rá a probléma felmerülésétől a 
politikai-közigazgatási rendszer általi megoldásáig. A politikai ellenőrzés 
elmélete ezzel szemben azt kérdezi, hogy a politikai ellenőrzés 

 
46 Friedrich Krotz "olyan fejleményeket, amelyeknek nincs egyértelmű kezdete, az emberi élet 

számos területét különbözőképpen érintik és mindannyiunk életét megváltoztatják" (2005: 
23) metafolyamatoknak nevezi. Ezek "hosszú távú, széles körű társadalmi és kulturális 
változások, amelyek az élet számos területét érintik. [...] A globalizáció mellett a ma 
releváns metafolyamatok közé tartozik természetesen az individualizáció, a mediatizáció, 
az ökonomisáció/kereskedelmivé válás és talán más konstruktumok is". 
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E tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a politikai rendszer milyen 
általános feltételek mellett képes kollektívan kötelező erejű döntéseket 
érvényesíteni.47 Természetesen különböző szintek kerülnek előtérbe. A 
szakpolitikai kutatásban ezek elsősorban a konkrét struktúrák, intézkedések 
és szereplők egy adott szakpolitikai területen. A politikai kormányzás 
elméleteiben ezzel szemben inkább az állami cselekvés általános feltételeire 
összpontosítanak. Emellett a politikai kormányzás elméletei gyakran 
alapulnak konkrét szakpolitikai területeken végzett esettanulmányokon, 
amelyeket aztán a politikai kormányzás elméletében általánosítanak. Ezzel 
szemben a szakpolitikai kutatások azt mutatják, hogy a kontrollelméleti 
állítások ilyen általánosítása meglehetősen megkérdőjelezhető.48 Ezért két 
elemzési szint összekapcsolásáról is szó van. 

Ami mindkét elméletkomplexumot összeköti, az a társadalmi változásra 
való hivatkozás. Mind a politikai ellenőrzés elmélete, mind a politikakutatás 
azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a modern társadalom körülményei között 
hogyan valósíthatók meg a politikai célok. A kül- és védelempolitikának a 
növekvő nemzetközi kölcsönös függőség és az új típusú konfliktusok, 
valamint a szociális, oktatási és kulturális politikának az új életstílusok és a 
jövedelemszerző foglalkoztatás új formái miatt kell újrapozícionálnia magát. 

A társadalmi változások befolyásolják az egyes szakpolitikák tartalmát és 
politikai relevanciáját. Az elmúlt években például jelentősen megnőtt az 
európai politika és a migrációs politika jelentősége, míg a lakásépítés és a 
szénbányászaté - amelyek a háború után a nagy pártok napirendjének élén 
álltak - csökkent. Egyszer vagy máskor minden szakpolitikai terület létrejött 
és részben az állam feladatává vált. A közelmúltban például a 
fogyasztóvédelem, az éghajlat-politika, a hálózatpolitika és a migránsok 
integrációja volt erre példa. A szakpolitikai területek relevanciájának mutatói 
a következők 

• a pártprogramokban elfoglalt helyük és 
• Kormányzati nyilatkozatok, 
• a médiában való visszhangjuk és 
• szervezett érdekekkel, 
• mozgósítási képességük, 

 

47 A vita történetéről és állásáról: Mayntz 1987, 1995a és 2001; Braun 1999; Lange/Braun 
2000; Zürn 2001; M. G. Schmidt 2002; Holzinger/Knill/Lehmkuhl 2003). 

48 "Ma már általánosan elfogadott, hogy a politika ágazati szempontból differenciált. Ennek 
alapja az a - mindenekelőtt a politikakutatás által közvetített - nézet, hogy a modern 
társadalmak funkcionális problémái és az ezek kezelésére irányuló kísérletek nem 
univerzális jellegűek, hanem erősen szakpolitikai terület-specifikusak" (Döhler/Manow 
1997: 13). 
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• intézményesülésük a végrehajtó hatalomban (új hatóságok és 
közigazgatási ágak), 

• jogalkotási (új bizottságok és munkacsoportok a parlamenti 
frakciókban) és 

• esetjog (új jogterületek, a Szövetségi Alkotmánybíróság alapvető 
határozatai) és 

• a nemzeti költségvetésből való részesedésük. 

Végül a társadalmi változások befolyásolják a szakpolitikai terület belső 
szerkezetét: új szereplők és szervezett érdekek jelennek meg, új koalíciókat 
alkotnak, új intézményeket és hálózatokat hoznak létre. 

 
3.7.2  Aszakpolitikai területek kialakulása és szerkezete 

 
Az egyes szakpolitikai területeket intézmények és szervezett érdekek 
jellemzik, amelyeket formális és informális (Bohne 1981; Kropp 2003) 
cserekapcsolatok sokasága köt össze. Az egyes szakpolitikai területeken is 
van egy többé-kevésbé meghatározott menetrend. Ez a napirend része a 
pártok közötti politikai versenynek, amelyek mindegyike különböző 
elképzeléseket dolgoz ki a napirenden szereplő egyes kérdések megoldására. 
A problémamegoldás módját az egyes szakpolitikai területeken a szereplők 
vezérelvei és a szabályozási politika alapgondolatai is strukturálják. Ezek 
kognitív vonatkoztatási keretet alkotnak, és így stabilizálják "a helyzetek 
domináns értelmezését és a cselekvés irányultságát" (Heinelt 1993: 313). Ez 
bizonyos szakpolitikai területeket immunizál a radikális rendszerszintű 
változásokkal szemben.49 

Az, hogy egy új politikai feladat intézményesül-e minisztérium, hatóság, 
parlamenti bizottság, vizsgálóbizottság vagy biztos formájában, nemcsak 
attól függ, hogy a társadalom számára milyen fontosnak ítélik meg, hanem 
belső konzisztenciájától is. Minél homogénebb egy politikai probléma és 
annak ügyfélköre, annál könnyebb intézményesíteni. A kommunikációs 
csatornák, a cserekapcsolatok és a megoldási minták megszilárdulása, sőt 
intézményesülése nagyban meghatározza, hogyan kezelik a problémákat egy 
politikai területen. A társadalmi változásokból adódó új problémákat ezért 
kezdetben a látszólag bevált minták szerint, útfüggő módon kezelik. 
Bizonyos problémamegoldásoknak ez az útfüggősége (Schreyögg/ 

 

49 A szakpolitikai területek tehát a "stratégiai cselekvési terület" egyik példája: 
Fligstein/McAdam (2011: 3) szerint "a mezo-stratégiai cselekvési mező egy olyan mezo-
szintű társadalmi rend, ahol a szereplők (akik lehetnek egyéni vagy kollektív szereplők) 
egymásról való tudással, a mező céljairól, a mezőben fennálló kapcsolatokról (beleértve azt 
is, hogy kinek van hatalma és miért), valamint a mező szabályairól alkotott közös felfogás 
alapján lépnek interakcióba". 
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Farhauer 2004), valamint a berögzült szereplői struktúra a legtöbb 
szakpolitikai területen korlátozó tényezőnek bizonyul az új kihívások 
kezelésében. Ez különösen akkor igaz, ha a problémák alternatív megoldásai 
egyes szereplők hatalmának és befolyásának elvesztéséhez vezetnek. A 
kialakult és bevált megoldási minták előnye, hogy valamennyi szereplő 
számára csökkentik a tranzakciós költségeket. De blokkolhatják az új 
szereplők által bevezetett új gondolkodásmódokat is. Ennek eredménye a 
reformok elmaradása, amelyet az ellenzék és a média politikai kudarcként 
politizálhat (Jänicke 1986; Prätorius 1999). Minden szakpolitikai területen 
van egy bizonyos ügyfélkör is, amely abból él, hogy ez a szakpolitikai terület 
egyáltalán létezik. Egyedül ennek a klientúrának az önérdekei stabilizálnak és 
alakítanak ki egy politikai mezőt - Max Weber megkülönböztetése 
értelmében a politikáért és a politikából élő politikusok között. Ez vonatkozik 
például az államilag támogatott technológiai tanácsadó cégekre vagy 
bizonyos szociális szolgáltatásokra. 

Theodore Lowi (1972) tézisét - "a politika határozza meg a politikát" - 
három példán keresztül mutatjuk be: szociálpolitika, médiapolitika és 
innovációs politika. Ezek a szakpolitikai területek azért alkalmasak 
példaként, mert számos lényeges dimenzióban jelentősen különböznek 
egymástól. A szociálpolitikai hibák eldönthetnek egy választást, mivel a 
polgárok szinte mindig közvetlenül érintettek, és így "szakértők". A 
médiapolitika ezzel szemben viszonylag fiatal szakpolitikai terület, és bár 
jelentősége az elmúlt években folyamatosan nőtt, mégis meglehetősen kis 
szakpolitikai terület, amelyet szintén nagyrészt a tartományok határoznak 
meg. A médiapolitikai kérdések általában nem meghatározóak a 
választásokon. A rádiós műsorszolgáltatási díj kivételével a polgárok úgy 
látják, hogy a médiapolitikáról szóló viták kevésbé érintik őket. De még itt is 
alacsony marad a mozgósítási potenciál.50 Még a Wikileaks platformon a 
titkosszolgálatok botrányos megfigyelési gyakorlatáról szóló publikációk sem 
vezettek radikális változáshoz a legtöbb polgár médiával szembeni 
magatartásában. 

A szociálpolitikában a társadalombiztosítás bevezetése óta a 
Németországban a jogszabályok, intézmények és szereplők többé-kevésbé 
stabil struktúrával rendelkeznek. Ezek alkotják a tipikus német jóléti állam 
modelljét (Nullmeier/Rüb 1993; Hartwich 1998: 108). Az összehasonlító 
társadalmi 

 
50 Sem az 1970-es évekbeli kábelezés, sem a műsorszolgáltatás privatizációja az 1980-as 

években, a heves és ellentmondásos viták ellenére, nem vezetett tiltakozásokhoz, ahogyan 
az szinte a szociális ágazatban javasolt megszorítások esetében is szinte általános. 
Legfeljebb az a kilátás, hogy a labdarúgást csak fizetős televízióban lehetne vetíteni - ez a 
lehetőség az 1990-es évek közepén az akkori Kirch-csoport műsorszolgáltatási jogainak 
megvásárlása miatt létezett -, jelezte a tiltakozás lehetőségét, amit a miniszterelnökök 
felismertek, és az államközi műsorszolgáltatási szerződésben biztosították a "szabad futball 
vételhez való jogot". 
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A jóléti állam kutatásában különbséget tesznek a jóléti állam modelljei 
között, amelyek különböző módon reagálnak a modern társadalom 
kihívásaira - az úgynevezett normális munkaviszony eróziójára, a 
demográfiai fejlődésre (Leisering 1999: 189). A német jóléti állammodell 
reformjának és jövőbeli életképességének egyik központi kérdése például az, 
hogy a nyugdíjak szintjét továbbra is a foglalkoztatáshoz kössék-e, vagy - 
mint például Svédországban - inkább adókból finanszírozzák. Egy másik 
kérdés a magánellátás aránya a társadalombiztosítási rendszerben. 

Mindkét esetben a társadalmi-strukturális és demográfiai változásokra 
adott reakcióról van szó. A munka világában bekövetkezett strukturális 
változások megváltoztatták a hagyományos munkaviszonyok státuszát. 
Emellett egyre több munkavállalónak van megszakított munkaköre, például 
részmunkaidős foglalkoztatás, ál-önfoglalkoztatás vagy munkanélküliség 
szakaszai. Mindenekelőtt a demográfiai fejlemények megkérdőjelezték a 
nyugdíjbiztosítás évtizedek óta működő sikeres modelljét. Ez csak azon a 
feltételezésen alapul, hogy mindig lesz elég dolgozó ember ahhoz, hogy a 
nyugdíjasok nyugdíját az ő befizetéseikből finanszírozzák. Ez a feltételezés 
évek óta nem igaz. 

Ha a politika választ keres ezekre a kihívásokra, akkor figyelembe kell 
vennie a történelmileg kialakult struktúrákat és intézményeket, valamint a 
szervezett érdekeket. Minden beavatkozás ebbe a kialakult struktúrába 
győzteseket és veszteseket okoz. Ennek megfelelően még a legkisebb 
reformlépések, mint például a marginálisan foglalkoztatottak kötelező 
társadalombiztosításának új szabályozása vagy a demográfiai tényező 
bevezetése a nyugdíjbiztosításba, is nagy erőfeszítést igényelnek. A 
nyugdíjreformok ezért mindig az évszázad úgynevezett reformjai, és 
valójában csak egy nagykoalíció által hajthatók végre. 

A médiapolitika több olyan különálló politikai terület összeolvadásából 
jött létre, amelyek közös jellemzője a kommunikációra való hivatkozás. A 
médium megjelenésével párhuzamosan a politika felelőssége is felmerült. Így 
a sajtó, a telefon, a film, a műsorszolgáltatás (rádió és televízió), a távközlés 
és az internet területére vonatkozó törvények és hatóságok léteztek. Mindezen 
területek technikailag feltételezett konvergenciájával az 1970-es években 
jelent meg a kommunikáció valamennyi területét felölelő integrált média- 
vagy kommunikációs politika gondolata. Ezt alapvetően a technológia 
állapota határozta és határozza meg. Dinamizmusa a fő oka annak, hogy a 
médiatörvényt egyre rövidebb időközönként kell módosítani, és az új 
innovációk megjelenése miatt egyre rövidebb időközönként merül fel a 
szabályozás szükségessége. 

Paradigmatikus jelentőségű az internet fejlődése, amelyet az 1990-es évek 
közepén aligha láthatott előre bárki is minden lehetőségében. 
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lehet. A tömegkommunikáció és az egyéni kommunikáció technikai 
konvergenciáját a film-, televíziós és számítógépes iparágak vállalatai közötti 
egyre szorosabb együttműködés követte. Az analóg technológiáról a 
digitálisra való áttérés alapvetően megváltoztatta ezt a politikai területet is: az 
addig nagyrészt ágazati jellegű médiapolitikák - műsorszolgáltatási, sajtó-, 
film- és távközlési politikák - egyre inkább diszfunkcionálissá váltak. A 
médiatechnológia dinamikus fejlődése, amely korántsem teljes, olyan új 
médiavalóságot teremtett, amely szembemegy a szabályozó joggal, amelyet a 
hálózatpolitika új szakpolitikai területe is folyamatosan bővít és 
megkérdőjelez. 

Az innováció szakpolitikai területének kialakulása és megkülönböztetése a 
tudomány- és technológiapolitikától szintén hasonló, de sajátos mintákat 
mutat: a tudománypolitika kezdetben alapvetően a felsőoktatási politika és az 
alapkutatás támogatása volt. Az 1980-as évekig a legfontosabb politikai célok 
a felsőoktatás bővítése és bizonyos kulcsfontosságú technológiák fejlesztése 
voltak. Az egyetemek liberalizációjával az egyetemek tudománypolitikai 
jelentősége inkább csökkent - kevésbé az egyetemek bővüléséről, mint 
inkább differenciálódásáról van szó. Az biztos, hogy az egyetemek még 
mindig fontos szereplői a tudománypolitikának. Új szereplők léptek azonban 
e szakpolitikai terület színterére, és egyre inkább ők határozzák meg a 
napirendet: Technológia- és transzferközpontok, TIT-hálózatok,51 tanácsadó 
intézmények. 
Mindezen tevékenységek célja az EU versenyképességének növelése 
("lisszaboni stratégia"). Ez magában foglalja azt is, hogy minden állam célja, 
hogy GDP-jének három százalékát kutatásra és fejlesztésre fordítsa. A 
tudomány így végső soron olyan gazdasági célokat szolgál, mint a növekedés 
és a versenyképesség. Az innovációs politika eddig nem önálló szakpolitikai 
terület volt, hanem a gazdaság-, tudomány- és technológiapolitika része 
(Weingart 2014). Mivel az innovációk egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a 
növekedés szempontjából, a koalíciós megállapodások például utalnak arra, 
hogy az innovációkat támogatni kell. Ez csak akkor lehetséges, ha a korábban 
több részleg között szétosztott kompetenciákat összefogják és 
z. pl. az olyan eszközök, mint a finanszírozási programok összevonása. 

E három szakpolitikai terület elemzéséből levezethető néhány tézis a 
szakpolitikai területek kialakulásáról: 

 
 

51 2008-ban az EU létrehozta az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT), hogy 
elősegítse versenyképességét. Az EIT a tudományos és ipari szereplők által támogatott 
autonóm tudás- és innovációs közösségekre (KIC-ek) támaszkodik. A TIT olyan kiválósági 
hálózat, amely az oktatás, a kutatás és az üzleti élet szereplőit tömöríti. 
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Új szakpolitikai terület akkor jön létre, amikor a társadalomban új 
szabályozási igények merülnek fel, és a meglévő tárcaszintű hatáskörök nem 
teszik lehetővé a megfelelő szakpolitika kialakítását. A társadalmi 
szabályozási igények akkor szilárdulnak meg szakpolitikai területekké, 
amikor a parlamenti differenciálódás mellett (bizottságok, frakciók) a 
kormányzat szintjén (új tárca és új hatóságok létrehozása) és a joghatóság 
szintjén (mérföldkőnek számító döntések, új jogterületek) is differenciálódás 
történik. Az új szakpolitikai területek a politikában, a médiában és a 
tudományos életben az új szakpolitikai terület tartalmáról és kihívásairól 
folytatott diskurzus révén stabilizálódnak. Idővel a szereplők között 
"valóságdefiníciók és valóságkonstrukciók" (Nullmeier 1993: 175) alakulnak 
ki, amelyek keretbe foglalják a további diskurzust. A megoldások keresése 
egy szakpolitikai területen belül a pártok és a szervezett érdekek közötti 
politikai vita részévé válik. Nem az a vita, hogy mit kell megoldani, hanem 
az, hogy hogyan kell megoldani. Végül egy új politikai terület a 
pártprogramokban jut kifejezésre. 

A parlamenti és kormányzati, valamint a jogi intézményesülés folyamatát 
a civil társadalom részéről a szervezett érdekek újjáalakulása kíséri. Ebben a 
folyamatban megfigyelhető a koevolúció: Bár az új szakpolitikai területhez 
vezető strukturális változást a társadalom kezdeményezi, azt a politikai 
intézmények kísérik. Ezzel szemben a politikai intézmények növekvő 
differenciálódása strukturálja a politikai hálózatokat, és velük együtt olyan 
kognitív keretet alakít ki, amely minden szereplő számára a megoldások 
keresésének alapjául szolgál. Ebben a folyamatban nemcsak a közvetlenül 
érintett érdekek játszanak szerepet, hanem a meglévő tudományágakból 
kibontakozó új kutatási és oktatási területek, valamint a szakfolyóiratok és 
blogok is, amelyekben a kognitív keretrendszer tovább szilárdul. 

Csak amikor ezek a folyamatok befejeződtek, szilárdul meg egy 
szakpolitikai terület, például a szövetségi alkotmánybíróság alapvető döntései 
révén, és végül egy útfüggőség és "bezáródási folyamatok" következnek be, 
amikor egy hálózat vagy intézmény már nem érzékel kívülről érkező kreatív 
impulzusokat. Ez képezi a magját annak, hogy új szakpolitikai területekre 
van szükség. Mivel mindezek a folyamatok hasonlóak az egyes szakpolitikai 
területeken, de nem követnek egységes mintát, a politikai 
ellenőrzés/kormányzás elméletét ki kell terjeszteni a szakpolitika 
dimenziójára. Mi különbözteti meg ezeket a szakpolitikai területeket a 
politikai döntéshozatali lehetőségeik és eszközeik tekintetében? 

A szociálpolitika a politika egyik legfontosabb és pénzügyileg 
legjelentősebb területe. A szereplők köre évtizedek óta lényegében 
változatlan: a politikai-közigazgatási rendszer intézményei - a szociális és 
egészségügyi minisztériumok és a megfelelő hivatalok minden politikai 
szinten - mellett ezek a társadalombiztosítási intézmények, a 
társadalombiztosítási alapok és a társadalombiztosítási pénztárak. 
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szövetségek és a szociális partnerek. A szociálpolitika szinte minden 
területén magas a mozgósítási képesség, akárcsak a legalizáció mértéke. 

A médiapolitikában az érintett szereplők köre folyamatosan mozgásban 
van. Az analógról a digitális technológiára való átállással a hagyományos 
szereplők - kiadók, filmgyártók, műsorszolgáltatók - mellett új szereplők 
jelentek meg teljesen más ágazatokból: bankok, szoftvercégek, játékipar, 
energiavállalatok, hálózat- és műholdüzemeltetők és mások. A politikai-
közigazgatási rendszer hatáskörei is megváltoztak: a szövetségi postaügyi 
minisztérium megszüntetése - a távközlés privatizációja következtében - és a 
szabályozó hatóság létrehozása után a médiapolitika alapvetően a 
tartományok hatáskörébe tartozik, ahol a mindenkori kormányfők kezében 
van. 

Az innovációs politika, akárcsak a médiapolitika, szintén egy 
meglehetősen kis szakpolitikai terület, amely ugyanolyan kevés választási 
döntést hoz, mint a médiapolitika, és még kevesebb nyilvános visszhangot 
vált ki. Míg legalább a műsorszolgáltatási díj (korábban: rádióadó) emelésére 
vagy a médiabotrányokra a nyilvánosság kritikusan tekint, addig a tudomány 
területén bekövetkező alapvető változások, mint például a bolognai reformok, 
a nagy kutatóintézetek átszervezése vagy a felsőoktatási paktumok csak a 
közvetlenül érintettek érdeklődésére tartanak számot. 

A szociálpolitika területén minden szereplőnek viszonylag stabil irányadó 
elképzelései, ideológiái és elképzelései vannak arról, hogyan lehetne 
megoldani az egyes problémákat.52 Ez megkönnyíti e szakpolitikai terület 
alakítását, amennyiben az érintett szereplők és a nyilvánosság viszonylag 
pontosan tudja, hogy az adott szereplők milyen érdekeket és célokat 
követnek.53 Szinte ideálisan racionális szereplők: mindegyikük tudja, mit 
várhat el a másik partnertől, és meddig mehet el anélkül, hogy elveszítené 
saját ügyfélkörének megbízatását. Ugyanakkor a szakpolitikai terület érintett 
szereplői közötti irányadó elképzelések stabilitása is oka annak, hogy nehéz 
mozgásba hozni a dolgokat. A szociálpolitika szinte minden intézkedése a 
jogi és pénzügyi források elosztásáról és újraelosztásáról szól. 

A médiapolitikában is létezik egy sor irányadó elv, de ez messze nem 
olyan szilárdan rögzült az érintett szereplők körében, mint a szociálpolitika 
területén. A játékelmélethez hasonló elméleti modellek ezért kevésbé 
alkalmasak az ideális-típusos szereplői konstellációk azonosítására. 

 
52 "Így a jóléti állam mint modell és intézményi kontextus nemcsak a németek kollektív 

önképének lényeges mozzanatává vált, hanem a tudományos kutatás révén világos 
kontúrokat is nyert" (Franz- Xaver Kaufmann a FAZ 2015.8.10-i számában: 6). 

53 Ugyanakkor ez a megfigyelés rámutat a racionális választás elméletének korlátaira, amely 
nem fogadja el az eszméket a politikai cselekvés magyarázataként (Busch 2000). 
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replikálni. Gyakran az érintett szereplők - ez vonatkozik a pártokra, 
parlamentekre és kormányokra is - maguk sem tudják, hogy mit akarnak: 
Jelentős, hogy a műsorszolgáltatás fontos tervezési maximái a Szövetségi 
Alkotmánybíróság műsorszolgáltatási határozataiból származnak (Hoffmann-
Riem 1994). 

Az innovációs politikában alig vannak olyan konfliktusok, amelyek 
túlmutatnak a közvetlenül érintetteken, és nem kormányzati szervezetek, 
szövetségek vagy pártok közötti megosztottságot eredményeznek. Ennek 
megfelelően az e szakpolitikai területen szervezett érdekek száma kezelhető. 
Az innovációs politika intézményei (ezek lényegében az öt nagy tudományos 
szervezet,54 az egyetemek és a megfelelő közigazgatási szervek és 
minisztériumok) személyi és szerkezeti szempontból szorosan 
összefonódnak. A tudományos intézmények közötti nagyobb konfliktusok 
meglehetősen ritkák. Közös érdekük, hogy minél nagyobb autonómiát és 
forrásokat szerezzenek a politikától. Ez a viszonylagos konfliktusmentesség 
ennek a szakpolitikai területnek a sajátossága, amely nem képes tömegeket 
mozgósítani, hanem memorandumokkal fordul a szövetségi és tartományi 
szintű politikusokhoz, akik az innovációs politikában és a médiapolitikában 
is lényegesen nagyobb hatáskörrel rendelkeznek, mint más szakpolitikai 
területeken. Ezért a média- és az innovációs politika is sokkal inkább függ a 
tartományok költségvetésétől, mint a szociálpolitika. 

A gazdaság mindhárom vizsgált szakpolitikai területen fontos szerepet 
játszik, legyen szó a szociálpolitikában a béren kívüli munkaerőköltségekről 
folytatott vitáról, a médiapolitikában a gyors internetkapcsolatokról folytatott 
vitáról vagy az innovációs politikában a megfelelő finanszírozási 
prioritásokról folytatott vitáról. De még a gazdaságon belül is e három 
szakpolitikai területnek egyértelműen fokozatos a jelentősége. A szociális és 
így a szabályozási kérdések dominálnak. 

A kihívások, amelyekre ezek a szakpolitikai területek reagálnak, teljesen 
különböző természetűek, bár mindannyian a társadalom általános 
modernizációs folyamatába ágyazódnak. A szociálpolitika kihívásai 
alapvetően szociális jellegűek, a médiapolitika kihívásai alapvetően technikai 
jellegűek, az innovációs politika kihívásai pedig alapvetően versenypolitikai 
jellegűek. Ez magyarázza e szakpolitikai területek eltérő dinamikáját: Miközben a 
demográfiai változások évtizedek óta ismertek, és a társadalombiztosítási 
rendszerre gyakorolt következményeiről szintén évtizedek óta tárgyalnak 
(Naegele/Tews 1993), a médiában szinte minden újítással együtt a politikai 
szereplők újrapozícionálása is megtörténik. Akár Ka- 

 

54 A német tudományos rendszer "pillarizálódásáról" is beszélnek. Ez a 
A "pillérek" a következők: Német Kutatási Alapítvány (DFG), a Max Planck Társaság 
(MPG), a Helmholtz Társaság (HGF), a Fraunhofer Társaság (FhG) és a Leibniz Társaság 
(WGL). 
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legyen szó televízióról vagy műholdakról, internetről vagy digitális 
televízióról: Mindezek az innovációk folyamatos fejlődésük és tömeges 
elterjedésük révén olyan tényeket teremtenek, amelyekre a politikának 
reagálnia kell (May 2005). 

A szakpolitikai területek teljesen eltérő struktúráinak és szereplői kon- 
struktúráinak az a következménye, hogy az egyik szakpolitikai területen 
megszilárdult megoldási minták és elképzelések nem vihetők át minden 
további nélkül a többi területre. Ha - mint a médiapolitikában gyakran 
előfordul - nincsenek sem egyértelmű szereplők pozíciói, sem stabil 
klienskapcsolatok a szervezett érdekek és a politikai-adminisztratív rendszer 
között, akkor a racionális és stratégiai cselekvés modellje, ahogyan azt a 
szociálpolitikában néha sikeresen alkalmazzák, eléri a határait. A 
szociálpolitikai reformok sikerének feltételei is alapvetően az érintett 
szereplők konkrét konstellációitól, irányadó elképzeléseitől, érdekeitől és 
erőforrásaitól függenek, ami más szakpolitikai területeken nem feltételezhető. 
Bár az innovációs politikában is viszonylag kevés szereplő van, ezek teljesen 
más helyzetben vannak, mint a szociálpolitika szereplői: Az egyetemek, 
kutatóintézetek és az őket támogató tudományos szervezetek aligha tudnak 
jelentős tiltakozási potenciált mozgósítani követeléseik támogatására, csupán 
arra tudnak rámutatni, hogy Németország (vagy az EU) lemaradással 
fenyeget a szabadalmakért, az innovációkért és a tudományos kiválóságért 
folyó globális versenyben. Végső soron a szervezett érdekeknek és az 
innovációs politika szereplőinek nincs más választásuk, mint a tudomány, az 
üzleti élet és a politika közös érdekeire hivatkozni. 

Az egyes szakpolitikai területek eltérő irányítási mintái 
következményekkel kell, hogy járjon a politikai kormányzás elméleteire 
nézve. 

 
3.7.3 Kormányzáselméletek és szakpolitikai területek 

 
A politikakutatással ellentétben a politikai ellenőrzés elméletei (lásd a 2. 
fejezetet) kevésbé foglalkoznak konkrét szakpolitikai területekkel, hanem 
inkább azzal a kérdéssel, hogy a politika képes-e és hogyan képes 
megvalósítani céljait. Más szóval inkább a politikai beavatkozások általános 
feltételeiről és esélyeiről van szó. A kérdés az, hogy a társadalomtudományok 
hogyan juthatnak el egy olyan elmélethez, amely elkerüli az esettanulmányok 
véletlenszerűségét. 
"A jó esettanulmányokból nyert felismeréseknek olyan meggyőző ereje van, 
amelyet a társadalomtudósok nem vethetnek el könnyedén az egyetemes 
"tudományos törvények" elérhetetlen céljának elérésében" (Scharpf 2000: 
61). Más szóval: A politikai kormányzás elméletéhez csak történelmileg 
konkrét esettanulmányokon és így a politikai kutatáson keresztül vezet az út. 
Vannak - és 
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Az összehasonlító politikai és szakpolitikai kutatások pontosan ezt mutatják 
ki - azokat a feltételeket, amelyek mellett a politika sikeres. Ilyen feltételek 
például a szövetségi és tartományi kormányok többsége, a politikai szereplők 
összefogási és stratégiai képessége (Nullmeier/Saretzki 2002), a kedvező 
makrogazdasági feltételek és nem utolsósorban a nagyobb nemzetközi 
válságok hiánya. 

A németországi föderalizmus reformjáról folytatott viták megmutatták, 
hogy a politikai célok legitimitása és érvényesíthetősége nagymértékben függ 
a politikai szintek összekapcsolódásának mértékétől és a résztvevők 
konszenzusra való képességétől. Ennek eredményeképpen a parlamentek, a 
pártok és a szervezett érdekek szerepe, valamint egymáshoz való viszonyuk, 
amely az egyes szakpolitikai területektől függően eltérő, jobban előtérbe 
kerül, mint a makroelméletek esetében. 

Mit tudnak az egyes szakpolitikai területek kialakítására vonatkozó 
megállapítások hozzájárulni a politikai kormányzás elméletéhez? Semmit 
sem nyerne az elmélet, ha a kormányzásnak annyi elmélete lenne, ahány 
szakpolitikai terület. Bár Theodore Lowi megállapítása - a politika határozza 
meg a politikát - megfelel a politikakutatás empirikus eredményeinek, nem 
vezet a politikai irányításnak a politikaterületektől független elméletéhez. A 
különböző szakpolitikai területek összehasonlítása azt mutatja, hogy egyes 
területeken a politika meglehetősen sikeresen éri el céljait, mégpedig olyan 
szakpolitikai terület-specifikus kormányzási módokkal, mint a részleges 
privatizáció, a korporatista döntéshozatali struktúrák vagy az állam által 
biztosított részleges autonómia. Egy politikai cél vagy akkor valósul meg, ha 
egy korábban meghatározott kritérium teljesül (elegendő szakmunkásképző 
hely, óvodai férőhely, lakás stb. létrehozása), vagy akkor, ha a problémát a 
politikai szereplők már nem politizálják. Az általános politikai kudarc 
megállapítása - ha az nem ideológiai indíttatású - egyes szakpolitikai 
területekre is érvényes. Ilyen például az éghajlat-, a munkaerő-piaci, az 
egészségügyi vagy a migrációs politika. Még itt is fel kellene tenni a kérdést, 
hogy a célokat reálisan tűzték-e ki - azaz komolyan gondolták-e, túl a puszta 
választási kampányretorikán -, és hogy minden esetben kimondják-e az 
elmaradásukat, mert ez pontosan az ellenzék és a média dolga. Egy független 
médiával rendelkező, versengő demokráciában tehát soha nem lesz olyan 
helyzet, amelyben minden szereplő elégedett a status quóval. 

A politikai beavatkozások oka általában a civil társadalomból ered. 
Ők a helyi közösségi kezdeményezések vagy szervezett érdekek képviselői. 
Politizálnak egy problémát, és a médián keresztül vagy közvetlenül a 
pártokhoz, a végrehajtó hatalomhoz vagy a parlamenthez fordulnak vele. Így 
válik ez egy kérdéssé, vagy - közigazgatási nyelven - egy folyamattá. Ez 
formálisan és informálisan a szervezett érdekek képviselőinek és az államnak 
a politikai mezőre jellemző hálózataiban történik (az úgynevezett vaskos 
háromszögben). Ezek a hálózatok a szakpolitikai területen jelentkező 
problémák szeizmográfjai, és részt vesznek az im- 
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politikai-közigazgatási megoldások megvalósítása. E hálózatok szereplői 
nagyfokú problémaközelséget és szakértelmet visznek a politikai folyamatba, 
amit részben az átláthatóság és a parlamenti ellenőrzés hiányával vásárolnak 
meg. A demokrácia és a hatékonyság itt is feszültségi mezőt alkot. 

Minden szakpolitikai területen vannak olyan szervezett érdekek, 
amelyeket közvetlenül érintenek az adott szakpolitikai területen bekövetkező 
változások és társadalmi átalakulások. Gyakran ezek az érintett 
érdekcsoportok azok, akik megfogalmazzák a politikai cselekvés 
szükségességét, és politikai napirendre tűzik azt. Nem mindig van tehát szó 
arról, hogy az államnak saját céljai vannak, amelyeket a társadalomban a 
jogalkotás révén akar érvényesíteni. Ide tartozik például az uniós 
rendeleteknek a nemzeti joghoz való igazítása, ami viszont azt eredményezi, 
hogy az érintett szereplők fellépnek e rendeletek ellen, például amikor 
Brüsszel elképzelései szerint a gyermekgondozókat hivatalosan 
egyenrangúvá teszik az élelmiszeripari vállalkozásokkal, és be kell tartaniuk 
a megfelelő szabályokat, például a piercingek higiéniai okokból történő 
tilalmát.55 

Gyakoribb eset, hogy a társadalmi felfordulás által érintett szakpolitikai 
területek szereplői konkrét reformszükségletet fogalmaznak meg. A 
szociálpolitikában ez például a megfelelő gondozási kínálat biztosítása vagy 
az integrációt elősegítő új intézkedések kidolgozása. A médiapolitikában ez 
például az internet és az adatbiztonság szabályozása. Gyakran a civil 
társadalom és az egyesületek kezdeményezései azok, amelyek ezt az igényt 
az adott szakpolitikai területeken megfogalmazzák, és az állam számára 
cselekvési igényként mutatják be. Ez nemcsak a politikai napirendet 
határozza meg, hanem azt a tendenciát is, hogy egyre több politikai területet 
legalizálnak. A közigazgatás osztályai és részlegei formális és informális 
kapcsolatokon keresztül szorosan kapcsolódnak saját ügyfélkörükhöz, legyen 
szó tanácsadó testületekről, meghallgatásokról, közös rendezvényekről vagy 
projektszponzorálásról. 

Vannak olyan szakpolitikai területek, amelyeken nem ismerhető fel 
egyértelműen, hogy egy egyesület "tartja-e" egy minisztérium egy osztályát, 
vagy fordítva, egy osztály tartja-e az egyesületet. Az ilyen szakmai 
testvériségek problémaképei aligha különböztethetők meg egymástól, 
különösen mivel képviselőik szocializációja és karrierútja hasonló. Ez utóbbi 
vonatkozik 
z. Ez például inkább a szociálpolitika területére vonatkozik. A 
médiapolitikában viszont a magánműsorszórás 1984-es engedélyezésével 
kulturális törés következett be: a parlamentek és kormányok médiapolitikával 
foglalkozó szereplői kevésbé hasonlítanak a nemzetközi médiavállalatok 
képviselőire, mint a közszolgálati monopólium idején. 

 
55 "EU rendelet: A gyermekgondozók tiltakoznak az új higiéniai előírások ellen" (Der Spie- 

gel, 2012.4.24.). 
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A politikai ellenőrzés elmélete (és amennyiben erre utal, a kormányzás 
elmélete is) csak közepes hatókörű elmélet lehet. Az egyes szakpolitikai 
területek - a külpolitikától az európai politikáig, a pénzügyi politikától a 
kultúrpolitikáig - túlságosan eltérőek, az egyes szereplők és intézmények 
túlságosan különbözőek ahhoz, hogy egy átfogó elmélet képes legyen 
mindezen sajátosságok bemutatására. Sok minden utal arra, hogy a 
kormányzás elméletei politikaspecifikusak (Dose 1999; Heinelt 2003). 

A szociológiai rendszerelmélettel ellentétben a politikában és a 
politikatudományban az absztrakciónak határt kell szabni. Az általános 
célkitűzésekből és stratégiákból konkrét intézkedéseket kell levezetni, ha 
valamit meg akarunk változtatni. Mivel a politika mindig értékekről szól - 
például a demokrácia önmagában érték, nem pedig valamilyen önkényes, 
esetleges érték -, az ezen értékek megőrzéséért vagy megsértéséért való 
felelősség kérdését is a konkrét szereplőkre kell hárítani. A politikai célok 
meghatározása és az elérésükhöz szükséges eszközök megválasztása mindig 
értékdöntések, amelyek egyre inkább politizálódnak (Böcher/Töller 2007). 

A politikai kormányzás elméleteiből, mint a legtöbb kormányzási 
koncepcióból, hiányzik ez a normatív alap. Ezért problematikus, ha a 
kormányzáskutatás túlságosan elhatárolódik a normatív elemektől (jó 
kormányzás), hogy megőrizze módszertani tisztaságát és tudományos 
kapcsolódását (Benz 2004: 18; Blumenthal 2005: 1163). Az alkotmány 
értékei iránti elkötelezettség nem jelent értékdiktatúrát, de ezeknek az 
értékeknek átláthatónak kell lenniük a politikaformálás és -végrehajtás 
folyamatában. Az ellenőrzés vagy kormányzás állítólagosan értékmentes 
elmélete mindig gyanús lesz azzal, hogy mindenféle - akár nem legitim - cél 
érdekében helyettesíthető. Még Machiavelli is, akinek ez feltehetően tetszett 
volna, ismerte az értékeket - bár az államérdek érdekében szükség esetén 
figyelmen kívül hagyta őket.56 Renate Mayntz (2004: 75) a kontrollelmélet 
output-előítéletének kritikájában joggal állapítja meg: "A politika valójában 
korántsem mindig és elsősorban a feladatok teljesítéséről szól, hanem 
elsősorban a politikai hatalom megszerzéséről és fenntartásáról". Kívánatos 
lenne tehát az ellenőrzés és a demokrácia elméletei közötti szorosabb 
kapcsolat kialakítása. 

Úgy tűnik, mintha az erős állam önmagában kívánatos lenne az irányítási 
elméletek számára. 

és a hogyan kérdése fontosabb, mint a hová kérdés. Ennek oka lehet az, hogy 
a ge- 

 

56 "Gyakran, hogy pozícióját megőrizze, neki [a fejedelemnek, M. M.] meg kell sértenie a 
jóhiszeműséget, az irgalmasságot, az emberséget és a vallást. Ezért [...] miközben nem 
szabad tartózkodnia a jótól, ahol ez lehetséges, a rosszat is meg kell tennie, amikor azt meg 
kell tennie". (Machiavelli 1990: 88). 
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A cél a demokratikus struktúrák és jogok megőrzése, ami a globális 
szerkezetváltás körülményei között önmagában is kormányzati céllá vált. Ma, 
a globális strukturális változások körülményei között a demokratikus 
struktúrák és jogok megőrzése maga is irányadó céllá vált, és nem csupán 
más célok előfeltétele. Ez igaz a politika normatív tartalmát követelő 
nyilvánosságra is. 

A modern társadalmakban a politikai ellenőrzésnek mindig az 
alkotmányból kell kiindulnia (már csak ezért is megkérdőjelezhető az 
ellenőrzés értékvak elmélete), és tiszteletben kell tartania bizonyos területek 
(művészet, tudomány, műsorszolgáltatás, jog, vallás) állami beavatkozással 
szembeni védelmét. Minden egyes szakpolitikai területen fel kell tenni 
például a kérdést, hogy mely feladatokat lehet a társadalomra bízni az 
önszabályozás érdekében.57 Egyes szakpolitikai területek (például 
z. pl. a környezetszennyezés-ellenőrzés és a gazdaságfejlesztés egyes részei) 
túlszabályozottnak tűnnek, és az állam nélkül is működnének, mivel nem 
állami szereplők és struktúrák állnak rendelkezésre e feladatok átvételére. 
Számos szakpolitikai területen (például a szociális ágazatban) azonban még 
az állam részleges visszavonulása sem szabadítaná fel a civil társadalom 
potenciálját, hanem megfojtana minden önszerveződési kísérletet. Ez ismét 
rámutat arra, hogy az egyes szakpolitikai területeket kell vizsgálni, ahelyett, 
hogy elméletileg koherensnek tűnő koncepciókat alkalmaznánk minden 
területen. A politikai kormányzás elméletéhez csak a politikai kutatáson 
keresztül vezethet az út. 

 
 

3.8 Részvétel és folyékony Demokrácia 
 

3.8.1 A polgárok részvétele mint a közvetlen demokrácia vezérelve  
 

A bankok hatalma elleni világméretű tiltakozások, az Occupy Wall Street 
mozgalom, a virtuális hálózatok új hatalma és nem utolsósorban a "dühös 
polgárok" tiltakozásai a repülőterek és pályaudvarok átépítése ellen ismét 
napirendre tűzték a politika és a politikatudomány számára a közvetlen és a 
képviseleti demokrácia viszonyának kérdését. A Kalózpárt 2011-es 
németországi megalakulása óta többször felmerült a közvetlen demokratikus 
módszerek relevanciájának kérdése. 

 
57 A civil társadalom szereplőinek jó szándékú megerősítése túl gyakran az állami 

költségvetések megtakarításának vagy privatizálásának motívuma mögött rejtőzik. 
Elfelejtjük, hogy ezt a célt megfelelő politikai programoknak is kísérniük kell, mivel a 
társadalmi kezdeményezések és struktúrák nem nőnek vissza automatikusan az állam 
kivonulásával. 
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delle. Az erről szóló diskurzus minden, csak nem új - ami azonban új, az a 
folyékony demokrácia fogalma: 

"A folyékony demokrácia a képviseleti és a közvetlen demokrácia keverékére törekszik. 
A parlamenti demokrácia időbeli, tartalmi és részvételi korlátait "fel kell oldani": A 
szavazásnak és a választásoknak állandó jelleggel lehetővé kell válniuk, a politikai 
képviselet nem maradhat a pártok monopóliuma, és a törvények megalkotását nem 
szabad a politikusokra bízni. A demokrácia ezen új formájának gyakorlati 
megvalósítása a digitális kommunikációs technológiákon keresztül történik" (Fischaleck 
2012: 26). 

Az új közvetlen demokrácia mozgalom számos eleme emlékeztet a baloldali 
és anarchista mozgalmak környezetéből származó történelmi modellekre. 
Legyen szó a párizsi kommünről vagy a fiatal Szovjetunió szovjet uralmáról: 
a közvetlen demokrácia ilyen és hasonló formáival folytatott valódi kísérletek 
általában gyorsan véget értek. A kortárs konzervatív szerzők ezt a kudarcot a 
demokráciára tett minden kísérlet elleni érvnek tekintették, mivel nem 
minden ember egyenlő, és ráadásul nem mindenki egyformán alkalmas a 
vezetésre. Az ellenmodelljük a korporatív állam modellje volt, amely az 
alsóbb osztályok és rétegek korlátozott jogokkal rendelkeztek. Az ő 
szemszögükből az általános választójog bevezetése már eleve rossz irányba 
tett lépés volt, ráadásul a "természet ellen". 

A francia forradalom utáni viták az általános emberi jogokról és a 
demokráciáról nem igazán illeszkednek a jelenlegi vitához, ahol nem maga a 
demokrácia, hanem annak konkrét formája a kérdéses. A kérdés ma az, hogy 
a képviseleti demokrácia formája a maga intézményeivel és eljárásaival 
megvalósítja-e a többség akaratát, és minden polgárt bevon-e az 
akaratformálásba. A közvetlen demokrácia hívei a formális szavazási 
szokásokon és részvételi formákon túl azt feltételezik, hogy létezik egy 
csendes vagy "kirekesztett" többség, amelyet új, közvetlen formák révén kell 
visszahódítani a demokráciának. E feltételezések valóságtartalmától 
függetlenül két szociológiai törvényszerűség áll a közvetlen vagy 
"folyékony" demokrácia elképzeléseinek útjában: az oligarchizálódás (Robert 
Michels) és a bürokratizálódás (Max Weber) tendenciája. 

Robert Michel "a részvétel szociológiájáról" szóló tanulmányának 
relevanciáját Stegbauer és Bauer (2008) egy empirikus tanulmányban mutatta 
ki, amely az internet korában is a gyakorló rajintelligencia paradigmájáról, a 
"Wikipedia" online enciklopédiáról szól: 

"A [Wikipedia, M. M.] sikere az erős növekedéshez kapcsolódik, ami a gyorsan 
növekvő vállalatokhoz hasonló problémákkal jár: a szervezetet nem a gyors 
terjeszkedésre tervezték. Ami egy vállalatnál könnyebben megy, nevezetesen, hogy 
döntéseket hozzon a saját szervezeti felépítéséről, az a Wikipédiában viszonylag nehéz, 
mivel alig van legitim vezetése. A résztvevők, akik már rendelkeznek 
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Azok, akik már régóta benne vannak, hozzászoktak ahhoz, hogy néha vég nélkül és 
eredménytelenül vitatkoznak a részletekről. 

Mindazonáltal szervezeti fejlődés zajlik, nevezetesen a szervezeti egységek 
fejlesztése. Ahogy Michels megjegyezte, azok, akik már régóta részt vesznek a 
munkában, olyan kompetenciaszintet érnek el, amelyet azok, akik csak nemrég 
csatlakoztak, nem tudnak természetes módon elérni. A vezetés megtanulta, hogyan 
kerülje el a "terméketlen" vitákat. A vezetői pozícióhoz tartozó résztvevők kapacitási 
okokból nincsenek abban a helyzetben, hogy több időt fordítsanak szervezeti kérdésekre 
- elvégre ők kizárólag a vo- luntarizmus mellett kötelezték el magukat. A demokratikus 
elemek erőteljesebb bevonása aligha tűnik lehetségesnek ebben az állandó kihívásokkal 
teli helyzetben" (Stegbauer/Bauer 2008: 261). 

Ez azt mutatja, hogy Michel (1911) 19. század végén számos országban a 
szociáldemokrata és a szocialista pártok példáján alapuló oligarchatörvénye 
még több mint száz év elteltével sem tekinthető történelemnek. Sokan Michel 
művében általában a baloldali mozgalmak elleni polémiát látnak, ezért a 
politikai jobboldal előszeretettel idézi. Nem feltétlenül kell elfogadni Michel 
munkájának lényegét, miszerint minden párt végső soron egy önigazságos 
elitet ("bon- cen") hoz létre, amely elidegenedik tagjaitól, és jobban törődik 
saját érdekeivel, mint tagjainak érdekeivel. De bizonyos analógiák a 
közvetlen demokrácia mai koncepcióival félreérthetetlenek: a 19. század végi 
szocialista mozgalmakhoz hasonlóan ezek is több jogot követelnek 
klientúrájuk számára, szószólói funkciót követelnek maguknak, és alternatív 
politikai elitként bizonyos függetlenségre törekszenek. A döntő tényező 
minden esetben az az állítás, hogy demokratikusak és olyan hitelesek akarnak 
lenni, mint a tagjaik, ami különösen ezekben a mozgalmakban 
oligarchizálódáshoz vezet. A konzervatív erőknél ez a probléma nem 
jelentkezik ugyanilyen mértékben, mivel nem kérdőjelezik meg alapvetően a 
hierarchiákat, a szervezeti struktúrákat és a munkamegosztást. 

Egy párt vagy csoportosulás, amely minden politikai döntést befolyásolni tud 
a virtuális- 

Az az elképzelés, hogy plenáris ülésen vitára bocsátunk egy javaslatot, és a 
fekete intelligenciától reméljük a megfelelő választ, ellentmond a kialakult 
politikai rendszer összes hivatalos eljárásának és informális rutinjának. Ez a 
rendszer eljárási szabályzattal, konkrét napirenddel és hatáskörrel rendelkező 
bizottságokkal rendelkezik. Ezek hosszú folyamat során alakultak ki, törvény 
szabályozza őket, és bizonyos időközönként megreformálják őket. Ezek a 
struktúrák és intézmények a fent említett második szociológiai törvény, a 
bürokratizálódás következményei is. Amint egy közösségben bizonyos 
feladatok kiterjedtebbé és összetettebbé válnak, a bürokratikus struktúra a 
legjobb módja annak, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljen. Még ha 
figyelembe vesszük is az olyan nemkívánatos fejleményeket, mint a 
bürokratikus folyamatok függetlenedése, átláthatatlanná és nehézkessé 
válása, annak, aki alapvetően elutasít mindenfajta bürokráciát, azt kell 
mondania, hogy 
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hogyan lehet a társadalmi kihívásokat alternatív módon, azaz bürokrácia 
nélkül kezelni. 

 
3.8.2 Határok a részvétel 

 
A demokratizálódási hullám ("merjünk több demokráciát") az 1970-es 
években a gazdaságot (pl. az együttdöntési jogok kiterjesztése révén) és a 
közigazgatást is érintette, amely - különösen önkormányzati szinten - egyre 
inkább igyekezett polgárbarát módon viselkedni és több lehetőséget 
biztosítani a polgároknak a részvételre. A polgárok bevonásával kapcsolatos 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a polgárok politikai folyamatokban való 
részvétele gyakran csak saját érdekeikre korlátozódik, és messze nem 
garantálja minden esetben a közigazgatási döntések magasabb szintű 
racionalitását. Sok építész például arra panaszkodik, hogy a polgárok 
részvétele például a közterületek tervezésében azt jelenti, hogy a bátor 
terveknek nincs esélyük, mert mindenkinek meg kell felelniük. A 
végeredmény valahogy mindenkit kielégítő, de az építészeti szabványoknak 
aligha megfelelő. Természetesen vannak olyan ellenpéldák is, ahol a 
polgárok részvétele elkerüli a bürokratikus tervezés túlkapásait. A kérdés 
nem az, hogy van-e értelme a részvételnek, hanem az, hogy milyen formában. 
Kérdéses azonban az a feltételezés, hogy a részvétel erősítheti a polgárok 
demokratikus tudatát és ezáltal magát a demokráciát. 

A számos vita arról a kérdésről, hogy a közvetlenebb demokrata- 
A tanulmány eredményei nem meggyőzőek arra vonatkozóan, hogy miként 
lehet ellensúlyozni a politikából való növekvő kiábrándultságot és a polgárok 
és a politika közötti növekvő elidegenedést, ami különösen a csökkenő 
választási részvételben mutatkozik meg. Az empirikus részvételi kutatások 
többször megállapították a legtöbb részvételi modell (polgári konzultációs 
órák, nyilvános meghallgatások, tervezési cellák stb.) középosztálybeli 
elfogultságát (Jesse/Sturm 2003: 487). Nemzetközi tanulmányok is azt 
mutatják, hogy alapvető irányváltozások aligha várhatók a népszavazásoktól 
(Drewitz 2012). Különösen a svájci állandó népszavazások mutatnak 
egyértelműen konzervatív tendenciát, amelyekben például a bevándorlási 
törvény, a migráció vagy a vagyonadóztatás liberalizálására irányuló 
kezdeményezéseknek szinte soha nincs esélyük. Mivel az EU-n belül is 
tartanak valami hasonlótól, az olyan kérdésekben, mint a "mentőcsomagok" 
vagy a menekültpolitika, még csak nem is gondolkodnak népszavazáson - és 
így a népszavazás még inkább a populista pártok követelésévé válik. 

A helyi projektek esetében, mint például egy új erőmű vagy vasútállomás 
építése, elengedhetetlen a nyilvánosság bevonása, amely eltér az egyszeri 
bizottsági konzultációtól. 
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Némelyikük évekre nyúlik vissza (Brennecke 2015; Martinsen 2014). Annak 
ellenére, hogy minden tervezési jogi eljárást betartanak, a politikai szereplők 
- pártok, parlamenti frakciók, helyi politikusok - felelőssége, hogy időnként 
megvizsgálják az ilyen fenntartható projektek jogszerűségét és bevonják az 
érintetteket, és ne csak egy valamikor meghozott tanácsi határozatra 
hivatkozzanak, amely aztán a befektetőkkel, fejlesztőkkel és bankokkal 
folytatott tárgyalások alapjává vált, amelyek eredményei aligha átláthatóak. 
Ez korlátokat teremt, mivel a szerződésekből nehéz kiszállni. 

Bármennyire is hasznos a polgárok részvétele a helyi vagy regionális 
tervezésben, a régiók feletti és globális kérdésekben megkérdőjelezhető. Ha a 
demokrácia nem akar "helyi demokráciává" (Korte) válni, amelyben csak a 
helyben érintettek vétózzák meg a döntéseket, akkor a közjót szolgáló 
döntéseknek az egyes polgárokkal szemben is lehetségesnek kell lenniük, ha 
a többségnek előnyösek: Valahol kell lennie helyeknek az elektromos 
vezetékek, a logisztikai központok, a szélerőművek és a vasútállomások 
számára. Kínában például senki sem törődik a helyi lakosok jogaival, amikor 
repülőteret, ipari létesítményt vagy erőművet terveznek. Az, hogy egy gát 
egész falvakat és kulturális emlékeket pusztít el, és egymillió embert telepít 
át, legfeljebb kritikus dokumentumfilmek tárgya. Még akkor is, ha ez nem 
lehet modell az európai demokráciák számára: Számos átmeneti állam és 
feltörekvő ország tapasztalja, hogy a félig totalitárius kormányok milyen 
hatékonyan modernizálják infrastruktúrájukat és ipari üzemeiket. Számukra a 
demokrácia eljárásai kevésbé tűnnek fontosnak a településekért folyó globális 
versenyben, mint a gyors növekedés. Minél sikeresebb ez a modell, annál 
nehezebbé válik a hatalommegosztás, a független bíróságok, a szabad 
választások, valamint az ellenzék és a média jogainak biztosítása előnyeinek 
bemutatása az "irányított" demokráciákkal szemben. 

Az elektronikus média használatának ötlete - és ezek voltak elsősorban a 
analóg tömegmédia - mint a rádió és a televízió - a polgárok és a politika 
közötti szakadék csökkentésére legkésőbb az 1970-es évek óta létezik (Zittel 
2009: 370). Azóta folyik a diskurzus arról, hogy ez a szakadék valóban 
csökkent-e, nőtt-e a politikai döntések legitimitása és a politikai 
szerepvállalási hajlandóság, és nem utolsósorban javult-e a döntések 
minősége (Bieber 2003 és 2014). A különböző politikai intézményekkel - a 
polgári irodáktól az uniós hatóságokig - szerzett többéves tapasztalatok és 
számos szakértői jelentés után vegyes következtetést lehet levonni. A 
közvetlen demokrácia támogatói a demokrácia sikerének fogják tekinteni a 
politikai intézmények számos projektjének szinte korlátlan átláthatóságát és 
az új média által megkönnyített véleményezési formát. Ugyanakkor tudják, 
hogy ez majdnem 
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csak szervezett érdekek szólalnak fel például az Európai Bizottság által 
megvitatásra bocsátott tervezetekkel kapcsolatban. Ugyanez vonatkozik a 
területfejlesztési tervekre is, amelyek rendszeresen elérhetők az interneten, és 
minden polgár számára megtekinthetők, és felkérik őket, hogy tegyék meg 
észrevételeiket. 

A tervezetekről, alternatívákról és lehetőségekről folytatott viták nem 
öncélúak. Egy bizonyos ponton egy olyan döntésnek kell következnie, 
amelyet végre kell hajtani. Sok esetben a Bundestagban vagy egy tartományi 
parlamentben hozott politikai döntés elmaradása mégiscsak döntést jelent, 
mert ezt követően például európai szinten vagy más államokban is 
meghozzák, és így közvetve érinti azt a szintet, amelyik elhalasztotta ezt a 
döntést. Az őssejtkutatás területén ez például ahhoz vezetett, hogy a tudósok 
más európai országokba helyezték át kutatásukat annak ellenére, hogy 
Németországban, ahol még uniós forrásokból is finanszírozták az embrionális 
őssejtekkel végzett kutatásokat, tilalom van érvényben. Ha a politikai 
intézmények nem tudnak döntést hozni az ipari vállalatok nagy telepítési 
projektjeiről, az általában ahhoz vezet, hogy azok máshol valósulnak meg. A 
telephelypolitikában az egyik legfontosabb szempont a telephelyek 
vonzerejének szempontjából, hogy a közigazgatás milyen időn belül dönt egy 
vállalat letelepedésének jóváhagyásáról. A jogbiztonság és a kötelező és 
mindenekelőtt gyors kötelezettségvállalások nagy értékek a globális 
versenyben, amelyet az engedélyezési eljárásokkal szembeni újabb és újabb 
kifogások - például a lakosok részéről - húzhatnak maguk után. Jelenleg a 
hatékonyság és a demokrácia közötti konfliktus a szélturbinákhoz szükséges 
új távvezetékek építésének példáján figyelhető meg. Bár a szövetségi államok 
szövetségi szinten támogatják az energiaátállást, semmiképpen sem akarják, 
hogy új távvezetékeket fektessenek le az államukon keresztül. Ez a Szent 
Flórián-elv, vagy - a politikatudomány nyelvén szólva - sok polgár "nem az 
én kertemben van" hozzáállását mutatja. 

Minden politikai szint struktúrái és intézményei a következőkre épülhetnek 
A politika és a közigazgatás intézményei rugalmas szervezetek, amelyek 
sokféleképpen kapcsolódnak a környezetükhöz. A politika és a közigazgatás 
intézményei elvileg rugalmas szervezetek, amelyek sokféleképpen 
kapcsolódnak a környezetükhöz. Eddig azonban inkább a reprezentativitás 
elvén alapuló formális eljárásokon keresztül kapcsolódtak össze. A 
mindenkori közvetlen reagálás a közigazgatás szinte minden ágát és szinte 
minden parlamenti frakciót túlterhelné. A minisztériumokban nincsenek 
olyan emberek, akik folyamatosan követik, értékelik és azonnal 
kommentálják a tweetelt vagy valamelyik blogon közzétett hozzászólásokat. 
A demokrácia "folyékonysága" ütközik a belső igazgatási rutinok és 
munkamódszerek szikláival. A legjobb esetben a miniszterhez címzett e-
mailek némelyike kap egy átvételi elismervényt a hivatalától, és - mint 
minden más átvételi elismervényt - kap egy "naplószámot", és bekerül a 
szokásos ügymenetbe. Úgy kezelik őket, mint bármely más beadványt, 
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A különbség azonban az, hogy a felső vezetés által a belső koordináció 
szabályai szerint jóváhagyott választ szintén e-mailben küldik el. 

Ez az elektronikus média előnyeit - az alacsony küszöböt, a gyorsaságot és 
az informalitást - abszurditásra csökkenti. Az is nehezen elképzelhető, hogy 
egy hatóság sajtóirodájának online szerkesztősége, amely különösen 
kampányok idején e-mail-áradatot kap, közvetlenül maga válaszoljon ezekre. 
Még irreálisabb az az elképzelés, hogy egy hatóság vagy egy osztály vezetője 
ezt maga tenné meg. Különösen a tömeges bejegyzések esetében a 
szakosodott részleg a sajtóosztállyal együttműködve szövegmodulokat nyújt 
be jóváhagyásra a felső vezetésnek, hogy a lehető leggyorsabban tudjon 
reagálni a nagyszámú azonos megkeresésre. De ez is inkább sajtórutin, és 
kevés köze van a demokrácia új minőségéhez. Mindazonáltal mindig van 
lehetőség, különösen választási kampányok idején, hogy a minisztereknek 
egy-két órán keresztül közvetlenül online kérdéseket tegyenek fel, amelyekre 
aztán - látszólag spontán módon - válaszolnak. Az ilyen tevékenységeket a 
sajtóosztály a szakosztályokkal együttműködve szintén hosszasan előkészíti - 
például egy GYIK-lista segítségével. 

A polgárok részvételének optimális mértéke aligha általánosítható. Az, 
hogy egy adott esetben milyen típusú és mértékű állampolgári részvételnek 
van értelme, a közigazgatás sajátosságaitól, a projekt fontosságától és egyéb 
tényezőktől függ. A nagyobb projektek esetében az elmúlt évtizedek 
tapasztalatai alapján nem lehet kérdéses, hogy a polgárok részvételére 
mindenképpen szükség van. A közigazgatás szemszögéből nézve minden 
beavatkozást, legyen az politikai vagy polgári beavatkozás, hajlamosak a 
műveletek rendjének megzavarásaként felfogni. Ezzel szemben a polgárok 
szemszögéből nézve a közigazgatást hajlamosak átláthatatlan magatartással, 
mérlegelési jogkörrel való visszaéléssel vagy függetlenséggel vádolni. Sok 
polgár a tudatlanság falát látja a közigazgatásban, amelybe akkor ütközik, 
amikor elkövetnek valamit, amiről azt hiszik, hogy joguk van hozzá. 

Ma már megszokott, hogy az állami intézmények a honlapon 
statisztikákat, jelentéseket, jegyzőkönyveket vagy tervezési projekteket 
kínálnak az érdeklődő polgároknak, kezdeményezéseknek és a médiának. 
Kérdéses, hogy a polgárok valóban kihasználják-e ezt a sokféle információs 
és részvételi ajánlatot, és nem nyomasztják-e őket ezek az ajánlatok: Tudnak-
e, és akarnak-e egyáltalán a polgárok tartósan dönteni mindenről? Vagy csak 
arról, ami közvetlenül érinti őket? Mi a helyzet a törvénytervezetekkel, a 
nemzetközi megállapodásokkal, a közigazgatási megállapodásokkal, a 
szövetségi és állami pénzmozgásokkal kapcsolatos tárgyalásokkal? 
Mindezekről folyamatosan a politika többszintű rendszerében születik döntés. 
Ha a politikai hangsúly az "online nyomozásokon" van, 
A politikai kozmosz talán kezelhető, ha a "digitális szerzői jogokra" és 
hasonlókra - a netezők kedvenc témáira - korlátozódik. Egy pillantás a 
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Ha megnézzük a brüsszeli, a berlini vagy a tartományi parlamentek 
napirendjeit, valamint a miniszteri konferenciák és a Bundesrat napirendjeit, 
láthatjuk, hogy vannak egészen más kérdések is, amelyekben döntésekre van 
szükség, és amelyekkel nem lehet egy virtuális, senkinek sem felelős plenáris 
ülésen foglalkozni. 

A demokrácia elméletei és az állampolgári részvétel modelljei az aktív, 
felvilágosult és erényes polgár emberképén alapulnak. Hubertus Buchstein 
ebben az összefüggésben a "demokrácia kényszeréről" beszél, és bírálja a 
politikai elméletek sokféle követelményét az ideális polgárral szemben. 
Kételkedik abban a reményben is, hogy a polgári erények jelentősen 
megerősödnek a részvétel több felajánlásával (Buchstein 1995: 301). A 
médiatechnológiák felforgatása idején szerzett első tapasztalatok után Ulrich 
Sarcinelli már 1998-ban megjegyezte, hogy "az elektronikus részvételi 
demokrácia immár korlátlan diskurzusorientált polgárának szinte 
antropológiai, intelligens spekulációktól sem mentes optimizmusa messze áll 
a részvétel valóságától" (Sarcinelli 1998: 23). Mindazonáltal a deliberatív 
demokrácia modellje sokkal népszerűbb a politikában és a 
politikatudományban, mint a részvételi gyakorlatra vonatkozó empirikus 
eredmények, noha az internet demokráciát elősegítő minőségével 
kapcsolatban még a politikaelméletben is voltak kételyek az internet 
kezdetén.58 Fritz Scharpf Downsra hivatkozva érvel a deliberatív demokrácia 
Habermas által kidolgozott modellje ellen: 

"Ezért nagyon valószínű, hogy az átlagpolgár reakcióját az átlagos politikai problémára 
a "racionális tudatlanság" (Downs) jellemzi, míg a tényleges politikai vitákat elsősorban 
szakpolitikusok, bürokraták és érdekcsoportok képviselői folytatják" (Scharpf 2000: 
276). 

A politikában és a társadalomban a tanácskozás modellje (Habermas 1997), 
amelyre számos demokráciaelméleti szakember hivatkozik, nem átvihető. Itt, 
ahogy Scharpf (2000: 276) rámutat, "olyan kollektív cselekvésről van szó, 
amely hatással van az egyének és csoportok életére, és radikálisan meg is 
változtathatja azt. Ezért nem lehet az "érdek" kategóriát irrelevánsnak 
nyilvánítani." 

Sok demokrácia-elméletíró és elkötelezett nem kormányzati szervezetek 
képviselői az emberi érdekek sokféleségét a politikára redukálják. Ez 
azonban nem annyira a politikai folyamatokba való bekapcsolódás 
lehetőségeinek hiányáról, mint inkább a polgárok érdeklődésének hiányáról 
szól: "Az internet lehetővé teszi [a hatalom nélküli, M. M.] diskurzust, de 
nem kényszeríti ki" (Schulze 2012). A 

 
58 "Ahelyett, hogy az internetes politikai kommunikáció nyitottabbá, érzékenyebbé és 

reflektívebbé válna, az anonimitás védelme nyilvánvalóan a viták kirekesztő, durva és 
leegyszerűsítő formáit segíti elő" (Buchstein 1995: 321; lásd még: Jörke 2010). 
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A digitális szakadékkal kapcsolatos kutatások ezt nagyrészt megerősítik. A 
tudásszakadékról szóló első tanulmányok (Zillien/Haufs-Brusberg 2014: 30) 
megállapításai lényegében ugyanazok maradtak: az interaktív internetes 
szolgáltatásokat elsősorban azok használják, akik offline is aktívabbak 
(Emmer/Vowe/Wolling 2011). Különösen a Kalózpárt tette világossá, hogy a 
teljes online demokrácia folyékony demokrácián alapuló modelljének 
nemcsak belső korlátai vannak, de nem is talál többséget. 

A politikai oktatás számára kihívást jelent a politika iránti érdeklődés 
felkeltése a meglévő tudáshiányok ellenére. Ugyanakkor abból kell 
kiindulnia, hogy soha nem lehet minden polgárt egyformán érdekelni a 
politikai kérdések iránt. Mindenkinek "jó joga, hogy ne éljen a rendelkezésre 
álló információs és részvételi lehetőségekkel" (Zillien/Haufs-Brusberg 2014: 
96 Wirthre hivatkozva. A tájékozott polgár modellje, aki minden őt érintő 
kérdésben tájékozott és tájékozódni akar, nem valósítható meg a modern 
társadalmakban, azok specializált alrendszereivel. Egy demokrácia együtt tud 
és együtt is kell, hogy éljen ezzel. Az illékony formációk és a "felháborodás 
rajok" állandó netes tevékenysége helyett (Dolata/Schrape 2013) a 
demokrácia számára előnyösebb, ha a szuverén adott alkalmakkor 
megmutatja, mi az, ami már nem elfogadható. A "Spiegel-ügy" tartósabb 
hatást gyakorolt a németországi demokratikus kultúrára, mint a talk show-k 
és a napi blogok sokasága. Ez utóbbi csak "egyfajta rezonanciakamra lehet, 
ahol az ember jól érzi magát a saját politikai véleményével egy bizonyos 
csoporton belül" (Quandt 2010). Végül a francia forradalom legnagyobb 
vívmánya az, hogy megértette, hogy minden ember természeténél fogva 
egyenlő jogokkal rendelkezik - függetlenül attól, hogy milyen a formális 
képzettségi szintje. Ez a természeti tény, és nem az ő tudása legitimálja őt 
mint demokratikus uralkodót. Az a kísérlet, hogy érett polgárokat csak a 
tudáshiányok megszüntetésével hozzunk létre, művelt polgári utópia, és a 
demokráciaelmélet szempontjából megkérdőjelezhető. 

 
3.8.3 Kormányzati ellenőrzés a oldalon keresztül Átláthatóság 

 
A szabályozandó ügyek mennyisége és minőségi követelményei jelentősen 
megnövekedtek az ipari társadalomból a modern társadalomba való átmenet 
során. Az egyre növekvő számú, részben új szakpolitikai területekről 
származó, új ügyfélkörrel rendelkező kérdések szabályozási igénye új 
intézményesített feladatokat eredményezett. A kormányzat és a közigazgatás 
folyamatos növekedése miatt a törvényhozás és a végrehajtó hatalom közötti 
egyensúly a végrehajtó hatalom javára tolódott el. Az egyik ok, 
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Renate Mayntz (1985: 74) "a szabályozást igénylő ügyek sokféleségét és 
összetettségét" nevezi meg annak okaként, hogy a parlamenti ellenőrzés és a 
"törvényhozási ellenőrzés már nem teljesen hatékony". Az intézmények, a 
szakpolitikai területek és az egyes kérdések egyre nagyobb mértékű 
összefonódását a parlamentek eszközeikkel - kisebb és nagyobb kérdések, 
vizsgálóbizottságok - általában csak szelektíven tudják ellenőrizni. 

Ez különösen jól látható a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájában. Itt 
általában az a kérdés, hogy egy bizonyos döntést a kormányzat az 
alkalmazandó joggal összhangban hozott-e, és hogyan jutott téves 
fejleményhez. A PUA-kat gyakran az ellenőrző hivatalok vagy a média 
jelentései váltják ki, amelyek a kormány nyilvánvalóan rossz döntéseiről 
szólnak, és amelyekkel kapcsolatban az ellenzék felvilágosítást követel. A 
PUA célja, hogy megállapítsa a szabálysértést és az érte való politikai 
felelősséget. A PUA-k tagjainak (valamennyi parlamenti párt képviselői) és 
munkatársainak az a feladata, hogy a különböző hatóságok aktáit úgy 
rekonstruálják, hogy a döntéshozatali folyamatok láthatóvá váljanak. Az első 
látványos felfedezések után a média és a képviselők érdeklődése a teljes 
átláthatóság megteremtése iránt a PUA-k munkájának évei alatt csökken. A 
PUA-knak azzal a problémával kell szembenézniük, hogy átvizsgálják és 
strukturálják a hatalmas mennyiségű adatot - és mindezt egyetlen folyamat 
során. A PUA-k jelentései ideális források a közigazgatás- és 
politikatudomány számára a közigazgatás döntéshozatali útvonalának 
nyomon követésére. Mindenekelőtt a formális és informális elemek 
keveredése válik világossá, amely a döntéshez vezetett. Az is világossá válik 
azonban, hogy milyen sokféle következménye, kölcsönös függősége és 
szereplője van. Ha még a PUA-k is csak jelentős idő- és személyi 
ráfordítással képesek megérteni a kormányzati döntéseket, hogyan lehetséges 
ez az egyes polgárok vagy egyesületek számára? Az egyes kérdések sokasága 
és összetettsége kívülállók számára aligha érthető, gyakran még a helyes 
igazgatási-technikai eljáráshoz sem viszonyítási alap. Az összes folyamat 
teljes átláthatóságának követelése irreális, és a kormányzati cselekvés 
minőségi és mennyiségi dimenziói miatt kudarcot vall. Az információ 
túlburjánzása ahhoz a paradox eredményhez vezethet, hogy a fák közül már 
nem látszik az erdő, azaz a strukturálatlan adatok sokaságában nem lehet 
mintákat felismerni. Aligha reális az az igény, hogy a társadalmi kormányzás 
alapvető kérdéseit demokratikus döntésekre bízzuk, és ezáltal a bemeneti 
legitimációjukat a kimeneti legitimációval szemben növeljük: az egyes 
döntési kérdések bonyolultsága "valószínűleg túlterheli a normális 
választópolgárt, míg a tárgyalásos megoldások feltehetően keveset 
változtatnának a jelenlegi állapotok kompromisszumos jellegén" (Czada 
2003: 17). 
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A kormány ellenőrzése ugyanolyan alapvető fontosságú a demokrácia 
számára, mint a hatalmi ágak összefonódása. Mindenekelőtt az ellenzék 
feladata, hogy ellenőrizze a kormányt. Az alkotmányos szerveken kívül a 
civil társadalmi szervezetek a médiával együtt gyakorolnak ellenőrzést a 
kormány felett. Még a kormánypártok egyes képviselői is tesznek fel 
időnként kritikus kérdéseket "az ő" kormányukkal szemben (pl. kis kérdések 
a parlamentben), bár a frakción vagy a pártbizottságokon belüli informális 
csatornák is rendelkezésükre állnak. Egy működő demokráciában a 
parlament, a bíróságok, a média és a civil társadalom meglévő ellenőrzési 
mechanizmusainak elegendőnek kell lenniük a nemkívánatos fejlemények 
azonosítására és ellensúlyozására. A közintézményekben zajló valamennyi 
folyamat átláthatóságának igénye a bizalmatlanság légkörét teremti meg, ami 
aligha teszi lehetővé a hatékony munkát. Ez azt eredményezheti, hogy a 
korábbinál is kevesebben lesznek hajlandóak alávetni magukat ezeknek a 
radikálisan átlátható munkakörülményeknek. 

 
 

3.9 Civil társadalom 
 

A civil társadalom számos egyesületével, hálózatával, kezdeményezésével 
stb. minden szakpolitikai területen jelen van. Ez a sokszínűség az 1980-as 
években kialakult "új társadalmi mozgalmak" (Lemke 1999) következménye 
is. Minden egyes szakpolitikai területre jellemző az említett civil szervezetek 
sajátos struktúrája, amelyek jelentősen befolyásolják a kormányzat 
politikaformáló képességét. A kormányzás azt jelenti, hogy a végrehajtó 
hatalom mindenekelőtt nem a sokféleség ellenében, hanem azzal együtt 
határozza meg és alakítja a politika tartalmát. Az, hogy a civil társadalom 
milyen intenzitással integrálódik egy adott szervezeti egység irányítási 
struktúráiba, az adott hálózatok jellegétől és erősségétől függ. A végrehajtó 
hatalom és a civil társadalom közötti együttműködés spektruma a 
konfrontációtól a bizonyos kérdésekben való egyetértésig terjed. A 
következőkben pontosabban meghatározzuk a civil társadalom fogalmát, 
amelyet gyakran inflációsan használnak. 

 
3.9.1 A civil társadalom az államban keretben 

 
A skót felvilágosodás filozófusa, Adam Ferguson már 1767-ben írt egy 
"Esszét a polgári társadalom történetéről", amely egy évvel később németül is 
megjelent "Ver- such über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft" 
címmel (Ferguson 1988). A mai értelemben vett civil társadalom fogalma az 
átalakuláskutatás kontextusában alakult ki (Kneer 1997), és "magában 
foglalja a 
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A kifejezés más diskurzusokhoz is kapcsolódik, például a "harmadik szektor" 
(Zimmer/Priller 2004, kommunitarizmus), az egyesületekről (Zimmer 2007: 
204), a "harmadik szektor" (Zimmer 2007: 204), a "harmadik szektor" 
(Zimmer 2007: 204), a "harmadik szektor" (Zimmer 2007: 204), a "harmadik 
szektor" (Zimmer 2007: 204), a "harmadik szektor" (Zimmer 2007: 204), a 
"harmadik szektor" (Mänicke-Gyöngyösi 1989: 336) elméleteihez. A 
fogalom más diskurzusokhoz is kapcsolódik: például a "harmadik szektor" 
(Zimmer/Priller 2004), a kommunita- rizmus, az egyesületek (Zimmer 2007: 
204) és a civil szervezetek (Freise 2008; Heins 2002), valamint az 
állampolgári elkötelezettség és a társadalmi tőke (Putnam 1995; 
Alemann/Heinze/Wehrhöfer 1999; Mai 2004b; Stolle/ Rothstein 2007) 
elméleteihez. A civil társadalom a nagyobb szociológiai elméletek fontos 
eleme is. Ralf Dahrendorf (1992) például a civil társadalmat a "modern 
társadalmak ligatúrájának", Jürgen Habermas pedig a demokratikus 
államberendezkedés biztosítékának tekinti. Max Weber az egyesületeket úgy 
értelmezte, mint "mindazt, ami egyfelől a politikailag szervezett vagy 
elismert hatalmak - állam, önkormányzat és hivatalos egyház -, másfelől a 
család természetes közössége között helyezkedik el" (Max Weber in: 
Drejmanis 2012: 102). Csaknem egy évszázaddal korábban Alexis de 
Tocqueville már felismerte az egyesületek fontosságát az amerikai 
demokrácia alapjaként: Mivel minden egyesületnek volt egy ellenpólusa, a 
társadalmi erők egyensúlyban maradtak. Ezért nem kerülhetett sor olyan 
erőszakos túlkapásokra, mint a francia forradalomban (Zimmer 2007: 67). Az 
egyensúly tézisének egyik példája az Occupy és a Tea Party mozgalmak 
egymás mellett létezése az Egyesült Államokban, ami az amerikai társadalom 
mély megosztottságára utal. 

A társadalom modernizálásának esélyei attól is függenek, hogy a 
a civil társadalom szereplőinek és struktúráinak létezése. A társadalmak 
fokozatos modernizációja nem természeti törvény, ahogyan azt a 
felvilágosodás hagyományában álló szociológia egyes felfogásai (Diderot, 
Condorcet, d'Alembert) sugallják, hanem politikai erőkre van szükség ahhoz, 
hogy a modernizációs folyamatot a konzervatív erők ellenállásával szemben 
keresztülvigye. A tömegeket megragadó társadalmi mozgalmak, mint például 
a fasizmus vagy a vallási fundamentalizmus, bármikor visszafordíthatják a 
modernizációs folyamatot, és visszafordíthatják a minden területen elért 
haladást. 

Vannak azonban a modernizációnak teljesen más koncepciói is, amelyeket 
a szociológiai modernizációs elméletek klasszikusai nem tárgyaltak 
részletesen, és csak a nyugati típusú demokrácia jövőjéről szóló globális 
diskurzusban kerültek a köztudatba: modernizáció az egyetemes emberi 
jogokra való hivatkozás nélkül, a hatalmi ágak szétválasztása nélkül, 
független tudomány nélkül és mindenekelőtt egy meghatározott vallásra való 
hivatkozással. Minél inkább a nyugati modernizációs modellt hasonlítják 
össze a "vezetett demokráciákkal" Kínában, Szingapúrban, Dél-Koreában 
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Brazília vagy India védekezésbe vonul, annál inkább felmerül a modernitás 
felé vezető úton lévő társadalmak fejlődéséről szóló szociológiai igazságok 
érvényességének kérdése is. 

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a nyugati modellnek egyre több 
problémája van a nagy kihívások - migráció, pénzügyi válság, 
munkanélküliség, környezetvédelem - kezelésében, és olyan előfeltevéseken 
alapul, amelyek nem általánosíthatók. Az emberi jogokról és a demokráciáról 
szóló globális diskurzusban ezeket nyugati jelenségeknek tekintik, és részben 
a birodalmi szándékok leplezésének: 
"Az etnikai konfliktusok és civilizációs összecsapások kialakulóban lévő 
világában a nyugati kultúra egyetemességébe vetett nyugati hit három 
problémával küzd: hamis, erkölcstelen és veszélyes [...]. Az imperializmus az 
univerzalizmus szükségszerű logikai következménye" (Huntington 1996: 
310). Az egyéni jogok állítólagos egyetemes érvényessége mögött - a 
kulturális relativizmus szemszögéből megfogalmazott kritika szerint - 
valójában egy olyan imperializmus húzódik meg, amely a katonai 
beavatkozások (Koszovó, Líbia, Afganisztán, Irak) igazolását hivatott 
megteremteni. 

A civil társadalom fogalma is a nyugati gondolkodás terméke (Schmalz-
Bruns 1992). A civil társadalom sokszínűsége, amely a modern nyugati 
társadalmakra jellemző, alig tükröződik az arab és ázsiai átalakuló államok 
politikai erőterében. Az ott gyökerező etnikai és vallási közösségek, amelyek 
közül néhányan ellenségként tekintenek egymásra, nem jelentenek olyan civil 
társadalmat, amelyben társadalmi tőke alakulhatna ki. A civil társadalom 
társadalmi tőkéje nélkül azonban nem lehet demokráciát építeni, még akkor 
sem, ha vannak hozzá formális struktúrák (hatalommegosztás, szabad 
választások, független igazságszolgáltatás és média), amelyeket például egy 
hosszú polgárháború után kényszerítenek ki, és amelyeket a lakosság már 
csak ezért is elutasít. A civil társadalom legfontosabb erőforrása, a társadalmi 
tőke nélkül nem lehetséges a demokrácia fenntartható fejlődése. "A 
demokráciának tehát a jogállamiság és a hatalom ellenőrzése mellett élénk 
közbeszédre, differenciált és elkötelezett civil társadalomra, valamint olyan 
emberekre van szüksége, akik internalizálták a demokratikus alapértékeket" 
(Neyer 2011: 55, Habermasra hivatkozva). A civil társadalom nem spontán 
módon alakul ki a rivális ellenzéki csoportokból, hanem a felvilágosult 
nyilvánosság talaján, valamint a modern társadalom és az állam 
intézményeinek együttes fejlődésében. A hatáskörök szétválasztása és az 
önszerveződéshez való jog nélkül nem alakulhatnak ki civil társadalmi 
struktúrák. A szilárd demokratikus államok ezért a dinamikus és sokszínű 
civil társadalmat olyan szövetségesnek tekintik, amelyet támogatni kell. Csak 
a totalitárius rezsimek látják magukat 
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a civil társadalom veszélybe kerül, és politikai, média- és pénzügyi 
mozgástere beszűkül.59 

A polgári szabadságjogok elismerése a 
Ennek hatására a 19. században számos egyesület alakult az akkori német 
államokban. Franciaországgal ellentétben a német államok korporatív rendjét 
nem forradalmian eltörölték, hanem fokozatosan aláásták (Böckenförde 
2006: 290). Az 1848-as pálos alkotmányban "hivatalosan elismerték a 
gyülekezési és egyesületalapítási jogot" (Zimmer 2007: 52). Ez megnyitotta 
az utat a civil társadalom előtt, amelyet az alkotmány biztosított. Csak a civil 
társadalom szereplői képesek életképes politikai kultúrát teremteni és élettel 
megtölteni a demokrácia formális struktúráit. Ez megerősíti Ernst-Wolfgang 
Böckenförde tézisét, miszerint a "liberális, szekularizált állam [...] olyan 
előfeltételekből él, amelyeket maga sem tud biztosítani" (Böckenförde 2006: 
112). E feltételek megteremtése szintén a civil társadalom egyik feladata. A 
másik a demokrácia megmentése a fenyegetésektől. A weimari köztársaság 
többek között azért bukott meg, mert a demokratikus struktúrák ellenére sem 
tudott civil társadalom lenni, hanem önző érdekcsoportokra és pártokra 
bomlott, amelyeknek az első németországi demokrácia megőrzése nem sokat 
jelentett (Thoß 2008). 

A civil társadalom politikai dimenziói két területre oszthatók. 
Ez különösen jól látható a társadalmi rend helyreállítása során az átmeneti 
államokban és a modern demokráciák stabilizálásában. A civil társadalom, 
mint a politika intézményei és az egyes polgárok közötti heterogén tér, személyi és 
szerkezeti szempontból szorosan kapcsolódik a politikai rendszerhez. 
Részben szimbiózis van az állami és a civil társadalom intézményei között: 
Számos szakpolitikai területen, például a kultúra, a sport és a szociális ügyek 
területén az önkéntes kötelezettségvállalás az egyetlen módja annak, hogy a 
polgárok egyáltalán hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz. 

Emellett a társadalmi tőke számos klubban és egyesületben képződik, 
amelyekre a demokráciának a formális struktúrák mellett szüksége van 
ahhoz, hogy stabil maradjon. A civil társadalom tehát kulcsfontosságú egy 
állam stabilizációja szempontjából. 

 

59 Oroszország, Kína, India és Magyarország például 2014/15-ben szigorú ellenőrzésnek 
vetette alá a nem kormányzati szervezeteket, és jelentősen korlátozta tevékenységi körüket. 
"India példája azonban azt is mutatja, hogy a nemzetközi nem kormányzati szervezetekkel 
szembeni ellenségesség mögött nem csak a hatalmasok érdekei állnak. Valami olyasmiről is 
szó van, mint a történelmi és kulturális geopolitika. A gyarmatosítás tapasztalatai után a 
világ számos részén elutasítanak minden nyugati beavatkozást. És bár magukat egy olyan 
globális erkölcs képviselőinek tekintik, amely nem kíméli Amerikát és Európát a kritikától, 
a nagy civil szervezetek természetesen Nyugatról származnak, eszméiket Nyugaton 
alakították ki, és pénzük nagy része is onnan származik. Ezért a világ "keleti" vagy "déli" 
részén is antiimperialista érzelmeket keltenek. [...] Keserű irónia, hogy éppen a civil 
szervezeteknek kell megfizetniük ennek az árát" ("A szabadság ügynökei", in: Die Zeit 
24/2015). 
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Minél inkább úgy látják a polgárok, hogy a parlamentek, a közigazgatás, az 
iskolák, a rendőrség stb. hatékonyan és tisztességesen működik, annál 
nagyobb bizalmat tanúsítanak az állami intézmények és polgártársaik iránt 
(Stolle/Rothstein 2007). A "civil társadalom" idealizálására továbbra sincs 
ok, mivel a civil társadalmi csoportok heterogének, és nem csak a "jófiúk" 
vannak köztük. A segélyszervezeteket és környezetvédelmi egyesületeket 
megrázó botrányok és következetlenségek is azt mutatják, hogy még a civil 
társadalom zászlóshajói sem immunisak az emberi és szervezeti 
hiányosságokra. Végül is, minden hiányosság ellenére a jogállamiság 
intézményei olyan kollektív tanulási folyamatok eredményei, amelyeket nem 
lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni. 

A következőkben a civil társadalom politikai aspektusait mutatjuk be 
részletesebben, és a szociológiai modernizációs elméletek keretében tárgyaljuk. Adam 
Fergusonra hivatkozva Wolfgang Reinhard az államcsőd és az 
államösszeomlás egyik okaként - különösen Afrikában - a civil társadalom 
hiányát jelöli meg, amely "nem választható el az államtól, hanem attól 
függetlenül létezik". Szűkebb értelemben a társadalom egészének szervezett 
érdekeire utal, olyan intézményekkel, mint a szakszervezetek, az egyházak 
vagy az autonóm média; tágabb értelemben a politikai kultúrára, mint olyan 
társadalmi magatartásra, amely sehol sincs kodifikálva, mert magától 
értetődőnek tekintik, azaz egyrészt a modern államiság megszokott 
gyakorlatához, másrészt a konszenzus szükségességéhez való hallgatólagos 
hozzászokás" (Reinhard 1999: 480). 

A működő és magabiztos civil társadalmat mindig az egyik legfontosabb 
tényezőként említik például az arab tavasz államainak stabilizációja és 
demokratizálódása szempontjából. Bár a 2010/11-es tunéziai, egyiptomi és 
líbiai felkelések ("arablázadás") megdöntötték a korábbi rezsimeket, nem 
tudtak stabil politikai és társadalmi feltételeket teremteni. Ellenkezőleg: Líbia 
és különösen Szíria polgárháborúban fuldoklik.60 A többek között 
Magyarországon, Lengyelországban és Romániában tapasztalható 
demokratikus hiányosságok, amelyeket az Európai Parlament is 
megállapított, nagyrészt a civil társadalom fejletlenségével magyarázhatók 
ezekben az államokban. Ez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy a civil 
társadalom milyen fontos szerepet játszik a politikai intézmények 
kialakításában. 

A civil szervezetek és a politikai pártok stabilizáló szerepe nélkül nehéz 
politikai struktúrákat és legitim intézményeket építeni a bukott államokban. 
Ha hiányoznak a civil társadalmi struktúrák 

 

60 De vannak pozitív fejlemények is: A "Kvartett a nemzeti párbeszédért" Tunéziából, ahol 
2010-ben kezdődött az arab tavasz, 2015-ben Nobel-békedíjat kapott az ország 
demokratikus újjáépítéséért végzett munkájáért. 
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len, a katonai, vallási vagy etnikai közösségek, amelyek korábban 
polgárháborús felekként szemben álltak egymással, a régi rendszerek bukása 
után meghatározó befolyásra tesznek szert az újjáépítésben. A családi klánok 
szerepét például számos arab és ázsiai államban már a szociológia előfutárai 
(Lorenz von Stein) a 19. század közepén idejétmúltnak tekintették, és 
felbomlásukat a társadalom modernitás felé tartó szerkezeti változás jelének 
tekintették (Böckenförde 2006: 257). Ma ezeket a klánokat be kell vonni az 
államok újjászervezéséről szóló minden vitába. A regionális uralkodók, 
akiknek soha nem kellett demokratikus választásokon legitimálniuk magukat, 
gyakran az egyetlen tárgyalópartnerek a csődbe jutott államokban. A 18. 
századi Európában az abszolút uralkodók kevésbé voltak stabilak, mint a mai 
hadurak, akik azt állítják a nem kormányzati szervezetek, az EU és a NATO 
képviselőinek, hogy nélkülük semmi sem működik. Az "ellenzéki 
függetlenségi és felszabadító mozgalmak" nem csak "az államterület jelentős 
részét ellenőrzik". De facto saját államukként működnek. Kényszerítik a saját 
törvényeik betartását, adókat vetnek ki, hadsereget toboroznak és útleveleket 
állítanak ki" (Hartmann 2001: 73). Ezek a "kvázi-államok" (Robert Jackson) 
"csak a valódi államok elfogadásának és támogatásának köszönhetően 
létezhetnek" (Hartmann 2001: 75). 

A sikeres rendszerváltáshoz a fenntartható stabilizációhoz a következőkre 
van szükség 

nemcsak a politikai erők, hanem a társadalom legfontosabb területeinek 
(közigazgatás, igazságszolgáltatás, gazdaság, iskola, média, tudomány stb.) 
szakértői is. Ezért egy új demokratikus kormány számára az a kérdés, hogy 
milyen mértékben fog az újjáépítésben a régi elitre támaszkodni. Ellenkező 
esetben a demokratikus átalakulás azzal fenyeget, hogy kudarcot vall, mert a 
polgárok rájönnek, hogy minden egyre drágább lesz, és csak néhányan - 
gyakran a régi nomenklatúra - járnak jobban. Az, hogy a rendszerváltás 
fenntartható-e, döntően az életkörülmények javulásától függ. Ebben a 
tekintetben szerencse, hogy a Szövetségi Köztársaság demokratikus 
felépítését a gazdaság fellendülése kísérte: 
"A fogyasztás a társadalom vezérmotívumává vált. A politika a gazdasági 
sikereken keresztül legitimálta magát" (Thränhardt 1996: 78). 

A háború befejezése után azonban voltak olyan politikusok, tudósok, 
bírák, újságírók stb. is, akik tehermentesen álltak rendelkezésre az 
újjáépítéshez. Ezek a régi rendszer által üldözött elitek mindenekelőtt a 
polgári társadalom működését demonstrálták, hiszen olyan miliőből - például 
a konzervatív katolikus (Konrad Adenauer), a liberális (Theodor Heuss), a 
szociáldemokrata (Willy Brandt) vagy a protestáns arisztokrácia (von Weiz- 
säcker) - jöttek, amely többé-kevésbé ellenállónak bizonyult a fasiszta 
ideológiával szemben. Mindannyian rendelkeztek még demokratikus 
hagyományokkal és értékekkel, amelyekkel szakmai tudásuk mellett 
hozzájárulhattak a Szövetségi Köztársaság újjáépítéséhez. Azokban a 
társadalmakban, ahol ezek a miliők, akik a régi rendszer fülkéiben vagy a 
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száműzetésből hiányzik, ezért a rekonstrukció nehéznek bizonyul. 
A volt keleti blokk legtöbb átalakuló államában sem többpártrendszer, sem 

szervezett pluralizmus nem tudott kialakulni: 
"Itt a panoptikus állam nemcsak közvetlenül ellenőrzi a bürokratikusan 
kiszáradt nyilvánosságot, hanem aláássa e nyilvánosság magánalapját is" 
(Habermas 1997: 446). A civil társadalom kezdetei a keleti blokk és az arab 
államok földalatti réseire korlátozódtak. Ez azt jelenti, hogy az újjáépítés 
fontos szereplői hiányoznak, így a régi elitek előtt nyílik lehetőség a 
restaurációra. Az egypárti uralom évei után, az első szabad választások előtt 
gyakran megalakuló nagyszámú párt nem átlátható a választók számára, és 
aligha támogatja a további újjáépítést, mivel ezekből a szálkás pártokból 
hiányzik az, ami a stabil demokráciákban a pártok szerepét jelenti: az a 
képesség, hogy az érdekeket összefogják, és a parlamenti diskurzusba 
bevigyék, ahol konkrét megoldásokról tárgyalnak más pártokkal. A 
demokrácia mindig egyben tárgyalási demokrácia is (Ritter 1979; Bohne 
1981; Scharpf 1993; Jann 1998; Benz 2004; Isenberg 2007). Ehhez legitimált 
szereplőkre van szükség, akik képesek tárgyalni, kompromisszumokat kötni 
és azokat végrehajtani. A civil társadalmi szervezetek nélkül, amelyek ezeket 
a kompetenciákat közvetítik, és megfelelő személyiségeket is létrehoznak, a 
fenntartható fejlődés az átmeneti országokban nehézkes. 

A civil társadalom fontos szereplői a polgári kezdeményezéseken, 
egyesületeken és a nyilvánosságon kívül a következők 

és egyesületek, mindenekelőtt az új társadalmi mozgalmak és a nem 
kormányzati szervezetek, amelyek mind különböző kapcsolódási pontokon 
állnak az államhoz és a pártokhoz (Lemke 1999). A civil szervezetek éppen a 
"tiltakozás professzionalizálódása" révén válnak "a fennálló politikai rendszer 
részévé" (Meuser 2003: 53), bár a hagyományos egyesületekkel ellentétben 
nem pártérdekeket, hanem általános érdekeket képviselnek. Viszonylag újak 
azok a csoportosulások, amelyek az emberiség általános érdekeit (pl. az 
emberi jogok biztosítása és az éghajlatvédelem) képviselik a globalizált 
világban, és nem csak egy konkrét ügyfélkört (Heins 2002). Az új társadalmi 
mozgalmakkal kapcsolatos kutatások többek között heterogenitásukat és a 
kialakult politikai struktúrákba való egyre nagyobb mértékű integrációjukat 
mutatják (Rucht 1991; Meuser 2003). A nem kormányzati szervezetek és a 
harmadik szektorbeli szervezetek számos hálózata a pártok és a kormányzat 
szereplőivel, valamint az állami szervek által nyújtott támogatásuk elmosja az 
állam és a civil társadalom közötti határt. A nem kormányzati szervezeteken 
belül ez az ambivalencia konfliktusokhoz vezethet az államtól elhatárolódó 
intézmények önképével. 

A pártok éppúgy függenek a civil társadalom támogatásától, mint a civil 
szervezetek a pártoktól céljaik elérésében. Támogatásuk ellenére 
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a politika által, a legtöbb harmadik szektorbeli szervezet "hajlamos lenézni az 
"államot" [...]" (Zimmer/Priller 2004: 149). Jelentős az e téren működő 
nonprofit szervezetek elitista vonásoktól sem mentes önképe: "a toleranciáért, 
az igazságosságért és a pluralizmusért folytatott küzdelem fontos 
szereplőinek", valamint "a társadalmi fejlődés motorjának és elsősorban az 
emberek igényeihez igazodó társadalmi korrekciós eszköznek" tekintik 
magukat (Zimmer/Priller 2004: 149). Ez beleillik abba a ténybe, hogy a nem 
kormányzati szervezetek politikusai "alternatív politikai elitként" tekintenek 
magukra, akik "a szűken vett alakítási szándék luxusával" rendelkeznek, és 
nem kell "lusta kompromisszumokat" képviselniük (Frantz 2010: 266). 

Az egyesületek sokkal nagyobb változatosságával szemben a pártok a 
társadalmi konfliktusvonalak (cleavages) mentén alakulnak ki. A civil 
társadalmi szervezetek és pártok kialakulása nagyon hasonló 
(Sebaldt/Straßner 2004). Az ipari társadalom konfliktusai - munka kontra 
tőke, város kontra ország - a modern társadalmakban új konfliktusokkal 
egészülnek ki: globalizáció kontra fragmentáció, ökológia kontra gazdaság. 
Ennek következménye egy új párttérkép és a szervezett érdekek kibővült 
spektruma. A civil társadalmon belüli növekvő sokszínűség és dinamizmus, 
valamint az a tény, hogy egyre több polgár nem adott struktúrákban, hanem 
hálózatokban vesz részt, hatással van a politikai rendszer legitimitására. 
Másrészt a tiltakozó megmozdulások (a repülőgépek zaja ellen Frankfurtban 
vagy az "S 21" ellen Stuttgartban) azt mutatják, hogy egyes "dühös polgárok" 
kevésbé törődnek a közvélemény aggodalmaival, mint a sajátjukkal. Úton 
vagyunk tehát a "lakosok demokráciája" (Korte 2011) felé? És a középosztály 
tiltakozása nem a kieséstől és a Szent Flórián-elvtől való félelmük 
kifejeződése? 

A civil társadalom nem egy amorf közeg az egyes polgárok és az állam 
között, hanem szociokulturális és szervezeti sokféleség strukturálja. A 
pártokhoz fűződő személyes és szervezeti kapcsolatok révén a civil 
szervezetek sokszínűsége a parlamentben és a kormányban, és így a politikai 
szerveződés központi intézményeiben is képviselteti magát. Ez feltételezi, 
hogy a civil társadalmi pluralizmus megszervezi magát, például egyesületek 
formájában. Ennek előfeltétele, hogy létezzenek olyan autonóm területek, 
ahol a civil társadalom tudata fejlődhet. A demokratikus társadalmakban 
bizonyos területek - média, művészet, tudomány, vallás - széles körű 
autonómiáját és az államtól való függetlenségét jogok biztosítják. E 
szabadságjogok védelme a politika egyik legfontosabb feladata. A civil 
társadalom függ ettől a jogi és politikai védelemtől, amely nélkül - mint a 
volt keleti blokkban - illegalitásba kerül. Nem véletlen, hogy a civil 
társadalom kifejezés eredetileg az ellenzéket jelentette a keleti blokk 
államaiban. Emellett a 
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Az autonómiajogok biztosítása érdekében a civil társadalmi szerepvállalást 
állami elismeréssel (megrendelések), adóügyi kedvezményekkel 
(adományok) vagy támogatásokkal honorálják. A szövetségi és állami 
politikák támogatják a jótékonysági célú vagy önkéntes tevékenységet 
folytató alapítványokat. A politikusok rutinfeladatai közé tartozik a hosszú 
ideje önkénteskedők kitüntetése, és az ehhez kapcsolódó beszédek mindig 
hangsúlyozzák az önkéntesség fontosságát. 

A modern társadalmak mindig pluralisztikusak és multikulturálisak, 
függetlenül a funkcionális differenciálódás mértékétől. A társadalmi-
kulturális miliők sokféleségének integrálása, a különböző érdekek 
kiegyensúlyozása és a részvételi lehetőségek biztosítása minden polgár 
számára az állam legfontosabb feladatai közé tartozik. Ez a feladat is csak 
akkor lehet sikeres, ha a politika intézményei együttműködnek a civil 
társadalom intézményeivel. A pártok a civil társadalom érdekeinek nagy 
részét integrálják, politikai programokba foglalják és képviselik a 
parlamentekben. Azt is biztosítják, hogy a különböző érdekcsoportokat 
"kiszolgálják", például a finanszírozás és az álláshelyek elosztása során. A 
társadalom sokszínűsége azonban meghaladja azt, amit a pártok integrálni 
tudnak. Még a mainstream pártok is csak akkor tudnak új rétegek felé nyitni, 
ha a korábbi törzsszavazók elvesztését kockáztatják (Wiesendahl 2002). A 
civil társadalom sokszínűsége ezért soha nem fog teljesen illeszkedni a 
pártrendszer struktúráihoz. Emellett számos civil szervezet tudatosan 
távolságot tart a politikától és az államtól. Magánjogi egyesületként más 
célokat követnek, és valójában csak azt várják el az államtól, hogy hagyja 
őket békén. De ezek az apolitikus egyesületek is civil társadalmat alkotnak. 

A harmadik szektor szervezetei a demokrácia iskoláját is jelentik, 
mert olyan tapasztalatokat közvetítenek bennük, amelyek - a hasznos 
kapcsolatokon túl, mint a Bourdieu-i értelemben vett "társadalmi tőke", aki 
azonban egy egyéni, és nem, mint Putnam (1995), egy kollektív erőforrással 
foglalkozik (Zimmer 2007: 66 és 200) - relevánsak a tárgyalásos demokrácia 
és így a politikai karrier szempontjából is. Nem véletlen, hogy a szövetség 
tisztviselői is aktívak a pártokban, parlamentekben és a közigazgatásban. Ily 
módon az egyesületek és így a civil társadalom aggályai bekerülhetnek a 
politikai-közigazgatási rendszerbe. Az egyesületek és különösen a helyi 
politika közötti szoros személyes kapcsolatok szintén előkészítik a politikai 
hálózat kialakulásának útját. Egy sportcsarnok építéséről például csak utólag 
döntenek a tanács építési és sportbizottságában, amelyről korábban 
informálisan állapodtak meg a sportegyesületek és a helyi politikusok, és a 
szerződést egyúttal egy helyi építőipari cégnek ítélték oda. A civil társadalom 
társadalmi tőkéje és társadalmi hálózatai tehát meglehetősen ambivalensek a 
közjó szempontjából. 
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Nemcsak a civil szervezetek keresik a politika közelségét saját 
kezdeményezésükre, hanem a parlament - a parlamenti frakciók - és a 
kormány is érdekelt abban, hogy az egyesületi funkcionáriusokat magukhoz 
kössék. A pártoknak így sikerül integrálniuk a társadalmi áramlatokat és 
bővíteniük hatalmi bázisukat. Ez annál is könnyebb, mert bizonyos 
egyesületeknek van egy bizonyos pártpreferenciájuk. A párton kívüli szervezetek 
elnökei is gyakran rendelkeznek pártigazolvánnyal vagy legalábbis politikai 
preferenciával. Már ez a tény is biztosítja számukra a hozzáférést a vezető 
politikusokhoz, és növeli az esélyt arra, hogy meghallgassák aggodalmaikat. 

A végrehajtó hatalom számára a szövetségek és társaságok a felmerülő 
problémák szeizmográfjaként betöltött szerepük mellett mindenekelőtt 
végrehajtási segédeszközök és politikai tanácsadók. Egyetlen közigazgatás, 
legyen az bármilyen differenciált is, sem képes arra, amire a civil szervezetek 
sokszínűsége képes: Egy adott szakpolitikai terület új fejleményeinek pontos 
ismerete, legyen szó az önsegélyező mozgalomról, a gazdaságról vagy a 
tudomány és a kultúra területéről. A politikai retorikán túl, amellyel a 
szövetségek a médián keresztül a politikusok elé tárják követeléseiket, létezik egy tényszerű 
szint, amelyen a szövetségek együttműködnek a közigazgatással. A kormány 
például mintaprojekteket támogat, programokat indít, meghallgatásokat tart 
vagy tanulmányokat rendel meg. Mindez azt a célt szolgálja, hogy egy adott 
területen megoldásokat találjunk a problémákra. 

A civil társadalom - a hagyományos egyesületektől a nem kormányzati 
szervezetekig - így minden politikai szinten és minden területen integrálódik 
a modern demokráciák kormányzási struktúrájába. Ez a részvétel magában 
foglalja egyes nem kormányzati szervezetek finanszírozását is 
(Priemer/Labigne/Krimmer 2015), valamint a végrehajtó hatalom tanácsadó 
testületeiben, a közszolgálati műsorszolgáltatás szerveiben vagy a parlamenti 
meghallgatásokon való jelenlétüket. Míg a civil szervezetek részvétele a 
végrehajtó hatalomban inkább a szakértelemre és a politika tényszerű 
dimenziójára összpontosít, addig a jogalkotásban való részvételük inkább az 
érdekképviselet szempontjaira összpontosít. 

A civil társadalom nem mindig klubokba és egyesületekbe szerveződik. A 
nagy projektek elleni tiltakozások számának növekedésével és a Kalózpárt 
megjelenésével a részvétel kérdései előtérbe kerülnek. Ezek a viták nem 
igazán újak. Újdonság azonban a média szerepe, amely nem ismeri a 
klasszikus politikaelméleteket, és az a kérdés, hogy az új tiltakozások nem a 
virtuális nyilvánosság következményei-e. 

A technológiai determinizmus hagyományai szerint (Kneuer/Richter 2015: 
19) az egyiptomi, tunéziai és más arab államokban lezajlott "arablázadást" is 
a mobilkommunikáció és a közösségi hálózatok, például a Facebook 
következményeként értelmezték. Eltekintve attól a ténytől, hogy a 
demokrácia nem függ a technológiától. 



113 

 

 

 

Az, hogy a videoklipeket ennek ellenére folyamatosan vetítik, nem mindig 
egyértelmű. Az a tény, hogy újra és újra videoklipek mégis 
például a szíriai, kínai vagy iráni aktivisták által elkövetett emberi jogi 
jogsértésekről, az internet ambivalenciáját mutatja. Az ellenzéki civil 
társadalom tehetetlenségét mutatja az is, hogy a szereplők ezeket a 
dokumentumokat, amelyeket a média képáradatában a világ közvéleménye 
alig vesz észre, olykor életük kockáztatásával terjesztik. Azt a nézetet, hogy 
"a technológia az emancipációs átalakulás automatikus forrása", Rendueles 
(2015: 56) "kiberfetisizmusnak" nevezi. "Az ő szemszögükből nézve az 
eszközök közötti kapcsolatok nemcsak megteremtik a társadalom 
igazságosabb és boldogabb újjászervezésének anyagi alapjait, hanem 
elsősorban ők hozzák létre ezt a társadalmi átalakulást" (Rendueles 2015: 56). 

Az új média a politikai kommunikációt is megváltoztatta (Jarren/Donges 
2006). A politika minden intézményét a média logikája alakítja. Ez a 
"mediatizáció" a modern társadalom egyik meghatározó trendje (Vowe 
2006). A legaktívabb csoportok - mind a bal-, mind a jobboldalon - 
maximálisan kihasználják az új médiában rejlő lehetőségeket céljaik 
érdekében. Az internetet és a mobilkommunikációt számos nem kormányzati 
szervezet természetes szövetségesének tekinti. Kérdés, hogy az állandó 
felhívások, "kinyilatkoztatások" és állásfoglalások milyen visszhangra 
találnak majd. Különösen a radikális csoportok látják a hálóban a lehetőséget, 
hogy a "bebetonozott médián" túl egy ellen-nyilvánosságot hozzanak létre.61 

A civil társadalom, ahogyan az már a politikai rendszerrel való szoros 
kapcsolatában is megmutatkozott, nem áll szemben az "eltérített" 
médiarendszerrel. A politikához való viszonyhoz hasonlóan a civil 
társadalom és a média között is szoros személyes és strukturális kapcsolatok 
vannak. Münkler (2002: 171) például megjegyzi, hogy "nemzeti és 
nemzetközi szinten a nem kormányzati szervezetek aktivistáinak sikerült 
látványos akciókkal - amelyek többsége kifejezetten az audiovizuális média 
számára kerül megrendezésre - a politikai napirend meghatározásában 
fölénybe kerülniük, és ezáltal a parlamenti demokrácia klasszikus 
intézményeit - a parlamenttől a kormányig - gyakran csak reagáló 
szereplőkké változtatták". A nem kormányzati szervezetek is 
professzionalizálták médiamunkájukat, és nem csak az ellen-közönségre 
koncentrálnak. 

A civil társadalom kibontakozása a médiatér egyre kisebb és kisebb 
részközönségekre való széttöredezésében is megmutatkozik. A világháló 
lehetőségei révén már nincs akadálya annak, hogy valaki a virtuális 
nyilvánosságban terjessze üzeneteit. Az 1990-es évekig 

 

61 Az internet korának ellen-nyilvánosságának egyébként semmi köze az Oskar Negt és 
Alexander Kluge által meghatározott "proletár-nyilvánossághoz", amelyet ők a 
"proletároknak" tulajdonítottak. 
"polgári nyilvánosságot" dialektikusan (Negt/Kluge 1976: 102). 
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években ez a lehetőség korlátozott volt. A tömegtájékoztatás sokszínűsége a 
tömegtájékoztatáson belül csak belső vagy külső pluralizmuson keresztül volt 
lehetséges - azaz a bizottsági képviselők sokszínűsége vagy a szolgáltatók 
sokszínűsége révén. A jogalkotó magas követelményeket támasztott a 
sokszínűség biztosításával szemben, miután a Szövetségi Alkotmánybíróság 
megállapította a tömegtájékoztatás alapvető fontosságát a demokrácia 
szempontjából. Fontos kritérium volt, hogy a potenciális műsorszolgáltatók 
számára magasak voltak a televízióállomás létrehozásának költségei 
(Hoffmann-Riem 1994). 

Ez az akadály az internet korában elhárult, ahol bárki létrehozhatja saját 
"adóját" és interaktív háttércsatornáját - nagyon is Brecht rádióelméletének 
szellemében, a demokratikus média paradigmájaként. Ma már minden 
társadalmi szervezet és kezdeményezés rendelkezik interaktív platformokkal 
a belső és külső kommunikációhoz. Ennek az az ára, hogy a csatornák 
sokasága nem a teljes nyilvánosságot éri el, hanem gyakran csak a saját 
"követőiket". Ez olyan "személyes nyilvánosságokat" (J.-H. Schmidt 2011) 
hoz létre, amelyeket mások alig érzékelnek. 
"Egy olyan hálózati politika, amely normatív és/vagy gyakorlati szempontból 
egy homogén ideális nyilvánosságra támaszkodik, valószínűleg éppúgy 
kudarcot fog vallani, mint az ellen-nyilvánosság újraalkotott koncepciója, 
amely hasonlóan homogén rész-közösségeket feltételez. A politikai hálózati 
tevékenységeknek kezdettől fogva alkalmazkodniuk kell a "szétszórt 
nyilvánossághoz" (Leggewie 2002: 71). 

Az internet segítségével bármilyen kezdeményezés, legyen az bármilyen 
kicsi is, globális tiltakozásokat szervezhet, bár nem világos, hogy valójában 
ki dönt arról, hogy ki ellen vagy mi ellen mozgósítják a nyilvánosságot, és ki 
ellenőrzi ezt a hatalmat (Leggewie/Bieber 2001; Bieber 2003 és 2014). A 
kritikus nyilvánosság és a digitális tömeg közötti határok nem egyértelműek. 
Különösen az új médiumok használata mutatja ambivalenciájukat, mivel 
szinte bármilyen célra felhasználhatók. A nagy technikai hálózatok 
hajlamosak társadalmi korlátokat létrehozni. Politikai tervezésre van szükség 
ahhoz, hogy ezt a technológiaspecifikus lendületet a társadalmilag kívánatos 
irányba tereljük. 

A média olyan eszköz, amelyet a polgárok felhasználóként, alkotóként, 
aktivistaként vagy fogyasztóként különböző célokra használnak. A média 
domináns felhasználási módja azonban - és ez az, amire a kultúrkritikusok 
generációi panaszkodnak - a szórakoztatás. Emellett "a hálózattal szemben 
inkább a passzív-fogyasztó, mint az aktív-alkotó hozzáállás" dominál (van 
Eimeren/Frees 2012: 365). De különösen az amerikai ellenkultúra mutatja 
meg, hogy a reklám médiumát hogyan lehet politikai kampányokra is 
felhasználni. Lutz Hieber (2008: 111) a New York-i ACT UP (AIDS 
Coalition to Unleash Power) művészkollektíva példájával élve azt állítja, 
hogy gyakorlatuk "azon a felismerésen alapul, hogy a médiakommunikációt 
nem úgy lehet felhasználni, hogy harcolunk a struktúrái ellen, hanem úgy, 



115 

 

 

hogy a saját céljaink érdekében használjuk fel". Ez azonban 
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gyakorlat az amerikai metropoliszok politikai kultúrájára jellemző, míg 
Németországban ez kizárólag a művészet elitista felfogása és a 
médiafelügyelet gyakorlata miatt nem sikerül (Hieber 2008: 119). 

A "civil társadalom" inkább közösség, mint társadalom, és úgy tűnik, hogy 
sok területen elmarad a modernitás intézményeitől. Pontosan ez jellemzi a 
modern társadalmakat: Egyrészt a legmodernebb intézmények, másrészt a 
párhuzamos társadalmak, árnyékgazdaságok és szubkultúrák egyidejűsége. 
Ezek korántsem csak a leküzdöttnek hitt hagyományos társadalom 
maradványai. Éppen ellenkezőleg, újra és újra újjáalakulnak, néha a 
modernitással szembeni ellenállásként alakítják át őket (Meyer 1989; Kepel 
1994). Ezt a civil társadalom erői is biztosítják. Az "életképes civil 
társadalom csak [...] egy már racionalizált élővilágban fejlődhet ki [...]. 
Ellenkező esetben populista mozgalmak alakulnak ki, amelyek vakon védik a 
megrögzött hagyományokat" (Habermas 1997: 449). 

A civil társadalomhoz tartoznak a fegyverklubok, a bandák és az erény 
önjelölt őrei is, akik minden és mindenki ellen szarvihart zúdítanak, ha azt a 
saját mércéjük szerint megfelelőnek tartják. Nincs ok a "civil társadalom" 
differenciálatlan dicsőítésére. "Inkább azt kell felismernünk, hogy voltak és 
vannak antidemokratikus társadalmi mozgalmak" (Rucht 2001: 332). Ezek a 
"társadalmi tőke sötét oldalai" (Geißel 2007: 484). Számos civil szervezet 
pozitív működése jelentős mértékben a szociális és kulturális területen való 
önkéntes elkötelezettségükön alapul. A legnagyobb szervezetek, mint például 
a Caritas, az egyházak vagy a Vöröskereszt nem nem kormányzati 
szervezetek, mivel szorosan együttműködnek a kormányzati szervekkel. 
Önkéntes segítőik nélkül szinte lehetetlen lenne fenntartani az olyan országos 
szintű szolgáltatásokat, mint az idősek és betegek ellátása. Ez nem a 
globalizáció áldozataival való elvont szolidaritásról vagy a bankok elleni 
virtuális tiltakozásról szól, hanem a rászorulók konkrét megsegítéséről, ami 
bizonyos esetekben nagyfokú személyes elkötelezettséget igényel az 
önkéntesektől. 

A civil társadalom többek között két politikai irányból is tapasztalja a 
Idealizáció, amiben nincs semmi közös: A baloldali autonóm és a jobboldali 
konzervatív csoportok, amelyeket egyrészt az Occupy és a polgárjogi 
mozgalmak, másrészt a Tea Party és a keresztény fundamentalista 
mozgalmak képviselnek az USA-ban. Egyesek a banki negyedekben vagy a 
világgazdasági csúcstalálkozókon a globalizáció és a kapitalizmus ellen 
demonstrálnak, mások a liberális intézmények előtt a keresztényellenes és 
hazafiatlan magatartás ellen küzdenek. Mindkét szárny a civil társadalomról alkotott 
elképzeléseik értékeire hivatkozik, és az intézményeket eszköznek tekintik, 
hogy 



117 

 

 

 

az állam ellenségképét. Ezek a polarizálódások Európában is léteznek, és 
mindig a pártok spektrumában találhatók (Decker 2006). 

Az állam és a társadalom - amennyiben demokratikus koncepción 
alapulnak - nem a civil társadalom ellenfelei, hanem egymást támogató 
partnerek. "Az Egyesült Államokkal ellentétben azonban a német hatóságok 
évtizedek óta [...] hozzászoktak ahhoz, hogy a jól szervezett civil társadalmat 
bevonják a politika végrehajtásába" (van Waarden 1993: 75). A demokratikus 
jogállam intézményeiben tükröződő történelmi tanulási folyamatot nem lehet 
figyelmen kívül hagyni és vitára bocsátani - már csak azért sem, mert a 
múltbeli civil társadalmak abszolutizmus és totalitarizmus elleni küzdelem 
tapasztalatai itt összegződtek. Az államrend, a Leviatán létrehozása szintén 
annak a felismerésnek a következménye volt, hogy a civil társadalmat meg 
kell védeni önmagától. Többek között Kant és Hobbes is az embertársak által 
az egyénre jelentett fenyegetést tekintette a közös uralmi hatalom 
szükségességének okának (Böckenförde 2006: 355). Ez is a társadalom 
kollektív tanulási folyamatainak egyike, amely e célból intézményeket hozott 
létre - az erőszak alkalmazásának monopóliumát, a jogállamiságot, az 
alkotmányokat. Gyakran a demokratikus jogállam intézményei védik például 
a migránsok, menedékkérők vagy gyanúsítottak jogait a civil társadalom egy 
részének ellenállásával szemben. 

A nyugati demokráciákban a civil társadalom bizonyítja, hogy a nyugati 
demokráciák 

bilizáló tényező. Úgy tűnt, csak idő kérdése, hogy a legkritikusabb 
képviselőiket is integrálja a "rendszer", és a szövetségi köztársaság politikai 
kultúrájának része, hogy sok "68-as" ma már befutott politikus. A civil 
társadalom azonban mindig azzal a veszéllyel jár, hogy a politikától való 
távolságtartás a politika és az állami szimbólumok megvetésévé válik. "A 
"poszttradicionális közösségi formációk" címszó alá nemcsak a 
békemozgalom referenciacsoportjai, hanem az ifjúsági bandák vagy az 
illegális gazdaság klánszerűen szervezett ágazatai is tartoznak" (Heins 1992: 
240). A civil társadalom nem csak emberi jogi nem kormányzati 
szervezetekből áll. Colin Crouch ezért óva int attól, hogy "hátat fordítsunk a 
pártok civakodásának", és csak a nem kormányzati és hasonló szervezetekre 
hagyatkozzunk, mert "éppen a politikai táj nem kormányzati szervezetek, 
polgári kezdeményezések és lobbik sokaságára való széttöredezéséből a 
gazdagok és a hatalmasok szisztematikusan olyan mértékben profitálnak, ami 
elképzelhetetlen lett volna akkor, amikor a politikát még a viszonylag 
világosan körülhatárolt választói csoportokat képviselő pártok uralták" 
(Crouch 2008: 141). A civil társadalom így a saját útjában állhat. 

Úgy tűnik, hogy egyes szereplői minden alkalommal újra feltalálják a 
demokráciát, például amikor a hierarchia, a munkamegosztás vagy a 
reprezentativitás értelméről vitáznak. Az erről, valamint a forradalomról, a 
szabadságról és az emberi jogokról szóló diskurzusok legalább a 
felvilágosodás óta folynak. A  oldalon. 
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Németországban olyan kritikus publicisták vették át gondolataikat, mint 
Heinrich Heine, Georg Forster és Karl Marx, akik az elnyomásnak egészen 
más formáival szembesültek, mint a virtuális hozzáférési korlátok. 62Nem 
jelent előrelépést, amikor egyes csoportok kétszáz évvel Rousseau után újra 
felfedezik a közvetlen demokráciát, mintha soha nem is léteztek volna 
diskurzusok a média szerepéről vagy a képviseleti struktúrák funkcióiról. A 
társadalomtudományok és az alkotmányjog számos diskurzusban javasoltak 
választ mindezekre a kérdésekre. Bármilyen ellentmondásosnak is 
bizonyulnak ezek, feltételezhető, hogy van alapja a konszenzusnak. Végül is 
a politikatudomány is egy olyan intézmény, amelyben a tanulási folyamatok 
beágyazódtak. Úgy tűnik, hogy a civil társadalom sok esetben lemarad a 
számos tanulási folyamatból kialakult intézmények mögött. 

 
3.9.2 Új Önkéntesség 

 
Az Egyesült Államokból kiinduló, a kommunitarizmusról (Etzioni 1995; 
Reese-Schäfer 1996; Foley/Edwards 1996) és a "társadalmi tőke" fogyásáról 
(Putnam 1995) szóló viták, valamint az állam és a civil társadalom 
kapcsolatának újradefiniálásáról szóló viták (Greiffenhagen 1997; Behrens 
1999; Evers 2000) az önkéntességet állították az érdeklődés középpontjába. 
Az amerikai kommunitarizmus-vitától függetlenül az önkéntességnek nagy 
hagyománya van Németországban. A társadalom számos területe, például az 
ifjúsági munka, az egészségügy, az ápolás, a sport és a kultúra 
elképzelhetetlen lenne önkéntes munka nélkül. Számos egyesület, amelyet 
kezdetben önkéntes alapon működtettek a 
A 19. században alakultak ki azok a szervezetek, amelyek ma már nemcsak 
fontos politikai szereplők, amelyek a politikával együttműködve határozzák 
meg a célokat, és részt vesznek azok megvalósításában, hanem a társadalmi 
kohéziót is támogatják: Egyrészt az önkéntes szervezetek olyan 
szolgáltatásokat biztosítanak, amelyeket másképp nem tudnának nyújtani, 
másrészt az önkéntes munka hozzájárul a társadalom társadalmi tőkéjének 
kialakításához. Ha az önkéntesek toborzása nem biztosított, fennáll a 
veszélye annak, hogy hiányosságok keletkeznek például a szociális 
szolgáltatások kínálatában. Ez a kapcsolat a kommunitarizmusról és az állam 
feladatairól szóló vita között is fennáll. 

 

62 "A közösségi média használata nem vezet automatikusan nagyobb mérlegeléshez vagy a 
demokráciában való részvételhez. [...] A közösségi média azonban nem társadalmi 
vákuumban működik, és nem nyújt egyszerű megoldást a demokrácia problémáira" 
(Kneuer/Richter 2015: 29). 



119 

 

 

 

Az önkéntesség kiegészíti a közszolgáltatásokat: Minél több az önkéntes, 
annál inkább kivonhatja magát a közszféra a szociális vagy kulturális 
szolgáltatások nyújtásának felelőssége alól. Ebben az összefüggésben 
megállapítható, hogy az önkéntesek toborzásának az állam érdekében kell 
állnia, mert ez megkönnyíti a társadalmi és politikai felelősség alól való 
kivonulást. Az állam kivonulásának fő indítéka az állami költségvetések 
helyzete. Szerepet játszik azonban az az indíték is, hogy a civil 
társadalomnak és szereplőinek nagyobb teret és felelősséget kell kapniuk 
életkörnyezetük alakításában. A költségvetési szükségszerűség így a civil 
társadalom erényévé válhat. 1997-ben Bernd Meyer, a Német Városok és 
Városok Szövetsége kulturális bizottságának tagja "az önkormányzati 
kapacitás túlterheltségéről" beszélt, és a kultúrpolitika olyan átirányítását 
javasolta, amely "a gondoskodás és a jólét követelményeitől az 
állampolgárok nagyobb társfelelőssége, részvétele és közös alkotása felé 
vezetne" (Blumenreich, é.n.: 8). A "Hanaui nyilatkozat a kultúrpolitikáról és 
az állampolgári szerepvállalásról" (1997) kifejezetten kívánatosnak tartja, 
hogy a kulturális közintézmények keressék és támogassák az állampolgárok 
önkéntes munkáját (Blumenreich n.d.: 9). 

Az önkéntesség világszerte elterjedt, és az al- 
struktúrák és politikai kultúrák (Panko- ke/Rohe 1999). Ahol fejlett jóléti 
állam van, ott a kommunitarizmusról szóló vita olyan, mint régi bor az új 
palackban, mert az önkéntes munka és a jóléti állam Németországban mindig 
is kölcsönösen összefüggött egymással. A katolikus társadalmi tanításból 
eredő szubszidiaritás elve, amely szerint a következő magasabb társadalmi 
egység csak akkor segít, ha a kisebb egység - legyen az egy család vagy egy 
közösség - már nem képes ezt egyedül megtenni, szintén nagy 
hagyományokkal rendelkezik Németországban, és mind a mai napig a 
szociálpolitika egyik vezérelve. Ebben a tekintetben mindig is létezett civil 
társadalom. Ahogy a jóléti államnak szüksége van az önkéntes munkára, úgy 
az önkéntes munkának is szüksége van a jóléti állam struktúráira (von Trott 
zu Solz 1999). 

A jóléti állam kritikusai rámutattak, hogy a jóléti állam létrehozza saját 
ügyfélkörét, és függővé teszi az embereket az állami juttatásoktól. Helmut 
Schelsky (1978), Ralf Dahrendorf (1981) és mások rámutattak a jóléti állam 
negatív következményeire, például a bürokratizálódásra és a polgárok 
kényszerítésére. A jóléti állam kritikájának közös nevezője a polgárok 
jogfosztottságának a folyamatosan növekvő bürokrácián keresztül történő 
megszüntetése. A jóléti állam e (konzervatív) kritikáját azzal az érvvel 
ellenezték, hogy a jóléti állam az osztályellentétek felszámolásával társadalmi 
stabilitást teremtett. 
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ami a piacgazdaság elfogadásának alapja (Hartwich 1998: 108). A jóléti 
állam jogfosztott klientúrájának érvelése ma más formában jelenik meg újra, 
amikor rámutatnak arra, hogy a polgárok annyira hozzászoktak az állami 
juttatásokhoz, hogy nem is gondolnak a személyes felelősségvállalás és az 
önsegélyezés lehetőségére. Az államnak, amelyet mindenért felelősnek 
tekintenek, a polgárok olyan mindenre kiterjedő hatáskört tulajdonítanak, 
amelyet nem tud betölteni, és nem csak pénzügyi okokból. 

Az olyan országokban, mint az Egyesült Államok, ahol teljesen más 
politikai kultúra uralkodik, az önkéntes elkötelezettségre való felhívást 
másképp érzékelik (Cohen/ Rogers 1994; Hunter 1997).63 Számos szociális 
területen fejlett állami struktúrák hiányában a magánadományokból 
finanszírozott, túlnyomórészt önkormányzati segélyalapok és intézmények 
széles hálózata tudott kialakulni. Az adományozás és az önkéntesség 
amerikai kultúrája egyre inkább modellé válik az európai országok számára 
is. A kérdés az, hogy a civil társadalom megerősítése hogyan valósítható meg 
egy sajátos politikai kultúra körülményei között és a fejlett jóléti állam 
struktúráin belül. 

Az önkéntességet az állam két okból üdvözli és támogatja: Az állam 
egyrészt hozzájárul a civil társadalom (és ezáltal a demokrácia) 
megerősítéséhez, másrészt lehetővé teszi a megtakarítási lehetőségek 
kiaknázását. Ha például a polgárok maguk szervezik meg a segítségnyújtási 
és gondozási szolgáltatásokat, az államnak már nem kell fenntartania a 
megfelelő kapacitásokat. A civil társadalom és mindenekelőtt az önkéntes 
munka megerősítésének igénye azt is jelenti, hogy az állami szolgáltatások 
csökkenthetők: Egy városi múzeumban például az állandó állást 
megszüntették egy "önkéntes" nyugdíjas javára. Bizonyos mértékig tehát 
fennáll a veszélye annak, hogy a civil társadalom bővülése nem jelent mást, 
mint a társadalmi infrastruktúrák lebontását: Amit a bürokrácia 
csökkentéseként üdvözölnek, az más megvilágításban a közérdekű állami 
szolgáltatások leépítésének bizonyul. 

Egy olyan társadalomban, amelyben a jövedelemszerző munka jelentősége 
egyre csökken, az önkéntes munka egyre fontosabb forrása az egyéni 
identitásnak. Az önkéntes munkára való hajlandóság a megszerzett 
képesítéstől és a gyakorolt szakmától függ. Minél biztosabb a szakmai 
státusz, annál nagyobb a hajlandóság, 

 

63 Már az amerikai alkotmány szerzői is feltételeztek "bizonyos fokú politikai erényt a 
polgárok részéről, különösen azok részéről, akik megszervezték a döntéshozatali 
folyamatot, és meghatározták a közjót és a magánérdekeket". Az a hajlandóság, hogy 
szabad nyilvános vitában képviselje az érdekeket, erényesen tiszteletben tartsa mások jogait 
és alávesse magát a közjónak, tette az amerikai mintapolgárt" (Adams/Adams 1994: 
lxxxvii). 
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önkéntes munkát vállalni. Ennek az a mellékhatása, hogy a szakmában 
elsajátított készségek önkéntes munkában is felhasználhatók. Ha a szociális 
szolgálatok, kezdeményezések és egyesületek nem tudnak többé önkénteseket 
toborozni a munkájukhoz, akkor az ápolás, az ifjúsági munka, a sport, a 
kultúra és sok más alapvető terület is kénytelen lesz csökkenteni 
tevékenységét. Ezért vannak riasztó jelei annak, hogy az elmúlt években 
megváltoztak a polgárok önkéntes munkával kapcsolatos motivációi. Az 
egyik az "új voluntarizmusról" beszél (Heinze/ Schmid/Strünck 1999: 193). 
Az önkéntességnek ezt az új formáját már nem a hagyományos, vallási vagy 
ideológiai indítékok jellemzik. Az új önkéntességben a hangsúly inkább az 
egyéni indítékokra helyeződik: az egyének azért vesznek részt, mert ez 
beleillik a jelenlegi életterveikbe és összeegyeztethető az életmódjukkal. 
Ennek két következménye van az önkéntesek toborzásából élő szervezetek 
számára: 

• Az új önkéntesek bevonzásához más motivációkat is fel kell 
ébreszteni, és foglalkozni kell velük. 

• A hosszú távú tervezés nehezebbé válik az "új" önkéntesek esetében. 
De milyenek az "új" önkéntesek, és mekkora a bennük rejlő potenciál? A 
társadalmi tőke mutatói Németországban az egyesületek és kezdeményezések 
sokszínűségének lenyűgöző taglétszámai, amelyek a társadalom egyes 
területein nagyon eltérő módon és nemek szerint oszlanak meg (BMFSFJ 
2010: 14 ff.). A politika és a civil szervezetek átfogó tevékenységei ellenére 
az önkéntes szerepvállalás mértéke 2004 és 2009 között nem nőtt. "Az a tény, 
hogy az önkéntesség szintje 2004 óta mégis megmaradt, a civil társadalom 
fejlődésének erős tendenciáját mutatja, még a nehéz társadalmi körülmények 
között is. Ezt a fejlődést mindenekelőtt a lakosság iskolázottsági szintjének 
további emelkedése, valamint a közszféra felértékelődése hajtja sok ember, 
különösen az idősebb generáció életmódjában. A civil társadalom irányába 
mutató tendencia tehát szervesen illeszkedik a társadalmi modernizáció 
általános, szekuláris trendjébe" (BMFSFJ 2010: 21). 

Az önkéntes munka lenyűgöző mennyisége nem feltétlenül tükrözi a civil 
társadalmi részvétel minőségét. Továbbra is kérdéses, hogy a lenyűgöző 
taglétszámok mögött valójában milyen társadalmi tőke rejtőzik. Ehhez nem 
elegendő a tagok szolgáltatás- és haszonorientáltságának tendenciája, amelyet 
az egyesületi kutatások előre jeleznek. 
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Az USA-val ellentétben a német jóléti állammodell olyan hozzáálláshoz 
vezetett, amely azt feltételezi, hogy "az állam" mindent szabályoz. Az a 
megjegyzés, hogy az adófizetők már mindent kifizettek, nem éppen arra 
ösztönzi az embereket, hogy önkéntes munkát vállaljanak. Mivel az USA-ban 
nincs a mi értelmezésünkben jóléti állam, ott kialakult az adományozás és a 
felebaráti segítség kultúrája. De még a kibővített jóléti állam is önkéntesekből 
él. Ha - mint a munkanélküliek esetében - a jövedelemszerző munka 
megszűnik megélhetési forrást jelenteni, akkor az önkéntes munka iránti 
hajlandóság is csökken. Az önkéntesség inkább a biztos középosztály ügye. 

A társadalmi tendenciák közé tartozik a politikai pártok, egyházak és 
szakszervezetek tagságának csökkenése is. Ezek és más nagy szervezetek 
közös érdekek alapján jöttek létre. Tagjaik szolidaritást vállaltak, és nagy 
tartalékot képeztek az önkéntesek toborzására. A viszonylag elkülönült 
társadalmi rétegekkel és osztályokkal rendelkező ipari társadalomból egyre 
több szociokulturális miliővel és egyéni életmóddal rendelkező 
posztindusztriális társadalom lett. Ezért azoknak, akik ma önkénteseket 
akarnak megnyerni, nem annyira az azonos társadalmi osztályba tartozó 
emberekkel való szolidaritásra kell apellálniuk, hanem inkább az önkéntes 
munkában rejlő önmegvalósítási lehetőségeket kell bemutatniuk. A részvétel 
indítékainak változása a civil társadalmi szervezetek struktúrájára is hatással 
van. A szociális ágazat nagy szervezeteiben megszokott hierarchikus 
struktúrákat különösen a fiatalabb tagok tekintik az önkéntesség lehetséges 
akadályának. Másrészről viszont nagyra értékelik a lapos hierarchiát egy 
nyitott szervezeti kultúrában, ahol a részvétel lehetőségét látják. 

Az önkéntes munkát és a civil társadalmat erősítő politikák a következők 
lehetnek 

z. Például az önsegélyező mozgalom kezdeményezései számára több 
intézményes részvételi lehetőséget és meghallgatáshoz való jogot kell 
biztosítani a törvények módosításában és végrehajtásában. Ez nem lenne 
lehetséges konfliktusok nélkül a bevett szövetségekkel, amelyek néha 
versenytársnak tekintik az önsegítő mozgalmat. A közigazgatás és az 
egyesületek közötti különböző együttműködési kapcsolatok többé-kevésbé 
formalizáltak: konzultációs jogok, valamint a bizottságokban és testületekbe 
való bekerülés révén. A közigazgatás és a társulások e szimbiózisa olyan 
politikai hálózatokká szilárdult, amelyek nem átláthatóak azok számára, akik 
nem kapcsolódnak be ebbe a hálózatba. Az új társadalmi mozgalmaknak 
ezért az a problémájuk, hogy ezekkel a kialakult viszonyokkal szemben kell 
érvényesülniük. Ez általában csak politikai nyomásra sikerül. Csak akkor 
nyílnak meg ezek a kialakult hálózatok az új szereplők előtt, amikor a 
politikusok felismerik, hogy más polgári kezdeményezések vagy önsegélyező 
csoportok is jogos igényt tartanak érdekeik képviseletére. Mivel ez növeli a 
politikai súlyát a 
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Minél inkább nyit a közigazgatás ezen új mozgalmak felé, annál nagyobb lesz 
az ösztönzés a polgárok számára, hogy a meglévő nagy szervezeteken túl is 
bekapcsolódjanak. Minél inkább nyit a közigazgatás ezen új mozgalmak felé, 
annál nagyobb az ösztönzés a polgárok számára, hogy a meglévő nagy 
szervezeteken túlmenően is bekapcsolódjanak. 

 
 

3.10 Szervezett érdekek és lobbizás 
 

3.10.1 Az egyesületek mint a pluralista civil társadalom kifejeződései 
 

A szervezett érdekek megjelenése a társadalmi differenciálódás és a 
társadalmi-gazdasági szerkezetváltás következménye. Az agrártársadalomból 
az ipari társadalomba való átalakulást olyan fejlemények kísérték, mint a két 
antagonisztikus osztály kialakulása (Karl Marx leírása), a racionalizáció 
(Max Weber) és a tömegessé válás (Ortega y Gasset; Gustave le Bon). A 
növekvő társadalmi munkamegosztás (Émile Durkheim) új szakmákat, 
társadalmi osztályokat és miliőket hozott létre, amelyek egyesületekbe és 
szövetségekbe szerveződtek. A szerkezeti változás a politikai pártok 
spektrumában is tükröződött. A 19. század minden ipari nemzetében léteztek 
konzervatív, szocialista, katolikus, kommunista, szociáldemokrata, liberális 
és nacionalista pártok, amelyek minden közös vonásuk ellenére a saját 
nemzeti sajátosságaikhoz igazodtak. Ráadásul ezeken a pártokon belül is 
léteztek különböző szárnyak - összességében a szervezett érdekek 
meglehetősen széles skálája. A polgári társulásokhoz hasonlóan a pártok is 
bizonyos társadalmi-gazdasági miliőben gyökereznek. A pártok mellett a 
klubok, az egyesületek és a szervezett érdekek alkotják a demokratikus 
társadalmak közvetítő struktúráját, és a polgárok magánszférája és a politikai 
rendszer között helyezkednek el (Rucht 1991 és 1994). Az egyesületek 
sokasága és sokszínűsége a pluralizmus élő kifejeződése egy demokratikus 
társadalomban. 

A szervezett érdekek sokfélesége beépül az állami struktúrákba. 
beágyazva. Az egyesületek és a pártok között minden szinten szoros 
kapcsolat van. A pártoknak szükségük van az egyesületekre, hogy többséget 
szervezzenek, az egyesületeknek pedig szükségük van a pártokra, hogy 
megvalósítsák céljaikat. Az egyesületi tagok és tisztségviselők szinte mindig 
részt vesznek egy pártban is. Számos egyesület többé-kevésbé szoros 
szimbiózisban él a politikai-adminisztratív rendszer intézményeivel. Ez 
tükröződik a minisztériumokkal és parlamentekkel fenntartott számos 
kapcsolatban. Minden egyes jogszabály esetében a mindenkori politika 
szervezett érdekei és az adott politikai 
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tikus ágazat. A korporatizmussal kapcsolatos kutatások az állam és az 
egyesületek közötti kapcsolatokat a szakértelem cseréjeként és a részvétel és 
az autonómiajogok megvalósításának támogatásaként írják le. 

A különböző társadalmi törésvonalak a megfelelő érdekcsoportok 
intézményesülésében konkretizálódnak, amelyek a médián keresztül 
harcolnak a figyelem és az értelmező hatalom erőforrásaiért. Az új 
törésvonalak politikailag legjelentősebb következménye az új pártok, például 
a Zöldek és a Kalózok megjelenése. Az a tény, hogy a modern társadalom 
mindig kortárs és korszerűtlen elemek egymás mellé helyezése, azt is 
megmagyarázza, hogy miért léteznek egy időben, ugyanazon a helyen olyan 
hagyományos társulások, mint az énekkarok és az új társadalmi mozgalmak. 
Mindkettő szervezett érdek, és mint kollektív szereplők, a sokszínű civil 
társadalom részei. 

A lobbizásról szóló tudományos és újságírói diskurzust a szervezett 
érdekek politikára gyakorolt illegitim befolyásának képe jellemzi. Az olyan 
látványos esetek, mint a fegyverlobbista Karlheinz Schreiberé, vagy a 
nagyvállalatok alkalmazottainak minisztériumi alkalmazása megerősíteni 
látszik a lobbizásról, mint piszkos üzletről kialakult képet. De a civil 
társadalom és a nem kormányzati szervezetek képviselői is képviselik 
érdekeiket, lobbistákat alkalmaznak, és nem csak a jobb érvek csendes erejére 
hagyatkoznak. Aki befolyásolni akarja a politikai döntéseket, annak nemcsak 
a politikai intézmények és szereplők struktúráját és racionalitását kell 
ismernie, hanem azt is, hogyan működik a célzott kommunikáció. Ezért csak 
logikus, hogy a szakmai szakértőkre bízzuk azt a kérdést, hogy mikor mit, ki, 
hogyan indítson el. A szakmaiságukhoz az is hozzátartozik, hogy a tartalom 
tekintetében semlegesek; csak az optimális kommunikáció szempontjai a 
meghatározóak. Az, hogy például a géntechnológiával módosított 
élelmiszerek szabályozásáról szóló uniós irányelvet tágabban vagy 
szűkebben kell-e megfogalmazni, fontos az irányelv által érintett érdekek 
számára, de nem az ilyen szervezett érdekek egyikének nevében megbízott 
lobbista számára. A lobbizás és az érdekérvényesítés olyan szolgáltatások, 
amelyeket a piacon olyan ügynökségek vagy ügyvédi irodák kínálnak, 
amelyek portfóliójába a lobbizás is beletartozik. 

A külső szolgáltatók e professzionalizálódása a következőkkel versenyez 
belső lobbisták - szervezett érdekek főállású vagy önkéntes funkcionáriusai. 
A külső lobbistákkal ellentétben ők kevésbé jártasak a kommunikáció 
technikájában és a lobbizás mesterségében (Schwalba-Hoth 2001; Stoiber et 
al. 2007). Másrészt a saját ügyeikben szakértelemmel rendelkeznek: Tudják, 
hogy mit támogatnak. Sok egyesületi tisztviselő hajlamos azt gondolni, hogy 
szakértelmük elegendő ahhoz, hogy meggyőzzék a politikusokat az 
aggodalmaikról. Den- 
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a politikai kommunikáció sem része az egyesületi funkcionáriusok 
profiljának (Steiner/Jarren 2009). A nagy szervezetek, például 
szakszervezetek vagy üzleti szövetségek képviselőit ennek megfelelően 
képzik ki és választják meg ilyen tisztségekre, nem utolsósorban 
kommunikációs kompetenciájuk miatt. 

A kormányzat szempontjából a lobbizás az érdekképviselet egyik formája. 
Ha például egy törvényjavaslat vagy egy finanszírozási program létrehozása 
bizonyos érdekeket érint, akkor ezeket az érdekeket már a korai szakaszban 
bevonják. A kormány és az "érdekelt felek" szorosan együttműködnek 
minden kormányzati projektben. Gyakran előfordul, hogy egy 
törvénytervezet vagy egy finanszírozási program kezdeményezése szervezett 
érdekek hálózatától származik, és a politikai döntéshozók tudomására jut. 
Gyakran kormányzati tisztviselők és parlamenti képviselők is részt vesznek 
benne. 

A lobbizáshoz az is hozzátartozik, hogy a megfelelő parlamenti 
képviselőkhöz forduljunk. Ezek lehetnek például a megfelelő 
munkacsoportok vagy bizottságok elnökei. Fontos ügyek esetében a lobbista 
a parlamenti frakciók vagy pártok vezetőivel is felveszi a kapcsolatot, akik a 
kormánytagokon keresztül eljuttatják az ügyet a minisztériumokhoz. A 
munkaszint tehát két oldalról is aggodalommal szembesül: "Fentről" a 
kormányzat értelmében a probléma megoldásának elvárása, "lentről" - azaz a 
politikai hálózattól vagy a lobbistáktól - pedig az érintett érdekek értelmében 
a cselekvés elvárása érkezik. Ugyanakkor a média nyomást gyakorol a 
probléma megoldására. A kormányzat szempontjából lényegtelen, hogy ez a 
nyomás hivatásos lobbistáktól vagy funkcionáriusoktól származik. 
Mindenesetre a munkaszintnek meg kell felelnie ezeknek az elvárásoknak, és 
integrálnia kell a szervezett érdekeket, mivel ellenkező esetben a projekt 
politikai szinten megbukhat, például a kormányfrakciók közötti 
nézeteltérések miatt. A lobbisták nem mindig a maximális követelésekkel 
foglalkoznak, hanem azzal, hogy a törvényben a puhább vagy keményebb, 
konkrétabb vagy absztraktabb megfogalmazás nagyobb mozgásteret adjon 
nekik az érdekeik érvényesítéséhez. Gyakran az is fontos számukra, hogy 
elkerüljék a vélt vagy valós versenyhátrányt ügyfeleik számára: miért kellene 
szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelnünk, ha Kínában, 
Indiában vagy Oroszországban senkit sem érdekel? 

A lobbizással kapcsolatos általános kritikában a jogszerűtlenség a 
A közjóról feltételezik, hogy befolyásolás kérdése. Egy pluralista 
társadalomban sokféle elképzelés létezik a közjóról. Miért képviselne egy 
vállalat képviselője kevésbé jogos aggályokat, mint egy polgári 
kezdeményezés, különösen azért, mert nemcsak a részvényesek érdekeltek a 
vállalatukban, hanem az érintett alkalmazottak és a helyszínek is. A 
lobbizásról szóló diskurzus a demokrácia alulról jövő értelmezését is 
feltételezi. Tekintettel a képviseleti tárgyalási demokrácia valóságára, a 
lobbizás a közvetlen demokratikus rendszer számára is érdekes lehet. 
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A demokrácia közvetlen demokratikus felfogása csak negatív konnotációval 
bírhat. Az eszmék versenye és a meglévő intézmények keretein belül a 
politikai megoldásokról folytatott pluralista diskurzus helyett a demokrácia 
közvetlen demokratikus felfogása látszólag mindig tudja, mi a legjobb a 
társadalom számára. A hosszadalmas tárgyalások és kompromisszumok 
mindig útjában állnak egy politikai probléma vélt legjobb megoldásának. Az 
a kérdés, hogy egyes, a közjó képviseletére hivatkozó nem kormányzati 
szervezetek legitimitásának alapja szintén tisztázatlan marad. Gyakran ez az 
alap és a meghatározás hatalmának fenntartásához fűződő érdekek hasonlóak 
a közönséges lobbistákéhoz, akik azonban nem titkolják, hogy kinek a 
nevében beszélnek. 

A lobbizást is kritizálják a korporatizmusról szóló vitában. A jól szervezett 
speciális érdekek mindig előnyben vannak az általános érdekekkel szemben. 
Az egyesületek befolyásának ezt a vaskos törvényét - minél általánosabb az 
érdek, annál nehezebb érvényesíteni - meg kell kérdőjelezni az egyesületi 
struktúraváltás fényében. A 20. század vége felé megjelentek a nem 
kormányzati szervezetek (NGO-k) azzal az igénnyel, hogy a társadalom 
egészének érdekeit képviseljék a partikuláris érdekek helyett (Ottaway 2001; 
Heins 2002). Önleírásukban a civil társadalom tényleges szereplőinek 
tekintik magukat. A társadalomtudományok általában nagyobb súlyt 
tulajdonítanak ezeknek a csoportoknak, mint a hagyományos szövetségeknek, 
még akkor is, ha például az ADAC (18,9 millió tag), a Német Olimpiai 
Sportszövetség (27 millió tag) vagy a Német Labdarúgó Szövetség (6,8 
millió tag) jóval több taggal rendelkezik (2014-ben). 

De minden más egyesület is a közjó képviselőjének tekinti magát (Mayntz 
1992). Ez az érv eléggé hihető, mivel a társadalom munkamegosztásként épül 
fel. A társadalom az intézmények, az infrastruktúrák és a szolgáltatási 
ágazatok sajátos szolgáltatásaitól függ. Az olyan kis foglalkozási csoportok, 
mint a légiforgalmi irányítók vagy a mozdonyvezetők sztrájkja az egész 
társadalmat érinti, nem csak a közlekedési alrendszert. Ebben a tekintetben 
minden funkcionális csoport, legyen az bármilyen kicsi, amely bizonyos 
szolgáltatások teljesítéséért felelős, azt állíthatja, hogy hozzájárulása a közjót 
is szolgálja. A közjó és az "egoista" szövetségi érdekek közötti határok 
éppúgy képlékenyek, mint a szervezett érdekek önképe és objektív funkciója 
közötti határok. 

A nem kormányzati szervezetek már régóta professzionalizálták 
médiamunkájukat, és ugyanolyan stratégiailag használják azt, mint a 
klasszikus lobbisták. Herfried Münkler (2002: 171) a nem kormányzati 
szervezetek önképében a következőket ismeri fel 

"a szakértelem és a médiakompetencia, az erős arisztokratikus vonások 
kombinációjának eredményeként", és megállapítja, hogy "nemzeti és nemzetközi 
szinten a nem kormányzati szervezetek aktivistáinak [sikerült] látványos akciókkal, 
amelyek többségét kifejezetten az au- diovizuális média számára rendezték meg, a 
politikai napirend meghatározásában fölénybe kerülniük, és ezzel felülkerekedtek a 
parlamenti demokrácia klasszikus intézményein.", 
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a parlamenttől a kormányig, olyan szereplőkké, akik gyakran csak reagálnak". 

Az EU Bizottság szemszögéből például a nem kormányzati szervezeteket is 
legitimációs forrásként tekintik: "Ami jelenleg Brüsszelben a civil társadalom 
részvételének jelszava alatt történik, az paradox módon nem a bemeneti 
legitimitás bővítése; az európai érdekpolitika struktúráján keresztül az uniós 
apparátus kimeneti teljesítménye legjobb esetben is az érdekcsoportok 
szakértői révén valósul meg" (Freise 2008: 23). Mindazonáltal a nem 
kormányzati szervezetek politikusai "alternatív politikai elitként" tekintenek 
magukra, akik "a szűken vett kormányzati akarat luxusával" rendelkeznek, és 
nem kell "lusta kompromisszumokat" képviselniük (Frantz 2010: 266). 
Mindent az aggodalmuk erkölcsi dimenziójára helyeznek, és így azt 
kockáztatják, hogy kompromisszummentes maximális követeléseikkel 
elszalasztják a tárgyalásos demokrácia logikáját. Ez a stratégia legalábbis 
részleges sikert ért el. A közvélemény azonban egyre inkább elzsibbad, 
amikor a politikusok ismételten azonnali cselekvést követelnek, és az 
egyébként fenyegető katasztrófák nem következnek be. 

A civil társadalom és az új társadalmi mozgalmak már régóta bevett 
politikai tényezők. A civil társadalom azonban nemcsak az emberi jogi 
csoportokat foglalja magában,64 hanem a jobboldali populista szcénákat és 
szubkultúrákat is (Decker 2006). A civil társadalom lealacsonyítása 
"a jófiúk" nem veszik észre a modern társadalom heterogén jellegét, amely 
mindig progresszív és konzervatív elemek keveréke, amelyek a pártok és 
egyesületek spektrumában is megtalálhatók. 

 
3.10.2 A lobbistákkal való kapcsolattartás a kormányban 

 
Amikor egy lobbista találkozót kér a miniszterrel, a miniszteri hivatal 
szavazást kér a munkaszinten arról, hogy a kérésnek helyt adjanak-e. Ha ez a 
helyzet, a munkaügyi szintet a miniszteri hivatal utasítja, hogy készítse elő 
ezt az interjút. Ez magában foglalja a megbeszélés lebonyolításáról szóló 
feljegyzést, a megbeszélési partnerekre vonatkozó információkat és 

 
64 Még a látszólag feddhetetlennek és kizárólag a humanitárius célok iránt elkötelezettnek 

tűnő szervezeteket is utoléri a valóság: "A humanitárius együttműködés kultúráját 
felváltotta a verseny kultúrája. Alexander Cooley és James Ron rámutatnak a forrásokért 
folytatott "küzdelemre", amely meghatározza a humanitárius szervezetek prioritásait és 
programjait - állami és magánforrások, nagy és kis, vallási és világi források. Az eredmény 
egy "szerződéses kultúra", amely "mélységesen romboló" a humanitárius lélek számára" 
(Weiss 2015: 76). Naomi Klein egy 18-20 milliárd dollár körüli globális mérleggel 
összefüggésben arról beszél, hogy 
"katasztrófakapitalizmus" (idézi Weiss 2015: 76). 
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szervezetük és aggodalmaik. Amikor a kormány kiválasztja a tárgyalófeleket, 
a szakmai alkalmasságuk, valamint a tárgyalófelek száma és beosztása is 

szerepet játszik. Ettől az eljárástól eltérően a felső vezetés döntései között 
előfordul, hogy a megbeszélésre vonatkozó kérésnek mindenképpen eleget 
kívánnak tenni. Vannak olyan tárgyalási kérések is, amelyeket aligha lehet 

visszautasítani, mint például az új igazgatótanácsi elnök azon kívánsága, hogy 
bemutatkozzon a kormányfőnek vagy "az ő" miniszterének. Ha azonban egy 

elnökségi tag nem kap időpontot egy kormánytagtól, az a megzavart 
kapcsolatok jele. Még a négyszemközti megbeszéléseken is gyakran jelen van 

a miniszteri hivatal munkatársa, aki feljegyzésben rögzíti a beszélgetést, és 
szükség esetén továbbítja a munkafeladatokat a munkaszinteknek. A 

lobbistákat gyakran más személyek is kísérik, akiknek hasonló feladatuk van, 
mint a főosztályvezető kísérőinek. Nem szokatlan, hogy az érintett 

munkaszintek a megbeszélést követően tovább beszélgetnek a kérdésekről, 
különösen azért, mert az ilyen megbeszélések egyik eredménye, hogy 

"beszélgetésben" maradnak, és véleményt cserélnek bizonyos kérdésekről. 
Legkésőbb itt ismét egymás között vannak a szakértők, akik gyakran már 

ismerik egymást a tematikus szakpolitikai hálózatok valamelyikéből. Ezért 
nem ritka, hogy a két fél munkaügyi szintű képviselői ismerik egymást, és 
bizonyos mértékig közösen készítik fel főnökeiket, például a megbeszélés 

témáinak egyeztetésével vagy az egyes pontok előzetes tisztázásával. 
Mindazonáltal a miniszternek átadott tényleges előkészületek (a "mappák") a 

következők 
adott, bizalmas. 

A legfontosabb és legterjedelmesebb rész a várható petíció és a kormány 
álláspontjának ismertetése. Ezt az előkészületet a ház vezetőjének 
továbbítják, más egységekkel egyeztetve, hivatalos csatornákon keresztül. A 
vita minden egyes pontjához tartozik egy elemzés (Mit követelnek 
egyáltalán?), egy értékelés (Mi a mi álláspontunk ezzel kapcsolatban?) és egy 
értékelés (Milyen politikai és pénzügyi következményekkel jár ez?). Milyen 
politikai és pénzügyi következményekkel járna ez a kormány számára?), és 
egy ajánlást arra vonatkozóan, hogy a Ház vezetésének hogyan kellene 
reagálnia (elutasítás, kedvező elbírálás, jóváhagyás). Az egyes álláspontok 
előnyei és hátrányai kerülnek bemutatásra, és ismét kulcsszavakkal 
összefoglalva. Az előkészítő mappa nagyon terjedelmes lehet, és nem szabad 
elfelejteni, hogy a miniszternek mindezt előzetesen el kell olvasnia, és még 
mindig van lehetősége kérdéseket feltenni. A Ház vezetéséről szóló szavazás 
során mindenekelőtt az előző sorra és a koalíciós megállapodásban és/vagy a 
kormányzati nyilatkozatokban foglaltakra hivatkoznak. 

A tárgyalások szükségessége nagyon rövid távú lehet, ha egy vállalat vagy 
egy ágazat úgy érzi, hogy egy politikai intézkedés közvetlenül érinti. A 
beszélgetési vágy azonban csak egymás megismeréséből és a politikai 
helyzetről való eszmecseréből is állhat. 
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Tipikus alkalmak például az új elnökök, egyetemi elnökök stb. beiktatási 
látogatásai. Itt mindkét félnek érdeke, hogy megismerje egymást. 
Mindemellett ezeken az üléseken is megvitatják az adott érdekeket, és ezeket 
a megbeszéléseket is egy-egy osztály szak- és szervezeti osztályai készítik 
elő. 

Vannak okok, amelyek miatt a munkaszint nem tanácsolja a beszélgetést: 
Ez a helyzet akkor, ha nyilvánvalóan nincs miről tárgyalni, és a lobbista csak 
abban érdekelt, hogy beszéljenek róla, és a miniszterrel közös fotó 
készítésével meg akarja mutatni az ügyfeleinek, hogy fontos politikusokhoz 
fér hozzá. Az elutasítás oka néha a folyamatban lévő jogi eljárások (pl. ha a 
szóban forgó vállalat jelenleg a trösztellenes hatóságok célkeresztjében van), 
a sajtóban kialakult rossz kép (ha a vállalat olyan gyakorlatot képvisel, 
amelyet a kormány korábban elítélt), vagy ha nem világos, hogy a lobbista 
valójában mit akar. Mivel a politikusok ideje szűkös árucikk, a minisztériumi 
munkaszintű szavazóknak mindezeket az okokat mérlegelniük kell. Ennek 
során nem teljesen önzetlenek: minden egyes osztály egy szakmai testvériség 
része is, és a "saját" témák megvitatásakor a figyelemért és a relevanciáért 
folyó házon belüli versenyben a csúcson folyó vita erősíti őket. 

Eddig csak azt írtuk le, hogy az adminisztráció hogyan kezeli az 
interjúkérést, és hogyan készítik elő az interjút. Ami ennél is fontosabb, az 
az, hogy mi történik a találkozó után. Általában a munkaszint részt vesz a 
beszélgetésen - vagy a felső vezetés tájékoztatja az eredményről -, és 
munkamegbízásokat kap. Gyakran előfordul, hogy a beszélgetés után 
megígérik, hogy utánanéznek valaminek, beszélnek valakivel, vagy észben 
tartják a problémát, hogy később visszatérjenek rá. Minden politikus tudja, 
hogy az ilyen tárgyalásokon nem könnyű konkrét ígéreteket tenni. Akár 
finanszírozási projektekről, akár jogszabálytervezetek módosításáról van szó, 
szinte mindig be kell vonni más szervezeti egységeket, a parlamenti 
képviselőcsoportot, a parlamentet vagy a saját házat a maga szakosodott 
szervezeti egységeivel. A pénzügyi kötelezettségvállalások esetében a 
pénzügyi osztálynak amúgy is de facto vétójoga van. A harmadik felek 
érdekeit is figyelembe kell venni. Mindazonáltal számos ilyen kérdés előre 
tisztázható, és a lobbistával folytatott megbeszélés a dolgok állásáról való 
tájékozódásra és a további előrelépésre korlátozódhat. 

A lobbista érdekeltségét így a munkaszintre delegálják, amely például 
rendszeresen jelentést tesz a felső vezetésnek. Empirikus vizsgálatok nélkül 
azonban nem lehet megmondani, hogy a lobbi aggodalma valóban teljesül-e, 
és milyen tartós hatások mutathatók ki beavatkozás nélkül. A lobbizás 
hatékonyságában számos tényező játszik szerepet: 
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• a lobbista politikai súlya és az általa képviselt érdekek (a 
csúcsszervezetek képviselőit aligha lehet visszautasítani a kinevezést), 

• a kormány érdekeivel való összhang (egy zöld kormányban még a 
legokosabb atomlobbistának sem lenne esélye, még akkor sem, ha az 
egész energiaipar mögötte állna), 

• a pro- és pro-amerikai projekt megvalósíthatóságát, pénzügyi és politikai 
költségeit. 
(Egyszerűen megvalósítható-e egy intézkedés, vagy bonyolult 
koordinációs csatornákra van szükség a végrehajtásához?) 

• az osztályvezető és a lobbista személyes, szakmai és politikai 
közelsége (ha korábbi - tanulmányi, munkahelyi stb. - kapcsolatokból 
ismerik egymást). 
(vagy egy "más világból" érkezik, amely idegen a politikus számára), 

• a lobbista hitelessége és feddhetetlensége (a beszélgetéseket megtartják). 
Például kellemesnek és építő jellegűnek találja a vele folytatott 
beszélgetéseket, vagy idegesítőnek és időigényesnek?). 

Mindezek a tényezők szerepet játszanak. E tényezők lehetséges 
kombinációinak és jellemzőinek sokfélesége miatt nehéz megfogalmazni a 
sikeres lobbizás elméletét. A régóta működő lobbisták tapasztalatainak 
konkrét támpontokat kellene nyújtaniuk egy ilyen elmélethez. 

 
3.10.3 A lobbizás sokszínűsége 

 
Az egyre heterogénebbé váló civil társadalom mind mennyiségi, mind 
minőségi szempontból megváltoztatta az egyesületek képét. Ez a lobbizás és 
a lobbisták külső és önképére is hatással van: a modern lobbista inkább egy 
okos szakember, aki a legjobb kapcsolatokkal rendelkezik a fontos 
politikusokhoz és tisztviselőkhöz, és intenzíven megismerkedik azokkal az 
ügyekkel, amelyeket az ügyfél nevében képviselnie kell. A lobbista az 
"ügynök", a vállalat, a civil szervezet vagy az érdekcsoport pedig az 
"igazgató". A fejlődés a klasszikus egyesületi funkcionáriustól, aki 
elkötelezett az ügy iránt, és saját kezébe veszi az érdekképviseletet, a 
hivatásos lobbistáig, akinek nem kell szorosabb kapcsolatban állnia az általa 
képviselt ügyfélkörrel és üggyel, hasonlít az "ügynök" és a "megbízó" weberi 
dichotómiájára. 
"Fachmenschen" és "Kulturmenschen". Max Weber (1980: 576) a 
kultúrember elvesztését fájlalta, ami a köztisztviselők szakirányú képzésének 
következménye volt. 

Ráadásul a modern lobbista a másik oldalnak is dolgozik. A nem 
kormányzati szervezeteknek, az emberi jogi szervezeteknek és a 
környezetvédelmi egyesületeknek is megvannak a maguk lobbistái, akik nem 
kevésbé profik a politikusokkal való kapcsolattartásban. Néhány civil 
szervezetnek problémái vannak ezzel, és úgy érvelnek, mint a klasszikus 
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Az új lobbistáknak viszont valószínűleg nem okoz majd gondot a nem 
kormányzati szervezetek érdekeinek képviselete. Az új lobbistáknak viszont 
valószínűleg nem okoz majd gondot a nem kormányzati szervezetek 
érdekeinek képviselete. 

A lobbisták gyakran a politikából érkeznek, és a vállalatok vagy egy 
iparág alkalmazza őket saját céljaik érdekében. Nem ritka, hogy a lobbisták 
aktív parlamenti képviselők, és a parlamenten kívüli érdekek képviselőinek 
tekintik őket. A korábbi magas rangú kormánytisztviselők vagy parlamenti 
képviselők előnye az új szakemberekkel szemben, hogy ismerik a politika 
belső működését, és jó kapcsolatokat ápolnak korábbi kollégáikkal. A külső 
jelölteknek viszont előbb el kell sajátítaniuk ezeket a készségeket, amelyeket 
csak korlátozott mértékben lehet elsajátítani, ha nem dolgoztak közvetlenül a 
politikában vagy a kormányzatban. A volt politikusokról azonban néha az a 
kép alakul ki, hogy kudarcot vallottak a politikában, és most lobbistaként 
dolgoznak (kénytelenek). 

Birger Priddat szerint a lobbizás "legitim, de nem átlátható 
érdekképviselet, annak rejtett formája". Ez "a polgárok számára láthatatlanul 
történik. Ez a demokráciaelmélet szempontjából nem egyértelmű: amit nem 
lehet megfigyelni, azt nem lehet ellenőrizni" (Priddat 2009: 64). A lobbizás 
ilyen szemlélete túlságosan egyoldalú. A közigazgatásban sok minden más is 
el van zárva a nyilvános megfigyelés elől, részben jó okokból, de ez nem 
teszi azt antidemokratikussá. Ráadásul a lobbizással kapcsolatos kritika 
(Priddat/Speth 2007) csak a vállalatok lobbizását említi. A nem kormányzati 
szervezetek azonban a lobbizást is igénybe veszik. Végül is egy új 
technológia jóváhagyásáért lobbizó vállalat érdeke az alkalmazottai és a régió 
érdeke is, hogy munkahelyeket biztosítson. 

Vannak olyan lobbisták, akik ritkán játszanak szerepet a lobbizás 
kritikájában: pl. a közszolgálati műsorszolgáltatás, a sportegyesületek, az 
oktatási intézmények, a kutatóintézetek vagy a kulturális intézmények 
lobbistái. A nagyvállalatok képviselőihez hasonlóan mindegyiküknek konkrét 
ügyeik vannak: politikai és/vagy pénzügyi támogatást szeretnének kulturális 
intézményeknek, kutatási programoknak, sporteseményeknek, és 
tájékoztatást nyújtanak a parlamenti képviselőknek és a szakavatott 
tisztviselőknek, meghívják őket a saját területük reprezentatív eseményeire, 
például sporteseményekre vagy filmbemutatókra, megbeszéléseket folytatnak 
a miniszterekkel és hasonlók. A nagyvállalatok lobbistáival ellentétben ők 
magas erkölcsi erőforrásokkal és társadalmilag elismert aggodalmakkal 
rendelkeznek. A "valuta" mindig ugyanaz minden lobbista számára: Még a 
kultúra vagy a tudomány területén is mindig azzal érvelnek, hogy 
munkahelyeket kell biztosítani vagy teremteni. A lobbizás olyan jelenség, 
amely nélkülözhetetlenné vált a politikában, és amely nagyon különböző 
formákat ölthet. 
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konkrét célokat szolgál. A politikatudományi kutatások egyik kívánatos feladata 
marad e sokféleség és az ezzel kapcsolatos hatékonyság empirikus vizsgálata. 
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4. A végrehajtó hatalom a modern társadalomban 
 

Az előző szakaszokban lényegében azokat a társadalmi változásokat mutattuk 
be, amelyek a politika és így a kormányzás közvetlen környezetét alkotják. 
Ezek a társadalmi modernizáció folyamatát jellemző fejlemények: a 
szakpolitikai területek növekvő összetettsége és kölcsönös függősége, a 
gépesítés és a tudományosság, a medializáció, a globalizáció, a 
hálózatosodás, valamint a civil társadalom megváltozott önképe, a politikai 
részvétel és érdekképviselet iránti növekvő elvárásokkal. A következőkben a 
cél az, hogy a politikai ellenőrzés és kormányzás elméleteinek hátterében 
bemutassuk a munkamódszereket és a reakciókat, különösen a kormányzatét 
ezekre a folyamatosan változó keretfeltételekre: 

• Hogyan kezeli a miniszteri adminisztráció az érdekképviselet új 
formáit és a civil társadalom növekvő igényeit? 

• Hogyan valósulnak meg a kormányzati politikai projektek egy 
dinamikus 
és heterogén, valamint mediatizált és tudományosított társadalom? 

A végrehajtó testület aktív és passzív részese ennek a társadalmi változásnak. 
Egyrészt szembesül a társadalmi változásokkal, és gyakran úgy tűnik, hogy 
csak késve reagál a társadalmi változások impulzusaira. Másrészt lehetővé 
teszi a civil társadalmi kezdeményezések fejlődését, és biztosítja a megfelelő 
forrásokat (pl. politikai programok formájában). A végrehajtó hatalom 
alapvető feladata a társadalom alakítása, amihez nem fér kétség. A kérdés az, 
hogy milyen eszközökkel és forrásokkal tudja megvalósítani az alkotmány 
követelményeit és a jogalkotó elvárásait egy állandó változásban lévő 
társadalomban (Rehbinder 1987). 

 
 

4.1 Adminisztratív reformok és új modellek  
 

Az alkotmányos szervek alaptörvényben előírt struktúrája és funkciói, 
valamint együttműködésük a Német Szövetségi Köztársaságban a 
kormányzás legfontosabb keretfeltételei, a szövetségi államszerkezet, az 
arányos képviselet és az EU-ba való integráció mellett. A keretfeltételek 
magukban foglalják a törvényhozás, a végrehajtó és az igazságszolgáltatás 
belső struktúráit és tipikus munkamódszereit is. Mindenekelőtt a végrehajtó hatalom 
feladatai minőségileg és mennyiségileg is megváltoztak a társadalom 
szerkezeti változásának eredményeként. A növekedés 
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az új osztályok, hivatalok és hatóságok új feladatokon keresztül és az ezzel 
járó növekvő összetettség kérdéseket vetett fel az egyre növekvő bürokrácia 
hatékonyságával kapcsolatban. Az egyes hatóságok, de a közigazgatás egésze 
is rendszeres időközönként reformbizottságok és tanulmányok tárgyává válik 
(Jann 1998 és 1999; Felder 2000; Felder/Grunow 2003; Bogumil 2004; Jock 
2011; Grunow 2003 és 2014). A számtalan reformbizottság és jelentés által 
felvetett kérdések spektruma a közigazgatás és így az állami feladatok 
alapvető átszervezésétől (kulcsszavak itt például a feladatkritika és a 
közigazgatási struktúra reformja) az egyes hivatalok optimalizálására 
vonatkozó konkrét javaslatok kidolgozásáig terjed. Megdöbbentő a kialakult 
struktúrák ellenállása a legkisebb reformlépésekkel szemben is (Brohm 
1988). Az egyetlen konszenzus az, hogy az államot ésszerűsíteni kell, a 
hatékonyságot növelni kell, és a bürokráciát a minimálisra kell csökkenteni 
(Ellwein 1987).65 

A különböző reformjavaslatok fő oka a szolgáltatások javítása és a 
közigazgatás növekvő költségei. Egyedül a személyzeti költségek és a 
nyugdíjak aránya terheli egyre inkább az állami költségvetést. A 
közszolgálati reformok a szuverén közigazgatásról a polgárbarát szolgáltatóra 
való átállással is együtt jártak (Seibel 1997; Naschold/Bogumil 1998). Ez az 
állam és az állampolgár megváltozott felfogását tükrözi: a modern állam 
igazgatásában nem "államapa" és alárendelt, hanem "partnerállam" és felelős 
állampolgár találkozik szemtől-szembe. Az 1990-es években a privatizációs 
hullám a közszolgálatot is elérte. Az állampolgárok, utasok, kérelmezők, sőt 
még a börtönben raboskodók is "ügyfelekké" váltak, akik mint ilyenek, 
igénybe vették az állam szolgáltatásait. Ez a Davis Osborne és Ted Gaebler 
által 1997-ben inspirált modell a közszolgáltatást a gazdasághoz való 
igazodással igyekezett hatékonyabbá tenni. Mivel nem volt kitéve a 
versenynek, hiányzott belőle az innovációra és a változásra való ösztönzés. 
Ez a modell azonban mindenekelőtt azt akarta elérni, hogy a 
közszolgáltatásokat igénybe vevőkből embereket csináljanak, és ne tekintsék 
őket többé a közigazgatás puszta tárgyainak. E megközelítés kritikusai azt 
állítják, hogy éppen a polgár ügyféllé válása az, ami tárgyakká teszi őt. A 
privatizációs folyamat még messze nem fejeződött be, és mindaddig alakítani 
fogja a közszolgálati reformról szóló vitákat, amíg a New Public 
Management szempontjából ki nem merül a közszolgálatban rejlő összes 
lehetőség (Crouch 2015). 

A közigazgatás reformjára irányuló erőfeszítések 
az 1970-es években a nagyobb demokratizálódás társadalmi követeléseivel. 

 

65 A közigazgatás bürokráciájával szembeni kritika már a 18. században is létezik, ami 
"bizonyos problémák állandóságát" bizonyítja (Laux 1990: 30). 
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a polgárokkal való együttműködés, a részvétel és a polgárközelség. A 
reformok középpontjában azonban elsősorban a hatóságok racionalizálásának 
és a bürokrácia csökkentésének pénzügyi motivációi álltak (Bogumil/Kissler 
1995; Boeßenecker 2001). Az ezzel a szándékkal folytatott közigazgatási 
reformok nyilvánvalóan túllépték a határokat bizonyos területeken, amikor a 
polgárok egyre több ellenőrzést (pl. az élelmiszerek esetében), több rendőri 
jelenlétet, több gyermekfelügyeletet, vagy egyszerűen a közintézmények (pl. 
könyvtárak, sportlétesítmények, felnőttképzési központok) nyitvatartási 
idejének további csökkentésének visszavonását követelik. Ez azt is mutatja, 
hogy a civil társadalom társadalmi tőkéje nem ugyanolyan mértékben van 
jelen, ahogy az állam kivonul bizonyos feladatokból. Továbbra is marad egy 
rés. Így egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a társadalmi megosztottság 
növekedni fog: Az állami infrastruktúrák megvonása a szociálisan gyengéket 
jobban érinti, mint a tehetősebbeket. Már most is megfigyelhető, hogy a 
magánbiztonsági szolgálatok felváltják a rendőrségi járőröket a jómódú 
városrészekben. Az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában az ilyen zárt 
közösségek szinte a szabály a metropoliszokon belül. Míg az ottani közszféra 
láthatóan hanyatlik, az állami iskolák és a biztonsági szolgálatok virágzó 
szolgáltatásokká fejlődnek. Politikai kultúránk fényében kérdéses, hogy a 
jóléti állam visszaszorulását az önkéntes munkának kell-e felszívnia. Az 
önkéntesek lenyűgöző száma kevéssé árulkodik az "új önkéntességben" rejlő 
tényleges lehetőségekről. A politikai döntéshozók kísérletei az 
önkéntességben rejlő lehetőségek mozgósítására - kivételektől eltekintve - 
meglehetősen kijózanítóak. Nem reálisak azok az elvárások, hogy a 
megtakarított munkahelyeket legalább részben az önkéntesek pótolhatják, bár 
a nagyszámú önkéntes nélkül, különösen a szociális ágazatban, számos 
szolgáltatás nem valósulhatna meg. 

Az új információs és kommunikációs technológiák megjelenése révén 
a közigazgatásba, nemcsak a belső munkafolyamatok és struktúrák 
(Mambrey/Oppermann/Tepper 1986; Fromm/Moddenburg/ Rock 1995: 32; 
Baron/Grimmer/Schumm-Garling 1995: 149; König 2008: 744; Bröchler 
2011; Engel 2015) változtak meg, hanem az állampolgárokkal való bánásmód 
is. Az elektronikus kormányzás, mint a felelős és tájékozott polgárok 
hálózatba kapcsolt, átlátható és interaktív társadalmának része, a modern 
közigazgatás vezérelvévé vált. Ezzel egyszerre két célt akartak elérni: A 
közigazgatás reformja és a demokrácia megerősítése. Ma már minden hatóság 
rendelkezik interaktív felületekkel. A felkínált lehetőségek azonban 
nagymértékben eltérnek egymástól.66 Cisco 

 
66 Például a Köln város részvételi költségvetésében való részvétel lehetőségei: https:// 

buergerhaushalt.stadt-koeln.de/2012/ (utolsó hozzáférés: 2016.3.3.3.). 

https://0.0.0.133/
https://0.0.0.133/
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Systems, a világ egyik legnagyobb IT-szállítója és számos kormányzat 
tanácsadója, az e-kormányzat alatt a következőket érti: 

"Annak megértéséhez, hogy a technológia hogyan változtathatja meg alapvetően a 
demokratikus folyamatot, képzeljünk el egy olyan közösséget, amelyben minden 
politikai folyamat polgárközpontú, a kezdeti programalkotástól a politikai célok 
megvitatásán át a végső döntéshozatalig tartó folyamatos folyamatként. 

Ezt az interaktív és hálózatba kapcsolt információs és kommunikációs technológiák 
teszik lehetővé, a polgárok bevonásának hagyományosabb módszereivel kombinálva. E 
technológiák segítségével az egyének nemcsak véleményt nyilváníthatnak a már 
eldöntött politikai célokról, hanem a prioritásokba is beleszólhatnak. Ráadásul a 
folyamatba való belépés is könnyebb, mivel az új technológiák könnyen hozzáférhetőek 
és egyszerűen használhatóak. Így nagyobb számú, sokféle ember vehet részt a politikai 
folyamatban" (Badger/Johnston/Stewart-Weeks/Willis 2004: 60). 

Az új média interaktív lehetőségeivel kapcsolatos kezdeti eufórikus 
várakozásokat a demokrácia újjáélesztésére vonatkozóan (Donath 2001) az 
empirikus tanulmányok relativizálták.67 Kaletka (2003: 42) például 
emlékeztet arra, hogy a jól tájékozott polgár "nem több, mint egy normatív 
konstrukció", és hogy az az elvárás, hogy az interaktív lehetőségek kínálata 
még a politikától távol álló polgárokat is motiválni fogja arra, hogy politikai 
ügyekbe kapcsolódjanak be, "legalábbis bizonytalan terepen áll". Az 
ügyintézés rutinjai még az internet korában sem változtak meg alapvetően. 
Mindazonáltal az új média jelentősen csökkentette a politikai folyamatokról 
tájékozódni és a politikában részt venni kívánó polgárok ingerküszöbét. A 
hatóságok interaktív portáljai - legalábbis a felhasználóbarátság 
szempontjából - javítottak a polgárok helyzetén, mivel számos közigazgatási 
eljárás és rutinügy online intézhető. A közigazgatás virtualitásának 
növekedésével azonban a polgárok elvárásai is nőnek, és a közigazgatással 
való kommunikációval szembeni gátlásküszöbük az internethálózatnak 
köszönhetően egyértelműen csökkent. Ez elkerülhetetlenül csalódáshoz 
vezet: "Az élet bonyolult. Az interneten elérhető polgári szolgáltatások 
mindig csak témákat emelhetnek ki, de nem képesek konkrét élethelyzetet 
ábrázolni" (Emskötter, 1. o.). 

 
 

67 Ugyanez vonatkozik arra az elvárásra is, hogy a több népszavazás több demokráciát is 
jelentene. "A részvételi lehetőségek kínálatának növekedése csak átmenetileg vezet a 
kereslet növekedéséhez. [...] Az a feltételezés tehát, hogy a nagyobb számú részvételi 
lehetőség egyidejűleg nagyobb részvételt jelent, nem tartható fenn" (Drewitz 2012: 445). 
Ráadásul "a konzultációs órák nagy részét például olyan egyéni aggályok töltik ki [...], amelyekben a 
tényleges sérelem egyértelműen olyan egyéni aggályok mögött rejtőzik, amelyeket az 
adminisztráció nem tud orvosolni" (Laux 1990: 39). 
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2001: 324). Kérdéses, hogy a demokrácia új minőségéről beszélhetünk-e a 
"virtuális városházák" létrehozásával. 

A közigazgatási kutatásban két általános tézis fogalmazható meg a 
közigazgatásnak a Német Szövetségi Köztársaság megalapítása óta 
bekövetkezett fejlődésével kapcsolatban: Az egyik a közigazgatási elvek 
folytonosságát hangsúlyozza, mint például a nyilvántartások szabályossága, a 
köztisztviselők semlegessége és lojalitása, a jogi formalitás és az eljárások 
átláthatósága, míg a közigazgatási kutatás másik iránya inkább a változást 
hangsúlyozza A mai közigazgatásnak alig van köze Max Weber korához, 
azaz a birodalomhoz és a weimari köztársasághoz, mert szinte minden 
megváltozott, különösen maga a közszolgálat (Jann 1999). Eltekintve attól, 
hogy Max Weber egy ideális-típusos közigazgatásra gondolt, az akkori és a 
mai közigazgatás közötti különbségnek már kívülről is nyilvánvalónak 
kellene lennie. A pult előtt állás rémálma, amelyet Kurt Tucholsky tipikus 
német élményként állított szembe a szintén tipikus német álommal, a pult 
mögött üléssel, nem tűnt el sok polgár tapasztalataiból a hatóságokkal való 
kapcsolattartás során.68 A média újra és újra felkapja a polgárokkal 
igazságtalanul bánó vagy különösen kirívóan rossz döntéseket hozó 
hatóságok eseteit. Mindazonáltal mind a hatóságok munkastílusa, mind a 
polgárokkal való bánásmód ma már egyértelműen más, mint egy 
generációval ezelőtt. Ennek több oka is van. 

A társadalmi értékek változása, a tekintélyelvű államtól való elfordulás és a 
A Németországi Szövetségi Köztársaságban legkésőbb az 1970-es évek óta 
megfigyelhető, a hatalomhoz kötődő gondolkodás irányába mutató tendencia 
nem kerülte el a közigazgatást sem. Pontosan ez a tekintélyben való 
gondolkodás alakította ki a birodalom politikai és közigazgatási kultúráját. A 
tanárok, rendőrök vagy a szociális hivatalok alkalmazottai elleni erőszakos 
támadások, mint ahogyan az manapság egyre gyakrabban megfigyelhető, 
akkoriban valószínűleg más reakciókat váltottak volna ki. Ma, bizonyos 
kiváltságok, például az állandóság és a viszonylag jó nyugdíjak ellenére, a 
köztisztviselők aligha nevezhetők egyfajta kasztnak, amely a birodalomban a 
katonasághoz hasonlóan minden más társadalmi csoport fölött állónak tekinti 
magát. Az önkép változása és a közszolgálatban dolgozó személyzet felvételi 
szokásainak változása 

 

68 "Az a benyomásom, hogy a közszolgáltatások minősége is jelentősen javult a polgárok 
számára az elmúlt években. Úgy tűnik, jó úton járunk ahhoz, hogy sok évtized után 
megcáfoljuk Kurt Tucholskyt, aki egyszer a németek bürokráciához való viszonyáról írta: 
"A német álom: pult mögött ülni". A német rémálom: egy pult előtt állni. Nem azt 
mondom, hogy nem lehet sokkal jobbat csinálni. Még az embernek is kell. De bármennyire 
is rosszul csinálják néha, a közigazgatás messze nem olyan rossz." (Johannes Rau 
szövetségi elnök beszédéből a Ver.di Egyesült Szolgáltatói Szakszervezet alapító 
kongresszusán, 2001. március 19-én Berlinben). 
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szolgáltatás jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a hatóságok ma másképp 
működnek és másképp érzékelik őket, mint a múltban. 

A szövetségi köztársasági közigazgatás újjáépítése után kezdetben a 
meglévő struktúrákat és személyzetet vették át. Bár a politikailag súlyosan 
inkriminált köztisztviselőket eltávolították a szolgálatból, a személyzet 
jelentős része a "Harmadik Birodalomban" szocializálódott. Az akkori 
legfontosabb feladatok - mint például a lakosság ellátása és az újjáépítés - 
elvégzése érdekében a közigazgatásnak a meglévő személyzetre kellett 
támaszkodnia, különösen önkormányzati és állami szinten. Alapvető 
"tisztogatás" nem történt. Csak évekkel később tették fel pontosabban a 
kérdéseket számos köztisztviselő toborzásával és politikai kitettségével 
kapcsolatban, és ítélték meg szigorúbban. Az egyik kérdés az volt, hogy 
milyen szerepet játszott a közszolgálat és a közigazgatás a fasizmusban (H. 
Mommsen 1966). Az elszigetelt ellenállásból - összegezhetnénk a számos 
tanulmányt - a közigazgatás minden ágában a náci rezsim támaszának 
bizonyult. Ez egyben választ adott arra a kérdésre is, hogy a közigazgatás 
semleges hatalom volt-e az államban: nem volt az.69 A közszolgálat 
személyzete ma heterogénebb, mint a múltban, amikor a felvételi feltételek 
gyakorlatilag kizártak bizonyos társadalmi rétegeket. Jelenleg például a 
hatóságok kifejezetten arra ösztönzik a migránsokat, hogy tanári, rendőri 
vagy szociális munkára jelentkezzenek. 

Minden szabály- és törvényhozás ellenére egy vak autoritás 
Szó sincs lojalitáshiányról a közigazgatásban, amely a számos reform 
eredményeképpen inkább a magánszektor hatékonysági kritériumaihoz 
igazodik, különösen mivel gyakran ugyanazok a vezetési tanácsadó cégek 
adnak tanácsot mindkét ágazatnak. Az új vezetési és irányítási modelleket, 
amelyeket ezek a tanácsadó cégek bevezettek a közigazgatásba, beépítették a 
közigazgatási személyzet képzésébe, és továbbképzéseken tanították. Az 
ilyen modellek értelme, amelyek a tapasztalatokon és a 
magánvállalkozásokkal való összehasonlításon alapulnak, még mindig vita 
tárgyát képezi, amikor az állami és a magánigazgatás sajátosságainak 
kidolgozásáról van szó. Ennek ellenére ezek szinte az összes közigazgatási 
ágat érintették, és a közigazgatási reform folyamatos témáját képezik. A 
tekintélyelvű státuszgondolkodás helyett - összegezhetnénk - a teljesítmény- 
és hatékonyságorientált normák dominálnak a mai közigazgatásban. 

A végrehajtó hatalom folyamatos bővülése és szakosodása miatt 
következetes lenne, ha az adminisztrációt csak többes számban használnánk, 
és a ver- 

 

69 E komplexumról szóló jelentős tanulmánynak tekinthető a Külügyminisztérium történetéről 
szóló tanulmány, amelyet 2005-ben Joschka Fischer akkori külügyminiszter 
kezdeményezett, és 2010-ben adta át az akkor hivatalban lévő Guido Westerwelle 
külügyminiszternek (Conze/Frei/ Hayes/Zimmermann 2010). 
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hogy "a" kormányzatról beszéljünk. Nincs olyan, hogy "a" közigazgatás, még 
akkor sem, ha van közigazgatási eljárási törvény, közigazgatási joggyakorlat 
és közös eljárási szabályok. A közigazgatás egyes ágainak feladatai 
túlságosan eltérőek ahhoz, hogy minden további nélkül egységesnek lehessen 
őket tekinteni. A közigazgatásról szóló nyilatkozatok és tanulmányok 
gyakran csak egy bizonyos politikai szint bizonyos közigazgatásaira 
vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy számos közigazgatás szerkezetének, 
munkamódszereinek és stílusának sajátosságait nem veszik figyelembe. Egy 
önkormányzati kulturális hivatalnak, egy járási hivatalnak vagy egy műszaki 
felügyeleti hatóságnak alig van valami közös vonása egymással, sem a 
munkatársak képzettségében, sem az ügyfélkörükben, sem a 
munkamódszereikben. Ezért messzemenő absztrakció közigazgatásról 
beszélni. Úgy tűnik, hogy néhány közigazgatás irányíthatatlan önálló életet él, 
míg mások a mindenkori politikai vezetés meghosszabbított karja, vagy 
szilárdan a klientúrájuk markában vannak.70 Az "ügyfélkör igényei és 
érdekei" olyan tényezők, amelyek alakítják a közigazgatás stílusát és 
szervezeti kultúráját (van Waarden 1993: 72). 

Ennek okai a hatóság feladataiban rejlenek. A 
A regionális, társadalmi, szakmai és politikai környezet alakítja a 
munkatársak felvételét és képesítését, a számukra fontos szereplőkkel való 
kapcsolatépítést és a munkastílusukat is. Például egy élelmiszer-ellenőrzéssel 
foglalkozó hatóságot a természettudósok befolyásolnak, akik elsősorban a 
saját intézményükből vagy hasonló feladatokat ellátó intézetekből származó 
kollégáikkal kommunikálnak. Munkastílusukat és kommunikációs stílusukat 
a természettudósok közössége befolyásolja (Haller 1930; Höcherl 1974). 
Ezzel szemben sok szociális munkás vagy akár társadalomtudós egy 
önkormányzati szociális hivatalban dolgozik, és teljesen más problémákkal 
küzdő ügyfélkörrel foglalkozik. Nincs semmi közös a határértékeket 
felügyelő élelmiszeripari vegyészek és a menekültek elhelyezéséről 
gondoskodó szociális hivatal alkalmazottai között, kivéve, hogy egy olyan 
birodalom előőrseihez tartoznak, amelyet leegyszerűsítve és elvontan 
"közigazgatásnak" neveznek. 

Még egy nagyobb, több részleggel és feladatkörrel rendelkező hatóságon 
belül is léteznek különböző szakmai kultúrák és munkastílusok. Egy 
minisztériumban a sajtó, a költségvetési, a belügyi technológiai/IT, a 
személyzeti, az esélyegyenlőségi, a nemzetközi ügyek, a kabinet és a 
parlamenti ügyek, valamint a miniszteri hivatal osztályai egyértelműen 
különböznek egymástól, még akkor is, ha politikai feladataik ellátása 
érdekében egy fedél alatt egyesülnek. 

 

70 "Különösen az amerikai politika széttöredezett politikai környezetében a szabályozók 
függővé váltak ügyfeleik politikai támogatásától, és nemcsak megértették problémáikat, 
hanem még a normáikat és értékeiket is átvették." "Ügyfélkörük foglyul ejtette őket" (van 
Waarden 1993: 72). Ez a megállapítás többé-kevésbé igaz a német hatóságokra is. 
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vezetés. A vezetői feladat többek között abból áll, hogy "magával hozza" 
mindezeket a munkaegységeket, és összehangolja őket a politikai célokkal. A 
belső kommunikációra is érvényes a következő: "A politikai racionalitás 
feltételei között vezetni tehát mindenekelőtt azt jelenti, hogy szereplőként 
eligazodni a különböző cselekvési logikák követelményei között" (Gras- 
selt/Korte 2007: 190). Az, hogy ez általában nagyobb problémák nélkül 
működik a saját intézménynél, annak köszönhető, hogy a feladatterv révén 
minden munkaegység számára egyértelmű, hogy mi a feladata. A 
különbségek csak akkor válnak nyilvánvalóvá, amikor a különböző 
egységeknek együtt kell teljesíteniük egy feladatot. A költségvetési szerv 
például feltételekhez kötheti a társaláírást, vagy megtagadhatja azt, még 
akkor is, ha a technikai egység támogatja az intézkedést. Vagy a sajtóosztály 
és a miniszteri hivatal esetleg más prioritásokat kíván meghatározni egy 
beszédtervezetre vonatkozóan, mint a szakosztály. 

Mindezek a különböző egységek különböző szakmai kompetenciákkal 
rendelkeznek, amelyeket a hatósághoz visznek. A sajtó- és médiaosztályok 
munkatársai gyakran újságírók, a nemzetközi ügyekkel foglalkozók gyakran 
az uniós hatóságoktól, a miniszteri hivatalok munkatársai a miniszter politikai 
környezetéből, az informatikai osztályok munkatársai műszaki szakemberek, 
a szakosztályok munkatársai pedig gyakran az alárendelt hatóságoktól vagy 
kívülállóként a hasonló szakirányultságú és a témához közel álló 
szakpolitikai területhez tartozó egyesületekből érkeznek. A legtöbb 
minisztériumban és hatóságban már csak a munkavállalók eltérő 
szocializációs útjai miatt sem alakul ki monokultúra. A szakmai 
irányultságok sokfélesége tanszékenként eltérő. Valószínűleg a 
kormányközpontokban a legnagyobb, legkevésbé a belügy- és az igazságügyi 
minisztériumban, ahol az ügyvédek szinte egymás között vannak. Az, hogy a 
szakmai irányultságok sokfélesége ne váljon problémává, különösen a 
vezetési szinteken múlik, amelyeknek össze kell fogniuk a különböző 
nézőpontokat. Az az elképzelés, hogy minden közszolgálati alkalmazott 
számára egységes belépési követelményt kell teremteni, a gyakorlatban túl 
sok kivételt tartalmaz, és még ott is, ahol a nem jogi végzettségű 
alkalmazottak strukturált előkészítő szolgálaton és azt követő vizsgán 
mennek keresztül, a különböző szakmai szocializációkat soha nem csiszolják 
le teljesen. 

 
 

4.2 Információkezelés a miniszteri adminisztrációban 
 

Egy minisztérium szinte valamennyi munkaegységének feladata nagyrészt az 
információk gyűjtése, feldolgozása és értékelése (Hirscher/Korte 2003). 
Minden osztályon vannak olyan munkaegységek (nyilvántartások, 
könyvtárak, médiaértékelés és dokumentáció, informatikai egységek), 
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amelyek kizárólag ezzel foglalkoznak. A célzott kezelés 
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Az információkezelés feladata, hogy a legkülönbözőbb forrásokból (akták, 
dokumentumok, levelezés, parlamenti jegyzőkönyvek, memorandumok, 
tanulmányok stb.) származó információkkal lépést tartson: mindez arra 
szolgál, hogy a megfelelő munkaegységek intézkedési javaslatokat 
készítsenek a ház vezetője számára. A minisztereknek, államtitkároknak, 
valamint hivatalaiknak és szóvivőiknek naprakészen és átfogóan 
tájékozottnak kell lenniük a tárcájukhoz tartozó ügyekről (eljárási és 
tényállás), hogy bármikor reagálni tudjanak az aktuális fejleményekre és a 
kormány álláspontját meg tudják határozni. 

Semmi sem lehet károsabb egy politikus számára, mint amikor túl későn, 
helytelenül vagy hiányosan tájékoztatják. Aligha van valami, ami jobban 
megkérdőjelezi a nyilvánosság hozzáértését és bizalmát, mint egy olyan 
osztályvezető, aki nincs megfelelően tájékoztatva arról, hogy mi folyik a háza 
táján és a hatáskörébe tartozó hatóságoknál. Ez különösen nyilvánvaló 
katasztrófák esetén, amikor azonnali cselekvésre van szükség: Az a miniszter, 
akinek még mindig áttekintést kell szereznie, miközben mindenki más már 
tudja, és a média szembesíti őt a naprakész információkkal, elveszíti a 
közbizalmat. Másrészt egy jól tájékozott és magabiztos megjelenés egy 
incidens után helyreállíthatja a közbizalmat. Ez vonatkozik például a német 
állampolgárok által külföldön elkövetett túszejtésekre, valamint a 
világjárványokra vagy járványokra. A jelentések sűrűn és gyorsan érkeznek, 
ellentmondásosak, mégis azonnal cselekedni kell: Mi a megbízható 
információ, honnan származik, és mit tehetünk jelenleg? 

De még az ilyen válsághelyzeteken túl is a Ház vezetésének mindig 
formálódnia kell. A politikusok korábbi generációinak úgy kellett döntéseket 
hozniuk, hogy megbízható források és csatornák híján mindig hiányos 
információkkal rendelkeztek. A középkorban a császár döntései több hétig 
tartottak, mire a birodalom összes fejedelméhez eljutottak. Számos történelmi 
példa van arra, hogy a téves vagy túl későn érkező információk rossz 
döntésekhez vezettek. Az információs korban nem csak a kormányoknak 
okoz gondot, hogy a túl sok információból kiszűrjék a releváns és helyes 
információkat.71 A politikai döntés az információ túlterheltség feltételei 
között nem könnyebb, mint a hiányos információkon alapuló döntés. Itt is 
van példa arra, hogy a megfelelő információ időben rendelkezésre állt, de 
nem ismerték fel és nem adták tovább. 

A minisztériumon belül egy-egy egység feladata nagyrészt az, hogy 
információkat gyűjtsön a saját felelősségi körébe tartozó fejleményekről, és 
eldöntse, milyen információkat szolgáltasson. 

 

71 Karl W. Deutsch (1973); Kevenhörster (1984) és mások már az internet feltalálása előtt 
kidolgozták ezt a problémát a politikai rendszerre vonatkozóan. 
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tásoknak "felfelé" kell adni. Erre meghatározott formák léteznek: Ha nagyobb 
jelentőségű fejlesztésről vagy összetettebb ügyről van szó, akkor az szavazás 
vagy háttéranyag formájában történik. Mindegyik esetben a miniszter és/vagy 
az államtitkár mint címzett részére intézkedési javaslatot adnak; a 
legegyszerűbb esetben "feljegyzést". Más esetekben az is ajánlott lehet, hogy 
erre az információra válaszoljon, például egy nyilatkozattal. Íme néhány 
példa: 

Egy kongresszuson az üzleti szövetség elnöke adópolitikai követeléseket fogalmaz meg 
a kormány felé. A konferencián jelen lévő minisztériumi szóvivő tájékoztatja a 
minisztérium vezetőjét a megfelelő értékeléssel és az esetleges reakciókra vonatkozó 
jelzésekkel. Így a miniszter már első kézből tájékozódik, és reagálni tud a média 
megfelelő megkereséseire, hogy állást foglaljon. 

Egy tanácsadó cég tanulmányt tesz közzé a német tartományok jövőbeli 
életképességéről. Többek között megemlíti egyes szakpolitikai területek erősségeit és 
gyengeségeit is. Az egység feladata, hogy közölje a miniszterrel a tanulmány 
eredményeit, és szükség esetén javaslatot tegyen a nyelvi rendszerre, ha a minisztert a 
médiában vagy a parlamentben erről kérdezik. 

Az Európai Unió regionális és strukturális politikájának átirányításán gondolkodik. 
Ez messzemenő következményekkel járna a tartományokra nézve, amelyek eddig a 
megfelelő programok kedvezményezettjei voltak. Az illetékes tárcák feladata, hogy 
tájékoztassák a minisztereket a tanácskozások állásáról, és javaslatokat tegyenek arra 
vonatkozóan, hogy az EU strukturális politikájának reformja hogyan biztosítható a saját 
kormányuk számára előnyös módon (tárgyalások az európai parlamenti képviselőkkel 
és a Bizottság tagjaival, koordináció más országokkal, szövetségek más uniós 
államokkal stb.). 

Egy vállalat úgy dönt, hogy az egyik telephelyen munkahelyeket szüntet meg. A 
sajtóban menetrendeket és számadatokat említenek, és idézik a dolgozók hangját. Az 
illetékes szakosodott egységek feladata a hírek ellenőrzése és a miniszter tájékoztatása a 
vállalat tényleges szándékairól, valamint intézkedési javaslatok megtétele: pl. 
megbeszélések a vezetőséggel, az üzemi tanáccsal és a helyi képviselőkkel, minősítési 
intézkedések kidolgozása stb. 

Egy parlamenti bizottsági ülésen kritika hangzik el egy kormányzati 
törvényjavaslattal kapcsolatban, és meghallgatást hívnak össze. A minisztérium 
tájékoztatja a képviselőház vezetését erről a kritikáról és a meghallgatásra vonatkozó 
tervekről. 

Mindezekben az esetekben az információ különböző fontosságú a kormány 
számára. Ennek a relevanciának a felmérése és a cselekvési javaslatok 
kidolgozása a miniszteri bürokrácia egyik legfontosabb feladata. Egyik 
példában sem engedheti meg magának a miniszter, hogy ne legyen tájékozott, 
és ezért ne tudja, mit kell tennie, vagy hogy ne tudjon "beszélni". Mivel a 
minisztériumon belül a relevancia kritériumai eltérőek, mindig vannak 
konfliktusok azzal kapcsolatban, hogy melyik munkaegység melyik 
információt terjessze a ház elejére. Minél magasabb hierarchiaszinten kapja 
az információt, annál nagyobb a felelősség, hogy mit továbbítanak, és mit 
nem. A szakosodott egységek fontosnak tartják, hogy az információs 
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A sajtóosztályok vagy a miniszteri hivatalok számára az információ nem 
ugyanaz, hiszen nekik először saját maguknak kell tájékozódniuk ahhoz, 
hogy helyesen tudják értékelni az információ jelentőségét. Gyakran arra a 
következtetésre jutnak, hogy az információt nem szabad az osztálytanácsból a 
felső vezetés felé továbbítani, vagy azt más formában vagy egy későbbi 
időpontban kell továbbítani. Ha az információt nem adják tovább, akkor talán 
válaszolniuk kell a miniszter kérdésére, hogy miért csak most hall erről. 
Egyébként minden más egységnek szembe kell néznie ezzel a kérdéssel, ha 
nem adtak át bizonyos információkat. Mindenesetre ez egy verseny a belső és 
a külső információforrások között: Ideális esetben a minisztériumnak 
továbbítania kellene az információkat, mielőtt azok eljutnak a médiához. Ha 
az információ már megjelent a médiában, a belső feljegyzéseknek legalább a 
hátteret meg kell adniuk, és értékeléseket kell javasolniuk. 

Az egységek, mint a legkisebb szervezeti egységek, állandó kapcsolatban 
állnak a projektekkel, intézményekkel, szervezetekkel és a saját szakmai 
környezetükből származó egyénekkel. Az állandó csere révén egy egység 
munkatársai megismerkednek a tervezett projektekkel, hangulatokkal, 
értékelésekkel és fejlesztésekkel. Egy hálózat részeként folyamatosan olyan 
információkat gyűjtenek, amelyek fontosak lehetnek a felső vezetés számára. 
A politikailag fontos dolgok megítélése jelentősen eltérhet egymástól, 
különösen azért, mert egy egység hírneve és ezáltal a személyzetének a 
miniszter által érzékelt fontossága is attól függ, hogy milyen információkat 
tud szolgáltatni. Egy olyan egység, amely folyamatosan információkat ad át a 
"csúcsnak", függetlenül azok relevanciájától, egy bizonyos ponton 
megbízhatatlanná válik. Másrészt az információ visszatartása táplálhatja a 
gyanút, hogy az információt szándékosan visszatartják. Ennek számos oka 
lehet: 

Még a legfelvilágosultabb bürokráciában is fennáll a veszélye annak, hogy 
a rossz hírek hozójának számolnia kell azzal, hogy nem bánnak vele 
tisztességesen - mintha ő lenne a felelős a növekvő vállalati csődökért és 
munkanélküliségi adatokért, amelyeket rendszeresen megkap, miután a 
statisztikai értékelések beérkeztek és megfelelően feldolgozták a miniszter 
tájékoztatására. Ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy a negatív 
statisztikákból kiemeljük azt, ami valami pozitívumot bizonyít. Ha például a 
cégcsődök száma mindenhol emelkedik, akkor valahol lehet találni egy 
ellenpéldát, amelyet aztán megemlítenek a Ház vezetőinek szóló jelentésben. 
Ez egészen a statisztikai trükkökig terjed, amikor a munkaerő-piaci helyzet 
elfedése érdekében egy véletlenszerű kategóriát emelnek ki, ahol a tendencia 
nem tűnik olyan rossznak vagy akár pozitívnak. ("A 20-25 éves építőipari 
szakmunkások körében az X. kerületben a múlt előtti hónapban nőtt a sikeres 
állásközvetítések száma" - amit természetesen a jelenlegi kormánynak 
tulajdonítanak). 
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Ha az ilyen tájékoztatási magatartás elszabadul, fennáll a veszélye annak, 
hogy a miniszterről, aki állítólag jobban tudja, bár mindenki más az 
ellenkezőjét állítja, szisztematikusan torz kép alakul ki. A jó szándékú, de 
hamis információk alapján illuzórikus világok alakulhatnak ki a politikusok 
fejében, amelyeket az stabilizál, hogy csak azokban ismerik fel igazi 
barátaikat, akik a kívánt pozitív hírekkel látják el őket, és minden mást 
vészmadárnak bélyegeznek. A kormányfrakcióhoz tartozó bátor 
képviselőknek vagy legközelebbi bizalmasaiknak kell kimondaniuk az 
igazságot a tárcavezetőnek, és kockáztatniuk, hogy a jövőben elszigetelik 
őket. Egy normális miniszteri bürokráciában az ilyen kóros viselkedés a 
kivétel, de vannak rá történelmi példák.72 

A kormányzat számára fontos információforrás az adott tárca ügyfélköre - 
egyesületek, lobbisták, hálózatok, kezdeményezések -. Az adott kérdésekre 
adott válaszok célzott keresése során más forrásokat is felhasználnak. Ennek 
oka lehet például egy parlamenti kérdés vagy a miniszter kérdése, például egy 
megbeszélés előkészítéseként. Ezekben az esetekben az illetékes szervezeti 
egység különböző forrásokra támaszkodik. Az eredmény egy helyzetjelentés, 
amely általában tartalmaz egy cselekvési ajánlást is - például egy 
levéltervezetet vagy tanácsokat a megbeszélés lefolytatására vonatkozóan. 
Egy minisztérium egyik legfontosabb forrása a saját archívuma. Minden 
bevitel, minden megjegyzés és minden válasz egy adott "esetre" fájlokban 
kerül rögzítésre. Ezek képezik az egyes hatóságok hivatalos ismereteinek 
magját, amelyhez általában csak az adott hatóság alkalmazottai férhetnek 
hozzá. 

Ideális esetben a belső eljárásokat hiánytalanul dokumentálni kell az 
aktákban. A banális és a robbanásszerű "folyamat" gyakran időrendben 
iktatódik, és egy akta szerkezetét alkotja. Az akták a dokumentáció és a 
kommunikáció belső adminisztratív eszközei (Weber 1972: 126 és 552). 
Megkonstruálnak egy sajátos "aktuális valóságot", amely alapján a 
döntéseket indokolják és meghozzák (Hermann 1987: 44). Az aktákból az is 
kiderül, hogy ki, mikor és kitől milyen információt kapott, és azt hogyan 
kezelték. Ez például a parlamenti vizsgálóbizottságokban válhat relevánssá. 
Parafrázis 

 
72 Különösen drasztikus példák Sztálin, aki figyelmen kívül hagyta a Wehrmacht közelgő 

inváziójára utaló jeleket, vagy Theodor Roosevelt, aki 1941-ben Pearl Harborban eltörölte a 
közelgő japán invázióra utaló jeleket, hogy - egy sokat vitatott tézis szerint - legyen oka az 
USA második világháborús elszigeteltségének végére. A tokiói amerikai nagykövetség 
egyik alkalmazottját, aki jelentéssel tájékoztatta az amerikai kormányt a tervezett japán 
támadásról, később büntetésképpen áthelyezték és elbocsátották a háború alatt ("Pearl 
Harbor und die Rolle Roosevelt", in: Sueddeutsche.de 2010. május 17-től; "Magie und 
Purpur", in: Der Spiegel 47/1967). 
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A belső tájékoztatás elmulasztása gyakran vezet lemondáshoz, ha a politikai 
felelős személy korábban tagadta, hogy időben tájékoztatták volna. Vannak 
olyan jogi alapon nyugvó belső adminisztratív szabályok, amelyek 
szabályozzák a belső folyamatok kezelését és dokumentálását (nyilvántartási 
kötelezettség, hozzáférési jogok stb.). A személyi állományon kívül az akták 
a végrehajtó hatalom bizonyos területeken való folytonosságát is indokolják. 
Például egy kormányváltás után a miniszterek az aktákból láthatják, hogy egy 
bizonyos problémát eddig hogyan kezeltek. Mivel nem mindig stratégiai, 
hanem inkább tényszerű okokról van szó, a korábbi irányvonal sok területen a 
kormányváltás után is folytatódik. Még távolabbi események is láthatóvá 
válnak ugyanarra a "tevékenységre" vonatkozóan, amelyek a 
kormánytisztviselők és politikusok következő generációi számára egy 
bizonyos képet mutatnak, amely egy aktuális alkalom miatt kezdetben nem 
látható. Ez vonatkozik például a korábbi miniszterek korábbi ígéreteire vagy 
a közigazgatással kötött egyéb megállapodásokra, amelyeket feljegyzésekben 
rögzítettek, amelyek nem feltétlenül mindig vannak jelen a ház élén, de 
idézhetők. 

A fájlkezelés rendszerezése (ki milyen fájlokat őriz meg aszerint, hogy 
Milyen kritériumok?) kihívást jelent a belső dokumentáció számára. 
Valójában minden osztály a saját rendszere szerint vezeti a saját aktáit. A 
gyakorlatban ez gyakran többszörös iratkezeléshez vezet, mivel az egyes 
ügyekben érintett osztályok saját iktatószámot hoznak létre ugyanarra az 
ügyre vonatkozóan, és "saját" aktákat vezetnek. Már csak személyes 
biztonsági okokból is mindenki, aki részt vesz egy ügyben, dokumentálni 
akarja a hozzájárulását - még ha az csak egy kritikus mellékes megjegyzés is 
-, hogy egy esetleges ügy esetén a felelősséget másokra lehessen hárítani, és 
azt állíthassák, hogy figyelmeztetőleg felemelték a hangjukat. Az 
eseményekről szóló ilyen széljegyzetek valószínűleg zavarba hozzák a 
vizsgálóbizottságok politikai felelőseit is: Elolvasták a peremjegyzetet egy 
ügyön? Volt-e erről konzultáció, és milyen eredménnyel? Komolyan vették-e 
az aggodalmakat? Ezért csak logikus, hogy a parlamenti 
vizsgálóbizottságokban vagy az ügyészségi nyomozásokban a kormánynak 
eskü alatt kell nyilatkoznia arról, hogy az adott ügy összes aktája teljes. 
Minden később előkerülő vagy "rekonstruált" dokumentumot hálásan 
ragadnak meg az álláspontok és a média, hogy a kormányt hibáztassák és 
további nyomást gyakoroljanak rá. Az ellenzék és a média erőfeszítéseinek 
nagy részét az teszi ki, hogy ellentmondásokat találjanak a kormány aktáiban, 
például amikor a másolatok eltérnek az eredetitől, vagy amikor hiányosságok 
vannak a nyilvántartásban. Bár ezek kivételes helyzetek, mégis jól mutatják 
az intézményi emlékezet fontosságát. Egy ilyen adattár nélkül a minisztérium 
szokásos üzleti tevékenysége aligha lenne lehetséges. 
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Az egyes szervezeti egységek a belső profilalkotás vagy a munkatársak 
karriercéljai miatt is igyekeznek minél több kezdeményezést, javaslatot és 
információt a miniszter tudomására hozni. Az erre vonatkozó lehetőségek 
különbözőképpen oszlanak meg, és attól függnek, hogy mi történik az adott 
osztályon. Vannak például olyan egységek, amelyek folyamatosan kapnak és 
generálnak információkat (sajtóegységek, az iskolák, a munkaerőpiac, a 
gazdaság és a szociális ügyek területével foglalkozó egységek, amelyek 
folyamatosan kapnak beadványokat számos egyesülettől és 
magánszemélytől), és vannak olyanok, amelyek csak ritkán vagy különleges 
alkalmakkor kapnak erre lehetőséget, mint például a "Belső Szolgálat". Az 
egységek teljesítménye fontos szerepet játszik az alkalmi gazdasági 
elemzésekben vagy a "feladatkritika" alkalmával, ahol a feladatok, 
álláshelyek és erőforrások belső elosztásáról van szó. Már csak ezért is 
hajlamosak vagyunk a saját munkaterületünket fontosnak feltüntetni, és ezt 
mérhető kimenettel dokumentálni. 

A hatóságok saját aktáin alapuló információk jelentősen eltérnek a 
nyilvánosan hozzáférhető információktól. Az akták alapján gyakran teljesen 
más kép rajzolódik ki, mint a nyilvánosan hozzáférhető források alapján. 
Egyedül az a döntés, hogy a kormány mit tesz közzé a belső ismereteiből, 
politikai kérdés. Ez a következőkre vonatkozik 
z. pl. egy vállalat gazdasági helyzete. Például, míg a vezetőség a kormányhoz 
fordulhat segítségért, a nyilvánosság nem biztos, hogy tudja, mennyire súlyos 
a helyzet valójában. A puszta tény, hogy a vezetőség a Munkaügyi 
Minisztérium vagy a Gazdasági Minisztérium képviselőivel tárgyal, 
nyugtalanságot kelthet a munkavállalók körében. Többnyire garanciákról, 
szociális tervekről vagy fizetésképtelenséget megelőző minősítési 
intézkedésekről vagy hasonlókról van szó. Legalábbis úgy tűnik, hogy a 
politikai kultúra része, hogy a nagyobb vállalatok vezetése hivatalosan 
tájékoztatja a kormányt a problémákról - ez nem magától értetődő, és a 
kormány gyakran csak a helyi sajtón vagy az üzemi tanácson keresztül értesül 
a problémákról. 

Gyakran a médiából vagy magánszemélyektől származó információk 
adnak okot az alapos kutatásra. Ebben a tekintetben a minisztériumok 
munkatársainak tevékenysége hasonló az újságírói kutatáshoz. Mindenesetre 
az információ hitelesítéséről, a forrásokkal való kapcsolatfelvételről és 
lehetőség szerint más források felkutatásáról van szó. Az internet a 
minisztériumokban is megváltoztatta az információszerzés módját. 
Feltételezhető, hogy a saját fájlok olvasásától függetlenül a releváns 
keresőkifejezések a keresőmotorokba is bekerülnek. A keresés mélysége az 
adott alkalomtól függ: rövid tájékoztatás egy ügy állásáról, egy parlamenti 
kérdés, egy beszédtervezet, egy nyilatkozat a parlamenti kérdések órájában, 
egy vita rutinszerű előkészítése, egy utazás megszervezése vagy 
háttérinformációk. 
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információk egy magas szintű megbeszéléshez. Mindez a minisztériumi 
munka lényeges részét képezi, és megköveteli, hogy valamennyi szervezeti 
egység munkatársai megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek az 
információk kezelésében. 

Egy miniszter soha nem megy bele egy interjúra háttérinformációk nélkül. 
Minden találkozóra elő kell készíteni az alkalmat, a beszélgetőpartnereket, a 
témákat, a keretet és a további eljárást. Az eredmény egy 
"Mappa", amelyet a lelkész magával visz az interjú során, és amely minden 
fontos információt tartalmaz, beleértve az összefoglalót is egy oldalon. Egy 
ilyen mappa elkészítése több hetet is igénybe vehet, és több munkaegységet 
is érinthet. Külföldi utazások vagy állami fogadások esetén a protokollegység 
és a külképviseletek is részt vesznek. Az egyoldalas gyorstájékoztató mellett 
az előkészítő mappa tartalmazza az összes vonatkozó adatot a következőkről 

• A kinevezés alkalma és kerete (napirend, konferencia, a Szövetségi 
Tanács ülése, magas szintű találkozó, állami látogatás), 

• a megkérdezettek (rövid életrajzok), 
• A beszélgetés tartalma (a saját kormány álláspontja, a 

beszélgetőpartner álláspontja, pro és kontra érvek, lehetséges 
megoldások) és 

• Egyéb információk, pl. a szociális programról, utazási módokról stb. 
Az alábbi információk elérhetők a honlapon. 

A gyakran hangoztatott összehasonlítás egy forgatókönyvvel nagyon találó. 
Ideális esetben a miniszter időrendben követi a részletes menetrendet, és 
minden egyes napirendi ponthoz megnyitja a megfelelő oldalt, ahol 
megtalálja a szükséges információkat - beleértve a rövid beszédhez vagy 
sajtónyilatkozathoz szükséges felszólalási jegyzetet is. Mindezt előzetesen 
egyeztetik a miniszterrel, és a miniszteri hivatallal együttműködve speciális 
egységek állítják össze. Hogy a miniszter tartja-e magát a forgatókönyvhöz, 
és ha igen, hogyan, az a személyiségének és stílusának a kérdése. Egyesek 
csak a kulcsszavakat követik, mások teljesen ragaszkodnak az abban 
meghatározott eljáráshoz. Az, hogy a lelkész hogyan megy bele a felkészülés 
részleteibe, és hogy ő maga is részt vesz-e a felkészülésben, például témákat 
javasol-e vagy tartalmat ad-e, szintén személyes stílus kérdése. Vannak, 
akiknek minden tény a fejükben van egy témával kapcsolatban, míg mások 
még az alapvető tényeket is újra és újra elő akarják készíteni adatlapok formájában. Míg 
egyesek elvből szabadon beszélnek, mások "spontán" asztali beszédet 
szeretnének tartani. A rengeteg találkozó és különféle megbeszélések mellett 
az utazás alatti időnek gyakran elegendőnek kell lennie a lelkész 
felkészülésére. A kérdéseket gyakran telefonon teszik fel az utazás során. 
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vagy közvetlenül a találkozót megelőzően a találkozót elősegítő 
személyeknek, személyesen vagy szakmailag. 

Míg a nem rutinszerű, magas szintű találkozók vagy külföldi utazások 
előkészítése viszonylag időigényes, és több szakosodott osztály és részleg 
munkáját igényli, addig a visszatérő találkozók időigényesebbek. 
z. A miniszterek vagy államtitkárok megbeszélései mindig konkrét okból 
kerülnek megrendezésre: a parlamenti frakción belüli véleményalkotás vagy 
eszmecsere egy egyesületi funkcionáriussal. A miniszterek vagy 
államtitkárok megbeszéléseit mindig valamilyen konkrét okból tartják: 
frakción belüli véleményalkotó ülés, eszmecsere egy társulási 
funkcionáriussal, hivatalos találkozó egy alárendelt hatósággal, tárgyalás más 
országok minisztereivel vagy egy kabinetbeli kollégával egy közös 
problémáról. Mindezen esetekben össze kell gyűjteni és ki kell értékelni a 
vonatkozó információkat. Az elolvasandó eljárások puszta mennyisége 
érthetővé teszi, hogy miért kell az információknak ezeken az ismétlődő 
találkozókon és a tárgyalások előkészítésén kívül - csak a parlamenti, párt-, 
felügyeleti és szövetségi szervek rutinszerű üléseinek száma jelentős - a 
lehető legrövidebb időn belül eljutniuk a Ház vezetéséhez. A részletes 
problémavázlatoknak vagy a kiterjedtebb dossziéknak ezért általában kevés 
esélyük van arra, hogy a "csúcsra" kerüljenek, hacsak nem kérik őket 
kifejezetten. Az állandóan ismétlődő találkozókat, mint például a plenáris 
ülés, a parlamenti bizottságok, a kabinet ülései, a parlamenti frakciók 
munkacsoportjai, a Szövetségi Tanács, a miniszteri konferenciák, a 
miniszterelnöki konferenciák, valamint a felügyelő és tanácsadó testületi 
ülések, a kifejezetten erre a célra létrehozott egységek szervezik, amelyek a 
tárgyalt témáktól függően más egységeket is bevonnak. 

A rutinszerű találkozókra való felkészüléshez szükséges információkon 
túlmenően és 

Ha a megbeszélések során információkat kell kidolgozni, akkor az 
információszerzésnek függő alkalmai vannak: Petíciók, egyéni állampolgárok 
beadványai, egyesületek és polgári kezdeményezések tömeges levelei stb. 
Mindegyik űrlapra válaszolni kell. Konkrétan ez az érintett egységek 
esetében azt jelenti, hogy legalább egy helyzetképet, egy értékelést és egy 
intézkedési javaslatot (pl. választervezetet) kell benyújtani. Mindegyik 
esetben az összes rendelkezésre álló forrás felhasználásával végzett kutatásra 
van szükség. Minden polgár joggal várja el kormányától, hogy foglalkozzon 
aggályaival, vegye azokat komolyan, és adjon rájuk megfelelő választ. 
Számos ilyen beadványt át lehet adni az alárendelt hatóságoknak. Végső 
soron a miniszter stílusától is függ, hogy fenntartja-e a végső aláírást minden 
egyes beadványra, vagy azt egy alacsonyabb szintre delegálja. 
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4.3 A végrehajtó és a törvényhozó hatalom közötti együttműködés 
 

A politikai kormányzás gyengesége jelentős mértékben a törvényhozás 
hatalmának elvesztésének köszönhető. Az alkotmány és a demokráciaelmélet 
normatív előfeltevései szerint a parlamentnek kell meghatározni a társadalom 
alapvető céljait. Ennek legfontosabb eszközei a költségvetés és a jogalkotás, 
amelyekkel elvileg a társadalom minden területét alakítani lehet (Schütt-
Wettschky 1992; Mei- er 1999; Schüttemeyer 1999). A parlament a nemzet 
"virtuális központja" (von Beyme 1997). A parlament feladata továbbá a 
kormány ellenőrzése. A végrehajtó hatalom mellett a végrehajtó hatalom a 
hatalommegosztás és a fékek és ellensúlyok elvének másik alappillérét képezi, 
amely a demokráciákban rögzítve van. A hatalommegosztás eszméje szerint a 
három alkotmányos szerv - a parlament, a végrehajtó és az 
igazságszolgáltatás - egyike sem uralkodhat a többi felett. A föderalista 
struktúra a hatalommegosztás szellemében is működik. 

A törvényhozás hatalomvesztésének fő okai a következők: 
• a végrehajtó hatalom bővítése és differenciálása, 
• a fontos viták áthelyezése a média színterére, és 
• a hatáskörök nemzetek feletti intézményekre történő átruházása. 

A parlamenti viták és döntések jelentőségének csökkenését már Max Weber 
is leírta. Ennek okaként a végrehajtó testület kiváló szaktudását említette.73 
Ez a megállapítás ma is érvényes, különösen azért, mert a parlamentek nem 
tudnak olyan mértékben terjeszkedni és differenciálódni, mint a kormány és a 
közigazgatás. Emellett a társadalom növekvő medializálódásával az alapvető 
kérdésekről folytatott politikai diskurzus egyre inkább a médiára tevődik át, 
így a politikai kezdeményezéseket egyre gyakrabban politikai magazinokban 
vagy más formátumokban jelentik be, kommentálják és magyarázzák meg. 
Sok olyan dolog, amit valójában a parlamenti diskurzusban kellene 
megvitatni, mint például az alapvető 

 
 
 

73 "A szakértelem nem az elsődleges hatalmi erőforrás a politikában. Az érdekek 
integrálásáról és képviseletéről, valamint a konfliktusok mérsékléséről van szó. Ennek 
fényében könnyen érthető, hogy az oldalról belépők miért buknak el gyakran. Szakértők a 
maguk területén, de nem rendelkeznek elegendő politikai hatalommal" (Grasselt/Korte 
2007: 61). Ez elvileg csak a politikusokra vonatkozik. Az államtitkári szintig a 
köztisztviselők számára a szakértelem (szolgálati és szakismeretek) valóban a legfontosabb 
erőforrás. A miniszteri adminisztráción belüli és kívüli befolyásuk azonban attól is függ, 
hogy személyesen és politikailag mennyire állnak közel a ház elejéhez és a 
kormányfrakcióhoz, és mennyire élvezik a bizalmukat. 
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a jóléti állam jövőjével kapcsolatos kérdéseket a kormány által létrehozott 
bizottságokban vitatják meg, gyakran a parlamenttel versengve.74 

A Parlament és a kormányzat többféle módon és több szinten 
összefonódik, miközben tiszteletben tartják alkotmányos feladataikat. A 
gyakorlatban a formális és az informális elemek átfedik és kiegészítik 
egymást, miközben az utóbbiak az alkotmányjog tiszta doktrínája szerint sem 
problémamentesek.75 De már csak hatékonysági okokból is 
nélkülözhetetlenné váltak a gyakorlatban, és csak akkor válnak problémássá, 
ha például a parlamenti indítványok megfogalmazásában a többségi 
parlamenti frakció és a kormány közötti együttműködés kialakult gyakorlata 
olyan szoros, hogy alig felismerhető, ki is a felelős valójában: a kormány 
vagy a frakció? "A problémák hatékony megoldása érdekében szükség van az 
informalizációra. A tárgyalások és fontos döntések előtt megállapodások és 
személyes felhívások révén kell elérni a kívánt viselkedést" (Gras- selt/Korte 
2007: 122). Az alkotmányjogászok megkérdőjelezik, hogy mi szükséges a 
vezetés és a kormányzás hatékonysága érdekében (Morlok 2003). Nem csak 
ebben a példában tér el egymástól az alkotmányjog és az állami gyakorlat 
normatív világa. 

A kormány és a parlament közötti kommunikációt formálisan a 
házszabályok és az eljárási szabályok szabályozzák. Ez a kormány 
jelentéstételi kötelezettségeit, a kisebb és nagyobb kérdések kezelését, a 
parlamenti indítványok kezelését és az egyes képviselők által feltett kérdések 
megválaszolását érinti. Általános szabály, hogy a minisztérium vezetőjét 
tájékoztatni kell minden olyan eljárásról, amely a parlamentből a 
minisztériumba kerül, és amely elhagyja a házat. A kormányoldalon a 
miniszteri vagy kabinetirodák, valamint a parlamenti képviselők, a 
parlamenti frakciók és a parlamenti elnökök irodái intézményesített 
kapcsolódási pontként működnek. A parlamenti kérések vagy információk hivatalos 
címzettje mindig az illetékes miniszter, aki azokat a megfelelő 
munkautasításokkal (pl. nyilatkozatok, szavazások, válaszok) együtt 
továbbítja hivatalán keresztül az illetékes szervezeti egységnek. A 
leggyakoribb parlamenti eljárások lebonyolítását házi rendeletek 
szabályozzák: A kisebb és nagyobb kérdésekre meghatározott időn belül kell 
válaszolni, a szóbeli kérdéseket beszéddel kell előkészíteni, és az 
indítványokat a 

 
74 "Így nem csak a Bundestag alelnöke aggódik a Bundestag kúszó jogfosztottsága miatt a 

bizottságok és tanácsadó testületek révén, amelyek "kerülőutat" képeznek a parlament 
körül" (Heinze 2002: 8). 

75 "Konyhaszekrények, "elefántkörök" [...] - mindig bizottságok által és olyan eljárásokban 
történő döntés-előkészítésről van szó, amelyek jogilag nem erre szolgálnak. Ezek az ismert 
gyakorlatok nem helyettesítik a hivatalos határozatot. De az ilyen testületekben a 
megállapodás már döntő döntésként jelenik meg" (Herdegen/Morlok 2003: 39). 
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A kabinet feladata, hogy a parlamenti képviselőcsoportok által a plenáris ülés 
számára felvetett kérdésekkel a kabinet dokumentumaiban stb. foglalkozzon. 
Ezek a rutinok mindennaposak, különösen a kabinetirodák és a miniszteri 
hivatalok számára, amelyek felelősek azért, hogy az indítványokat időben és 
formában kezeljék. Az, hogy melyik szervezeti egységet kell bevonni, a 
kérelem vagy a kérdések tartalmától függ. Egyes minisztériumok számára a 
parlamenttel való kommunikáció rutinszerű, mások számára viszont kivétel. 

E hivatalos csatornákon kívül számos informális csatorna és kapcsolódási 
pont is létezik a parlament és a kormány között. A német parlamenti rendszer 
sajátosságaiból adódóan a parlament és a kormány nem egymással szemben 
áll - mint az USA-ban az elnök és a kongresszus -, hanem egyrészt az 
ellenzék, másrészt a kormányfrakció(k) és a kormány társulása. Ez számos 
következménnyel jár a kormány és a parlament közötti együttműködésre 
nézve. Természetesen a kormánypárti frakcióknak információs előnyük van 
az ellenzéki frakciókhoz képest. A kormányt támogató parlamenti frakciók, 
amelyeknek általában a miniszterek is tagjai, szorosan együttműködnek a 
kormánnyal a jogalkotási projektekben. Kapcsolódási pontként számos olyan 
szerv létezik, amelyeknek az alkotmány szerint nem szabadna létezniük, 
mivel sértik a hatalommegosztás elvét. Valójában azonban ezek már 
beváltak, és senki sem kérdőjelezi meg őket komolyan. Vannak például A és 
B tartományi fordulók, amelyekben az adott tartományi kormányok 
szavaznak a Bundesratban elfoglalt helyeikről. A koalíciós kormányokban is 
előfordul, hogy a koalíciós partnerek államtitkárai és miniszterei a kabinet 
ülései előtt egyeztetik álláspontjukat. Így egy koalíciós kormányon belül a 
kabinet ülésén mindig eltérő vélemények hangzanak el, különösen akkor, 
amikor a költségvetéssel kapcsolatos döntések szerepelnek a napirenden. 
Mindkét koalíciós partner törekszik például a pénzeszközök kiegyensúlyozott 
elosztására "saját" szervezeti egységei között. 

 
4.3.1 Parlamenti ülések 

 
A végrehajtó és a törvényhozó testület közötti együttműködés lényeges része 
a plenáris és bizottsági ülések előkészítése. A Parlament határozza meg a 
plenáris ülés és a bizottságok napirendjét. Ezeken az üléseken a kormánynak 
képviseltetnie kell magát: a plenáris ülésen a kabinetnek, a bizottságokban 
pedig általában a mindenkori tárcavezetőnek. A napirendi ponttól függően a 
tárcavezetőket az államtitkárok vagy más vezető tisztviselők képviselik. A 
minisztereket szinte mindig elkísérik házuk tisztviselői. Feladatuk az adott 
napirendi pont előkészítése és nyomon követése. Általában a tisztviselők is 
részt vesznek a miniszter megbeszéléseiben, például a szövetségekkel. 
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A bizottság tagjait a képviselők a plenáris ülés mellett vagy a bizottságban 
feltett kérdések során kérték fel. 

A köztisztviselők szakmai felelősséggel tartoznak az elkészítésük 
pontosságáért. A miniszternek a parlamenti ülések során a rendelkezésére 
bocsátott dokumentumok teljességére és pontosságára is támaszkodnia kell. 
A folyamatban lévő plenáris üléseken nagyon rövid az idő az esetleges 
kérdésekre, és ha a szövegszerkesztő nem áll rendelkezésre, az katasztrófát 
jelenthet mind a miniszter, mind a szövegszerkesztő számára. Ennek ellenére 
újra és újra előfordulnak balesetek, különösen akkor, amikor az illetékes 
miniszter rövid időn belül akadályoztatva van a felszólalásban, és a 
helyettesítő kabinettag felolvashatja a felszólalási jegyzetet, hogy például egy 
kisebb kérdésre válaszoljon a plenáris ülésen, de a legegyszerűbb kérdést is át 
kell adnia. A miniszterek parlamenti felszólalási képességének biztosítása a 
miniszteri hivatalok és a személyi referensek egyik legfontosabb feladata. Ha 
a miniszterek ideje engedi, az egyes pontokat előzetesen személyesen 
ismertessék velük az illetékes fogalmazókkal vagy főosztályvezetőkkel, és 
ismét vegyék át a bizottság vagy a plenáris ülés napirendjét. 

Minden kétértelműséget, de még inkább minden hibát a miniszternek 
tulajdonítanak. Mindenesetre politikai felelősséggel tartozik azért, hogy a 
Parlamentet megfelelően tájékoztassák. Ez vonatkozik az aktuális ügyekkel 
kapcsolatos szóbeli kérdésekre és a bizottsági kérdésekre is. A korábbi 
nyilatkozatoktól való bármilyen eltérés kérdéseket vet fel az ellenzék 
részéről, és ezeket azonnal tisztázni kell. Még a saját parlamenti 
képviselőcsoportja sem tűri, hogy kormánya nem megfelelő tájékoztatást 
adjon. Ezt az elégedetlenséget azonban nem a plenáris ülésen, hanem a 
frakcióülésen fejezik ki. Az, hogy egy parlamenti képviselőcsoport mennyire 
érzi úgy, hogy a kormánya tájékoztatja őt, szintén a miniszter vagy a 
kormányfő iránti bizalmat jelzi. 

Gyakran előfordul, hogy a miniszterek és a köztisztviselők nem értenek a 
bizottságban feltett részletes kérdésekhez, és írásbeli választ kell adniuk. A 
plenáris és bizottsági üléseken elhangzott minden szót gyorsírók rögzítenek. 
Az ezt követő írásbeli nyilatkozatokat a jegyzőkönyvhöz csatolták. A 
Parlament és bizottságai üléseinek és meghallgatásainak valamennyi 
dokumentuma nyilvánosan hozzáférhető a tartományi parlamentek és a 
szövetségi parlament honlapján, a oldalon.76 

A Parlament rendszeresen ad "munkautasításokat" a kormánynak 
indítványok, állásfoglalások, véleménykérések, petíciók kezelése, kisebb és 
nagyobb kérdések megválaszolása és törvényjavaslatok benyújtása 
formájában. Mindezek kezdeményezése és felügyelete a 

 
76 Vö. http://www.bundestag.de/protokolle, utolsó hozzáférés: 2016.4.4.4. 

http://www.bundestag.de/protokolle
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A kabinet, a parlamenti és a miniszteri hivatalok felelősek ezért. Ők felelősek 
mindezen feladatok elvégzéséért - ellenőrzéséért -, amelyeket a szakosodott 
részlegeknek kell elvégezniük. A munkamegosztás egyértelműen 
szabályozott: A miniszteri és kabinetirodák szinte csak a határidőkért és a 
formanyomtatványokért, a szakosztályok szinte csak a tartalomért felelősek. 

A plenáris ülés előkészítése magában foglalja a konkrét munkautasítások 
kiadását a kabinet és a miniszteri hivatalok részéről a Ház megfelelő 
szakterületei vezető és közreműködő egységei számára. Ezen egységek 
esetében ez például egy adott napirendi pontról szóló technikai szavazás 
benyújtását, a miniszter számára készült felszólalási jegyzetet, valamint a 
várható ellenzéki kifogásokról és a megfelelő ellenérvekről szóló 
tájékoztatást jelenti. A szavazás még egyszer összefoglalja a vita állását, 
tényeket közöl az adott kérdésről, és felvázolja a kormányzati álláspont 
érvelését. Ez az alapja a képviselőház vezetőségének beszédjegyzetének is. 
Mindenki, aki a tervezeten dolgozott és azt aláírta, felelős annak technikai 
pontosságáért. Mindkettőt dokumentálja minden egyes tervezetben a 
parafenomén. 

A kormány gyakran kér jelentést a plenáris üléstől vagy a bizottságoktól 
bizonyos fejleményekről vagy bizonyos projektek állásáról. Ez a parlament 
számára csak ad hoc jelleggel lehetséges, és ez mutatja a parlament és a 
kormány közötti információs aszimmetriát. A parlamenttel ellentétben a 
kormány folyamatosan részt vesz a projekt kidolgozásában. A Parlament 
vagy az egyes képviselők ezzel szemben csak alkalmi betekintést nyerhetnek 
az előrehaladásba. Legyen szó a német vállalatok teljesítményéről az uniós 
támogatási pályázatokon, a bölcsődék helyzetéről vagy egy elkerülő út 
építésének előrehaladásáról - a kormány valahogyan érintett és elvileg képes 
a parlamentet a kívánt információkkal ellátni. Ugyanakkor szinte mindig párt 
is: a parlamentnek szóló jelentésekben, amelyek így mindig nyilvánosak, 
hajlamosak a saját felelősségüket megfelelően bemutatni egy-egy rossz 
fejlemény esetén. Gyakran éppen a feltételezett nemkívánatos fejlemények 
késztetik a képviselőket arra, hogy egyáltalán kérdéseket tegyenek fel a 
kormánynak: "Igaz-e, hogy ...?" vagy "Hogyan értékeli a kormány azt, hogy 
...?" - ezek a bevezető kérdőmondatok a parlamenti aktuálpolitikai üléseken. 

A kormányzati ellenőrzés az egyik legfontosabb feladata a Parla- 
ments, és ez többek között ilyen kérdésekben is megmutatkozik. Ez azonban 
azt is mutatja, hogy a parlament mennyire függ a kormány jelentéseitől, ami 
problematikus, amikor a kormánynak be kell ismernie a hibákat. A 
parlamentnek adott válaszaiban a kormánynak ezért a szükséges tájékoztatás 
és a végrehajtó hatalom alkotmányosan védett, a hatalmi ágak szétválasztása 
miatt alkotmányosan védett központi területének védelme közötti kötéltáncot 
kell járnia. Ezt a központi területet azonban nem szabad túlságosan 
megterhelni. 
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A kormány válasza egy parlamenti kérdésre mindig túl tömör, mert mindig 
felmerül a gyanú, hogy van valami rejtegetnivaló, és az ellenzék ilyenkor 
gyorsan megvádolja a kormányt a parlamenti jogok semmibevételével. 

A kormány által kezdeményezett és közösen tervezett projektek száma túl 
nagy ahhoz, hogy a parlament képes legyen mindent folyamatosan szemmel 
tartani. Saját és alternatív információforrások hiányában a parlamentnek a 
médián kívül gyakran csak egy minisztériumi jelentés szolgál 
véleményalkotásának alapvető alapjául. A parlamentnek elvileg megvannak a 
saját információgyűjtő eszközei is, mint például a vizsgálóbizottságok, a 
meghallgatások, a belső parlamenti tudományos szolgálat és a 
vizsgálóbizottságok. Mindezek az eszközök azonban nagyon idő- és 
munkaigényesek, ezért csak a központi szakpolitikai területeken és a 
legfontosabb esetekben alkalmazzák őket. Mindazonáltal az egyes 
képviselőknek újra és újra sikerül átfogó képet kapniuk egy-egy kérdésről, ha 
kitartóan kérdezik a kormányt és más intézményeket. Egy képviselő 
szempontjából ez a megismerkedés egy adott társa- dalommal nem feltétlenül 
segíti a karrierjét. Általában az általános szakemberek előbbre jutnak, mint a 
választási stratégia szempontjából kevéssé releváns szakpolitikai területeken 
tevékenykedő szakemberek.77 Ez alól azonban számos kivétel van. 

A parlament kormánytól való függése a hatvanas években volt 
Az Egyesült Államok Kongresszusában az elmúlt néhány évben 
nyilvánvalóvá vált, hogy saját információs forrásokat kell kiépíteni a 
tudomány és technológia területén. Különösen ezeken a területeken a 
kongresszus tagjai úgy érezték, hogy ki vannak szolgáltatva a végrehajtó 
hatalomtól származó információknak, különösen mivel a műszaki és 
tudományos intézkedések következményei egyre súlyosabbá váltak. Ennek 
eredménye a Technológiaértékelési Hivatal (OTA) intézményesítése volt. Az 
1970-es években világszerte számos hasonló intézmény mintájául szolgált. 
Szintén a 

 
 

77 A parlamenti képviselők szeretik megkülönböztetni magukat a végrehajtó hatalom és a 
szövetségek szakembereitől, mint generalisták. Jó példa erre Fritz Holthoff akkori SPD-s 
parlamenti képviselő, későbbi észak-rajna-vesztfáliai kulturális miniszter 1961. július 18-i 
beszéde a Ruhr Egyetem megalapítása kapcsán az NRW tartományi parlamentben: "Mi [...] 
ebben a Házban abban az irigylésre méltó helyzetben vagyunk, hogy törvényhozói 
munkánkkal az élet teljes körét bejárhatjuk. Ez a közhelyes hasznosság alföldjein kezdődik, 
például egy tenyésztési törvénnyel, hogy aztán egy olyan egyetemi törvény büszke 
magasságaiba vezessen, mint az önök előtt lévő. Úgy tűnik tehát, hogy küldetésének 
egyetemessége révén a parlamenti képviselő megmenekül a szakosodás veszélyétől, és így 
egy kicsit az Universitas litterarum ragyogásából is jut neki. Ma, amikor Schmaus 
müncheni professzor a "szakosodott barbárról" beszél, az ember kísértést érez, hogy az 
ókori rémkiáltást: "Hannibál ante portas!" alkalmazza a teljesen érzéketlen, csak részben 
művelt szakemberre, aki a megdönthetetlen állításával kopogtat a népélet kapuján." A 
"szakosodott barbárra". 
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A német Bundestagban megfelelő megfontolások születtek egy 
technológiaértékelési és -értékelési intézmény intézményesítésére. 

Az Egyesült Államokkal ellentétben a Német Szövetségi Köztársaság 
parlamentáris rendszerében nem az elnök és a kongresszus áll egymással 
szemben, hanem egyrészt a kormány és az azt támogató kormánypárti 
frakciók, másrészt az ellenzék szövetsége. Ez azt jelenti, hogy kizárólag az 
ellenzék érdeke egy ilyen további ellenőrző intézmény létrehozása. Az 1980-
as években az ellenzéki CDU (egészen az 1982-es "Wende"-ig) érdeklődése a 
Bundestagban egy német OTA létrehozása iránt ennek megfelelően nagy 
volt, és az akkori SPD/FDP kormányzat hozzáállása is ennek megfelelően 
visszafogott volt. Ez a kormányváltás után hirtelen megváltozott: most az 
SPD volt az, amely - főként a szakszervezetek és a Zöldek támogatásával - 
intézményesített technológiaértékelést követelt a német Bundestagban. Két 
en- quête bizottság adott tanácsot a Bundestagnak ebben a kérdésben. Ennek 
eredményeként a technológia és a tudomány területén a parlamenti 
tájékoztatás feladatát a már létező Tudományos Bizottsághoz rendelték 
kiegészítő feladatként, amelyet egy Technológiaértékelési Hivatal (TAB) 
támogatott. 

Eközben a technológiaértékelés gyakran az új technológiák bevezetésének 
eszköze, és így inkább a végrehajtó hatalom eszköze. A nagy technológiai 
projektek parlamenti kritikai ellenőrzése egyre inkább háttérbe szorult (1999. 
május). Emellett más problémák is kiszorították a technológia hatását a 
politikai napirendről. Érdemes azonban megemlíteni, hogy néhány parlamenti 
képviselő valamennyi parlamenti frakcióból, akik soha nem tudták 
meggyőzni az egész parlamentet a technológiaértékelés szükségességéről, és 
még a saját frakciójukban sem mindig találtak többséget az elképzelés 
mellett, megpróbálták kiépíteni saját, a végrehajtó hatalomtól független 
parlamenti információs forrásokat. Csupán ezek a viták vezettek ahhoz, hogy 
a német Bundestag 1990-ben létrehozta a Technológiaértékelési Hivatalt és 
az Oktatási, Kutatási és Technológiaértékelési Bizottságot 
(Grunwald/Revermann/Sauter 2012). Ez kevesebb, mint a nagyszerű modell, 
az akkori Office of Technology Assessment (OTA) az amerikai 
kongresszusban, de több, mint amit ennek az intézménynek az ellenzői a 
Bundestagban megengedni akartak. 

A parlament és a kormány közötti együttműködés az úgynevezett árkán 
területen találja meg a határait. A kormányzati cselekvés ezen alkotmányosan 
védett területére (Busse 1989) különösen akkor hivatkoznak, amikor egy 
projekt esetleges veszélyeztetettségéről van szó. A befektetőkkel vagy 
bankokkal folyamatban lévő tárgyalások például megszakadhatnak az idő 
előtti közzététel miatt. Jó oka van annak, hogy a kormány és például a 
vállalatok közötti tárgyalások kezdetben bizalmasak. Gyakran 
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a titoktartás a feltétele annak, hogy bizonyos vállalatok hajlandóak legyenek 
tárgyalásokat folytatni bizonyos projektekről. 

Az egyik indíték a versenytársakkal szembeni védelem. Egy vállalatnak, 
amely például egy innovatív technológia kifejlesztéséhez kér támogatást a 
kormánytól, attól kell tartania, hogy ötleteit lemásolják, ha azokat egy 
projektmenedzsment ügynökség értékeli, amely más vállalatok szakértőit is 
magában foglalhatja. Ebben az esetben egy parlamenti vizsgálat arról, hogy a 
kormány támogatja-e ezt a bizonyos technológiát, minden érintett fél számára 
meglehetősen akadályozó lenne - kivéve a parlamentet. Ugyanez vonatkozik 
a válságban lévő vállalatok szerkezetátalakításával kapcsolatos, folyamatban 
lévő kormányzati tárgyalásokra is. A 2007. február 2-i kormányzati 
sajtótájékoztatóról idézett alábbi feljegyzés jól illusztrálja a titkos terület 
fontosságát: 

KÉRDÉS: Egy kérdés az EADS-szal kapcsolatban. Tegnap Glos gazdasági miniszter a 
védelmi költségvetést említette a német telephelyek megmentésének lehetséges 
veszélyeként. Vizsgálja-e a védelmi minisztérium, hogy van-e még potenciális, nyitott 
rendelésállomány, és ha igen, milyen mértékű lehet ez? 

DR. RAABE: Ezt inkább nem kommentálnám, mert nem a mi cégünktől származik. Meg 
fogja érteni, hogy amúgy sem szeretünk túl sokat beszélni a védelmi projektjeinkről, és 
arról sem szeretünk beszélni, hogy bizonyos vállalkozókkal dolgozunk-e együtt. 

KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉS: Akkor azt szeretném megkérdezni Steg úrtól, hogy 
elképzelhető lenne-e, hogy a védelmi minisztérium ellenőrzési megbízást adjon, és 
hogy ez ésszerű eszköz lenne-e arra, hogy az EADS vezetésére nagyobb nyomást 
gyakoroljanak, hogy Németországot mint telephelyet megtartsák. 

A helyettes kormányszóvivő DR. STEG: Nem hiszem, hogy további érvekre van szükség, 
mert a szövetségi kormány, különösen a szövetségi gazdasági miniszter az elmúlt 
napokban világossá tette a vállalat számára, hogy milyen érdekeket tartunk 
nélkülözhetetlennek a telephely és a foglalkoztatás tekintetében, mely érdekeket 
képviselünk határozottan, és hogy elvárjuk, hogy ez a vállalat vegye figyelembe, hogy 
minden szükséges kiigazító intézkedés, amely természetesen végső soron vállalkozói 
döntés, a terhek méltányos, egyenletes, egyenletes elosztását eredményezze a francia és 
a német telephelyek között, azaz ne kerüljön sor önkényes intézkedésekre. Azt, hogy 
Németország nemcsak mint helyszín, hanem mint partner, bizonyos értelemben mint 
ügyfél is érdekli a képviselőcsoportot, a képviselőcsoport vezetése nagyon jól tudja; 
erre nem kell emlékeztetni őket. Nincs szükség nyomásgyakorlásra. A szövetségi 
kormánynak sem kell fenyegetőznie. 

KÉRDÉS: Tanulságos kérdés a vizsgálóbizottságokkal kapcsolatos tanúvallomások 
engedélyezésének gyakorlatáról. Hogyan lehet ezt elképzelni? A szövetségi 
kormánynak engedélyt kell adnia a tanúvallomásra. Ki csinálja ezt a szövetségi 
kormánynak? Hogyan lehet megítélni, hogy mi tartozik az árkán területhez, ha az 
esetleg az árkán területek eltolódása? Ami az egyik kormány számára titkos terület, az a 
következő számára nem biztos, hogy az. Ki csinálja ezt? Vannak-e különbségek a 
nyilatkozattételi engedélyek hatályában a következők között 
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volt vagy jelenlegi tárcavezetők, volt szövetségi miniszterek és volt szövetségi 
kancellárok? 

DR. STEG: Talán meg tudjuk (a kérdést) az Ön megelégedésére megválaszolni, esetleg 
még egyesített erővel is. 

Alapvetően a rangtól és a beosztástól függően tesznek különbséget a tekintetben, 
hogy a munkáltató dönthet-e erről. Miniszterek esetében, például ha a szövetségi 
külügyminiszter nyilatkozatára vagy a szövetségi kormány korábbi tagjainak 
nyilatkozatára gondol, a döntést a szövetségi kabinet hozza meg. Ebben a tekintetben a 
hatáskör szerint szabályozzák. 

Ami az úgynevezett titkos területet vagy az állam és a kormány védelemre érdemes 
érdekeit illeti, ez végső soron az adott kormány döntése. Erre vonatkozóan azonban 
létezik ítélkezési gyakorlat is. Ez sem önkényesen van beállítva. Ebben a tekintetben 
úgyszólván e fogalom értelmezésének egy továbbfejlesztett formájával van dolgunk. 
Azt is feltételezhetjük, hogy bizonyos mértékig kormányról kormányra száll, talán 
árnyalatokkal és némileg megváltoztatva. 

Most azonban nem tudom Önnek megadni a pontos jogi meghatározást, amely az 
esetjogban is megtalálható erre az úgynevezett titkos területre, azaz a védelemre méltó 
érdekekre vonatkozóan. Ezek azonban közvetlenül befolyásolják a kormány 
tevékenységét és cselekvőképességét. Hogy ezt egy példával szemléltetve hihetővé 
vagy egyértelművé tegyük, a vizsgálóbizottság jelenlegi ügyében ez egy olyan terület, 
amely érinti vagy érintheti a szövetségi német biztonsági hatóságok vagy a Szövetségi 
Hírszerző Szolgálat képességét a külföldi szolgálatokkal való működésre vagy 
együttműködésre. 

Ez egy olyan terület, amely védelemre érdemes. A szövetségi kormány nem 
teljesítené kötelezettségeit, a képviselők pedig megszegnék hivatali esküjüket, ha nem 
biztosítanák a biztonsági hatóságok és a Szövetségi Hírszerző Szolgálat 
együttműködését ezen a területen. 

ZUSATZFRAGE: A volt szövetségi kancellároknak nagyobb a mozgástere, mint a volt 
szövetségi minisztereknek? 

DR. STEG: A nyilatkozattételi engedélyről elvileg a kabinet dönt. Ez így már világos. 
Úgy gondolom, hogy mindenki, aki volt miniszterként vagy volt szövetségi 
kancellárként megy a bizottságba, tudja, hogy mit mondhat és mit mondhat egy ilyen 
bizottságban. Természetesen lehetnek olyan kérdések is, amelyek határterületre 
vezetnek, és érintik az állami cselekvés és a védelemre érdemes érdekek magterületét, 
így aztán rá kell mutatni, hogy ehhez nem lehet hozzászólni, különösen nem nyilvános 
ülésen. De ez nem szerepel az állásfoglalásban. 

Ez a jegyzőkönyv nemcsak a titkos terület fogalmának homályosságát 
mutatja be, hanem azt is, hogyan használják ezt a fogalmat egy konkrét 
esetben. A Szövetségi Alkotmánybíróság joggyakorlata abból indul ki, hogy 
az ellenőrzési jogkör csak a már befejezett folyamatokra terjed ki. 
"Figyelembe kell azonban venni, hogy a parlamenti ellenőrzésnek mindig 
hatékonynak kell lennie, tekintettel a kormány erős pozíciójára, és hogy a 
parlamentnek végső soron olyan helyzetben kell lennie, hogy képes legyen 
"hatékonyan vállalni a kormányzati és közigazgatási intézkedések 
jogszerűségével vagy tisztességességével kapcsolatos kétségek tisztázását""." 
(Magiera 1989: 1444). 
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A titkos terület a kormányon belüli véleményformálást védi. Számos 
nyilatkozat-, rendelet- vagy törvénytervezet eredetileg a szervezeti 
egységeken belüli viták alapjául szolgál, és munkadokumentum jellegű, 
amelyet a véleményalkotás során módosítanak, vagy akár teljesen el is 
vetnek. Csak akkor kerül a tervezet a többi tárcához szavazásra vagy 
észrevételek bekérésére, amikor a tárcán belüli véleményalkotási folyamat 
befejeződött - ha a tervezetet nem egy tárca vezetésével, a többi ház 
képviselőivel együtt már a kezdetektől fogva kidolgozták. Csak akkor kerül a 
törvénytervezet a parlament elé, ha mindezek az olykor hosszadalmas 
egyeztetési folyamatok befejeződtek. A meglévő törvényen alapuló 
rendelettervezeteket csak a kormányon belül kell egyeztetni. Ha egy ilyen 
tervezet egy folyamatban lévő szavazási folyamatból kiszivárog a 
nyilvánossághoz, vagy szándékosan "kiszivárogtatják" a médiának, az egész 
eljárás veszélybe kerül. A média nincs tisztában a belső dokumentumok 
előzetes jellegével, és így előfordulhat, hogy egy még meg nem szavazott 
tervezet politikai kérdéssé válik, mivel feltárja a kormány szándékait, még 
akkor is, ha a tényleges szándék még nem világos. Ez különösen akkor 
jelentős, ha a tervezetben megszorításokat vagy újraelosztásokat terveznek.78 

 
4.3.2 Parlamenti munkacsoportok 

 
A kormány és a parlament közötti egyik legfontosabb kapcsolódási pont - a 
kormány képviselőinek a frakcióüléseken és a plenáris üléseken való 
részvétele mellett - a parlamenti frakciók munkacsoportjai. Alig említi őket a 
parlament eljárási szabályzata, és nincsenek tudományos tanulmányok róluk. 
Mégis a parlamenti munka szerves részét képezik. A parlamenti frakciókban 
közvetlenül a parlament megalakulása után munkacsoportokat hoznak létre, a 
parlamenti bizottságokhoz hasonlóan. Szervezeti szempontból a titkárság és a 
szóvivő gondoskodik róluk. A munkacsoportok legfontosabb feladata, hogy 
megvitassák és meghatározzák a frakción belüli indítványokkal, 
jogszabálytervezetekkel vagy kezdeményezésekkel kapcsolatos irányvonalat. 
Rendszerint közvetlenül a megfelelő bizottságok előtt ülnek össze. A 
napirend megegyezik a jelenlegi bizottsági ülés napirendjével. A parlamenti 
frakción belül a munkacsoportok egy adott kormányhivatalért felelősek. 

 

78 Erre példa a kulturális és médiaügyi államtitkár által 2015-ben közzétett törvénytervezet, 
amely nyilvánosságra került, és amely miatt a műgyűjtők és galériatulajdonosok 
műgyűjteményeik kisajátításától tartottak. ("A német állam nem kisajátítja a művészetet", 
in: Der Spiegel 30/2015: 109). 
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A munkacsoport tagjait minden jogalkotási időszak elején választják meg. 
A személyes preferenciák és kompetenciák fontos szerepet játszanak egy 
adott munkacsoportban való részvételben. A parlamenti bizottságokhoz 
hasonlóan a munkacsoportok között is létezik egy informális hierarchia. 
Minél fontosabbnak tartanak egy bizottságot, annál fontosabb a megfelelő 
munkacsoportban való részvétel. A releváns kritériumok a szétosztható 
pénzeszközök összege, az adott osztály költségvetése és a profilalkotás 
lehetőségei. A de facto hierarchia miatt a parlamenti pártok vezetői szeretik 
kinevezni a parlamenti újoncokat vagy háttérembereket az állítólag kevésbé 
fontos munkacsoportokba, ahol "feljebb léphetnek" más munkacsoportokba, 
ha ott jó munkát végeznek. Például a Költségvetési Bizottság, a Külügyi 
Bizottság, a Főbizottság és a hozzájuk tartozó munkacsoportok különösen 
tekintélyesnek számítanak, míg a bizottságok és munkacsoportok 
z. Ugyanez vonatkozik például a kultúrára, a tudományra vagy a sportra. 

A munkacsoportok mindegyikének van egy-egy szóvivője, aki egy adott 
szakpolitikai területet képvisel a képviselőcsoporton belül a többi 
munkacsoporttal szemben. A szakpolitikai területek nagyfokú kölcsönös 
függősége miatt gyakran vannak érintkezési pontok más munkacsoportokkal, 
és nem ritkán konfliktusok is előfordulnak. Egy munkacsoport elnöklésével a 
képviselők növelhetik ismertségüket a képviselőcsoporton belül, és így 
ösztönözhetik őket a konstruktív munkára. Konfliktusok merülhetnek fel 
például akkor, ha két munkacsoport is vezető szerepet követel magának egy 
adott témában, vagy ha - különösen a pénzügyi döntések esetében - a 
költségvetésért szinte mindig felelős munkacsoport jóváhagyására van 
szükség. 

Más parlamenti testületekkel ellentétben a munkacsoportok ülései ritkán 
nyilvánosak. Ez elősegíti a nyílt vitát és a munka légkörét. A plenáris vagy 
bizottsági ülésekkel ellentétben egyetlen képviselőnek sem kell attól tartania, 
hogy a munkacsoportban elhangzott minden szó nyilvános és megvitatásra 
kerül. Azt is megengedik, hogy "hangosan gondolkodjon" anélkül, hogy a 
média felkapná és igazolnia kellene. A munkacsoportok fontos helyszínek, 
ahol politikai vélemények formálódnak és új ötletek születnek. 

Az illetékes kormányhivatalok képviselői is részt vesznek a 
munkacsoportok ülésein, amelyek alkalmanként a parlamenti bizottságok 
üléseitől függetlenül üléseznek, és saját szakértői meghallgatásokat vagy 
tájékoztató utakat tartanak. Ez a gyakorlat nem mentes az ellentmondásoktól. 
A parlamenti gyakorlat rituáléjához tartozik, hogy az ellenzék időnként 
bírálja a kormánytisztviselők részvételét a kormányfrakció 
munkacsoportjaiban. A kormány ugyanilyen rendszeres válasza az, hogy ez 
csak a miniszter kifejezett engedélyével történik. A kormánytisztviselők de 
facto rendszeres részvétele miatt a 
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A munkacsoportok ülésein biztosított az információ- és véleménycsere: A 
parlamenti frakció korai szakaszban és első kézből értesül a kormány 
terveiről, a kormány pedig a frakció álláspontjáról. Már ezen a szinten sor 
kerül az első szavazásokra, illetve a parlamenti képviselőcsoport és a 
kormány közötti esetleges konfliktus első jeleire. Ez utóbbi az az eset, amikor 
egy munkacsoport vagy egy parlamenti frakció olyan indítványokat készít elő 
a parlamentben, amelyekben a kormányt egy bizonyos cselekvésre szólítják 
fel, de a kormány ezt különböző okokból nem kívánja megtenni (pl. mert a 
kormány szerint egy bizonyos projekt még nincs kész, vagy csak később lesz 
kész). A frakció viszont úgy látja, hogy ez a javaslat lehetőséget ad arra, hogy 
a választók körében ismertté váljon. Annak érdekében, hogy elkerüljék a 
nyilvános konfliktust és ezáltal a kormánytáborban a nézeteltérésekről szóló 
pletykákat - ami ez alkalommal mindig a frakcióvezető és a tárcavezető 
közötti erőpróbaként személyesíthető meg -, éppen ezek között az emberek 
között tárgyalásokat tartanak, amelyeknek természetesen vannak nyertesei és 
vesztesei. 

A munkacsoport üléseket a képviselők és a köztisztviselők arra is 
használják, hogy feltárják az általános hangulatot, és információt cseréljenek 
például a munkacsoport tagjai számára különösen fontos konkrét projektek 
állásáról. A munkacsoporton belüli eszmecsere mindkét fél számára 
hatékonyabb, mint a hivatalos út a kis kérdés eszközén keresztül. Ez az a 
szürke zóna, amelyben a munkacsoportok működnek: Az ellenzéki 
parlamenti frakciók tagjainak alig van lehetőségük arra, hogy a kormány 
tisztviselőivel beszélgessenek, ezért rendszeresen kevésbé tájékozottak. 
Szinte kizárólag a plenáris üléseken a kérdések és a kérdések órájának 
formalizált eljárásaira támaszkodnak, ahol az ellenzéki képviselők kényes 
témákkal kapcsolatos kérdéseire időnként csak röviden vagy a kormány titkos 
területére való hivatkozással válaszolnak. Az ellenzék egyetlen lehetősége 
ilyenkor az, hogy a miniszterrel folytatott szóbeli vita során kérdéseket tesz 
fel a bizottságban vagy a plenáris ülésen, és végső esetben vizsgálóbizottság 
felállításával fenyegetőzik - ez a fenyegetés azonban a magas akadályok és a 
minden fél számára sok munka miatt ritkán valósul meg. 

A munkacsoport üléseire általában a munkacsoport szóvivője meghívja a 
felelős szervezeti egység képviselőjét is. A részvételi engedélyt a Ház 
vezetése adja meg a jogalkotási időszak elején. Gondoskodni kell arról, hogy 
a munkacsoportot vezető tisztviselő élvezze a munkacsoport bizalmát. A 
részt vevő tisztviselők kötelesek jelentést tenni a Ház vezetőségének a 
munkacsoport üléseiről. Ebben a tekintetben a munkacsoportok ülésein való 
részvétel a kormány számára korai előrejelző rendszerként is működik. A 
tárgyalt témáktól függően más minisztériumok tisztviselői vagy más 
vendégek is meghívást kaphatnak az egyes ülésekre. 
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A köztisztviselők szerepe a munkacsoportok ülésein meglehetősen 
passzív. Gyakran bizonyos kérdések szakértőinek tekintik őket, és ennek 
megfelelően részt vesznek a parlamenti képviselőcsoport vitájában és 
véleményformálásában. Ez dilemmát okozhat a köztisztviselők számára. 
Egyrészt hűségesen kell képviselniük a házuk vonalát, és a lehető 
legvisszafogottabban kell viselkedniük. A köztisztviselők számára tabu, hogy 
saját véleményüket túl világosan kifejtsék, és ez csak a képviselőknek van 
fenntartva, akik ezt a parlamenti frakción belül meg tudják indokolni. 
Másrészt a köztisztviselőket csak akkor fogadják el a munkacsoportban, ha 
nem csupán a kormány csendes megfigyelőinek és előadóinak tekintik őket. 
Elvégre számítaniuk kell arra, hogy nyilatkozataikat a képviselők közvetlenül 
a "főnöküknek" továbbítják.79 

A munkacsoport üléseken a képviselők is hangot adnak időnként 
nemtetszésüknek bizonyos kormányzati tevékenységekkel kapcsolatban, mert 
feltételezhetik, hogy ez nem jut el a nyilvánossághoz. Éppen a média hiánya 
garantálja a vita légkörét, amelyben mindenki kifejtheti nézeteit anélkül, 
hogy nyilvánosan igazolnia kellene azokat. Nem sok olyan politikai testület 
van, ahol ez lehetséges. A munkacsoportokat ugyanazok a tisztviselők 
szervezik, akik az érintett bizottságokért felelősek (általában tisztviselőnként 
két bizottság és munkacsoport). A munkacsoport elnöke rendszerint egyben 
az érintett bizottságban képviselőcsoportja szóvivője és/vagy a bizottság 
elnöke is. A többi parlamenti frakció azonos munkacsoportjainak elnökei 
informális megállapodásokat kötnek egymással, például a bizottsági ülések 
napirendjéről, az egyes napirendi pontok kezeléséről, a bizottsági tájékoztató 
utakról vagy a meghallgatásokról. 

A munkacsoportok nagyon aktívak lehetnek, és nagyban hozzájárulhatnak 
a képviselőcsoporton és a párton belüli véleményformáláshoz egy adott 
témában, megfelelő tevékenységek, például meghallgatások vagy neves 
szakértők meghívása révén. A magas frakció- és párttisztségekért folyó 
versenyben fontos előfeltétel a munkacsoportok szóvivőinek ismertségének 
növelése. Ezért még fontosabb, hogy a munkacsoportok szóvivői nagy 
befolyással rendelkezzenek a képviselőcsoportjuk napirendjének 
meghatározására, és érvényesüljenek más munkacsoportok szóvivőivel 
szemben. Minél fontosabbnak tartanak egy kérdést, annál fontosabb a 
megfelelő munkacsoport szóvivője. A frakció szakértőit, azaz a 
munkacsoportok szóvivőit a kormányban is magas pozíciók betöltésére 
használják. Szintén a 

 

79 A párton vagy frakción belüli hangulatról más alkalmakkor is beszámolnak. Rita Süssmuth, 
a Bundestag akkori elnöke önéletrajzában arról számolt be, hogy "valahányszor előadást 
tartottam CDU-kritikus szervezeteknek, észrevételeim gyorsan, kerülőutak nélkül eljutottak 
a kancelláriára [Helmut Kohl, M. M.]" (Süssmuth 2000: 199). 
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A munkacsoportok előadói gyakran a kormányzat köztisztviselőiként találják 
magukat. 

Sok köztisztviselő nagyobbra értékeli a munkacsoportokban való 
részvételt, mint a későbbi bizottsági üléseken való részvételt. Végül is 
mindent megvitattak már a munkacsoportban, és mivel a többségi csoport 
meghatározta a szavazási eljárást és az érvelés irányvonalát a bizottság és a 
plenáris ülés számára, semmi szokatlan nem történhet a szigorúan formalizált 
bizottsági üléseken, amelyek gyakran nyilvánosak. A hivatalosan elfogadott 
határozatok egyébként is olvashatók a jegyzőkönyvben, és általában nem 
tartogatnak meglepetéseket. A bizottságokban is megfigyelhető a 
"kirakatbeszédek" tendenciája, mivel a nyilvánosság - más minisztériumok 
képviselői, a parlamenti pártok munkatársai, egyes újságírók vagy az érintett 
szövetségek képviselői - jelenlétében minden képviselő eljátssza a maga 
szerepét. Az ellenzéki munkacsoportok a bizottsági ülések előtt is összeülnek, 
így a képviselőik is követik az előre meghatározott forgatókönyvet. 

A munkacsoportok ülésein a szervezeti egységek képviselőinek 
részvételéből származó előnyök aszimmetrikusan oszlanak meg: A 
parlamenti képviselőcsoport valószínűleg jobban profitál a köztisztviselők 
szakértelméből, mint fordítva, a köztisztviselő a parlamenti képviselőcsoport 
véleményformálásából. Nem magától értetődő, hogy egy miniszter teljes 
körűen tájékoztatja a képviselőcsoportját. Ez odáig fajulhat, hogy a frakció 
csak az újságból értesül a kormány terveiről. Ebben az esetben konfliktus van 
a képviselőcsoport és a miniszter között. A képviselők azt szeretnék tudni, 
hogy miért nem vonták be őket a kormányzati véleményalkotási folyamatba, 
és miért csak harmadik személyeken keresztül értesülnek bizonyos 
eseményekről. 

Ennek több oka is lehet: Sok miniszter nem akarja tájékoztatni vagy akár 
bevonni a parlamenti képviselőcsoportot, hogy megakadályozza, hogy a 
tárcák dokumentumai "lábra kapjanak", amelyek közül néhány még nincs 
teljesen kidolgozva, és csak a vita átmeneti állapotát rögzíti. Másrészt tudják, 
hogy a fontos projektekhez szükségük van a képviselőcsoportjuk parlamenti 
támogatására. Minél korábban és minél szorosabban vonják be a parlamenti 
frakció képviselőit a kormány tervei kidolgozásába, annál nagyobb az esélye 
annak, hogy a tervek megvalósulnak. Ez vonatkozik például a nagyobb 
jogalkotási projektekre. Itt szinte szabály, hogy a parlamenti frakciók és a 
kormány szorosan együttműködnek. De egy kormány nem hoz állandóan 
törvényeket. A jogalkotási projekteknél sokkal gyakoribbak az olyan 
projektek, mint az új intézetek alapítása vagy a finanszírozási programok 
átalakítása, amelyek közül néhány igen költségigényes. Ezért egy képviselő 
szempontjából érthető, hogy tájékozódjon arról, hogy mit tervez a kormány a 
választókerületében. Ezzel szemben megpróbálja felgyorsítani a 
választókörzetéből érkező kezdeményezéseket azáltal, hogy közvetlenül 
beavatkozik az illetékes felelős vezetőnél. Hivatalosan ez csak hivatalos 
kérelem útján lenne lehetséges. A gyakorlatban azonban a nem hivatalos 
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kérelmek a szabály. Egy hivatalos 
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A kérdés mindazonáltal hasznos lehet, ha a képviselő a helyi sajtónak 
szeretné dokumentálni, hogy miként lobbizik a kormánynál egy adott projekt 
érdekében. A képviselők kérdései és a kormány megfelelő válaszai mindig 
nyilvános dokumentumok. 

 
4.3.3 A parlamenti képviselők felszólalásai 

 
Az egyes képviselők megkeresései és beadványai nem éppen ritka inputot 
jelentenek a minisztériumok részéről. A legtöbbször ezeket a beadványokat 
magánszemélyek, vállalatok vagy más intézmények kérésére nyújtják be. 
Gondoskodnak arról, hogy az ellenzéki képviselők kérdéseire és 
beadványaira ugyanolyan gondosan válaszoljanak, mint a kormánypártiakéra. 
Eltekintve attól, hogy a végrehajtó hatalom megkövetelt semlegessége miatt 
ennek természetesnek kellene lennie, a helyszínen gyakran "nagy koalíciók" 
vannak, amikor helyi jelentőségű projektek keresztülviteléről van szó. 
Számos parlamentben a parlamenti frakciók regionális csoportjai (pl. 
Bajorország, a Ruhr-vidék vagy az új tartományok) mellett esetenként 
informális és frakcióközi együttműködés is létezik egy adott régió képviselői 
között. Mivel a petíciót benyújtók azt gyanítják, hogy a kormánypárti 
képviselők közelebb állnak a kormányhoz, a polgárok, a vállalatok és az 
egyesületek közvetlenül az adott helyi képviselőhöz fordulnak. 

Gyakran választják azt az utat, hogy egy állampolgár, egy egyesület vagy 
egy vállalat petíciót nyújt be a képviselőn keresztül a miniszterhez, és ez 
jelentős feladatokat ró a végrehajtó hatalomra. A petíciók spektruma az egyes 
polgárok személyes aggodalmaitól (hasonlóan a hivatalos petíciókhoz, 
amelyeket a Parlament Petíciós Bizottságán keresztül vagy a szövetségi elnök 
által a kormánynak nyilatkozattételre irányuló kéréssel továbbítanak) a 
nagyobb projektek támogatásáig terjed, amelyek a tényleges feladataik 
mellett hosszabb ideig lefoglalhatják az egyes szervezeti egységeket. A 
legkevesebb erőfeszítést egy beadvány benyújtásához egy státuszjelentés és 
egy tanszéki szintű válaszlevél igényli. Gyakran azonban ennél sokkal több 
forog kockán: sok polgár, aki nem jut semmire az alárendelt hatóságoknál 
vagy bíróságokon, vagy nem fogadja el a döntéseiket, a kormányt tekinti 
végső menedéknek. A tények tisztázása önmagában a többi szervezeti egység 
és hatóság megkérdezésével, majd az ezt követő intézkedési javaslat nagyon 
kiterjedt lehet. Sok polgár nem érti, hogy a kormány nem tud segíteni nekik a 
meghatározott hatáskörök miatt (hatalommegosztás, föderalizmus). Nem 
bírálhatja felül a bírósági ítéleteket, és nem adhat ki magánépítési 
engedélyeket. 
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vagy a kellemetlen televíziós műsorok betiltása - mindezeket a polgárok 
ismételten követelik. 

Különösen a nagyobb projektek esetében az egyes parlamenti képviselők 
társalkotókká válnak egy többnyire végrehajtó és civil társadalmi 
szereplőkből álló hálózatban. Sok képviselő ezt követően egy ilyen projektet 
a szívügyének tekinti, és többször is kiáll annak előrehaladása mellett. A 
képviselő személyétől függ, hogy mennyire elkötelezett egy projekt mellett. 
A kötelezettségvállalás lehet egy egyszeri levél a kormánynak, amelyben a 
projekt kedvező felülvizsgálatát kérik, de jelenthet folyamatos megkeresést is 
az illetékes minisztériumnál. 

Empirikus kutatás kérdése, hogy a kormányzatnak a politikusok ilyen 
jellegű beavatkozásai felgyorsítják-e a projekteket, és ha igen, hogyan. 
Vannak arra utaló jelek, hogy a közigazgatás az állandó megkeresések és a 
felülről jövő folyamatos nyomásgyakorlás ellenére a projektet a 
közigazgatási művészet minden szabálya szerint vizsgálja, és mégis 
ismételten negatív értékelésekre jut. Ilyenkor még a minisztereknek sem 
marad más választásuk, minthogy intézményük szakmai vizsgálatának 
eredményére hivatkozzanak, és így védjék meg azt. A "korrekt", de lassú 
bürokrácia vádját mérlegelni kell a kivételezés vádjával szemben. Kétség 
esetén az előbbi könnyebben elviselhető egy politikus számára. Másrészt 
mindig presztízsveszteséget jelent, ha egy miniszter nem tehet semmit. Ezt 
legalább jól meg kell indokolni, és személyes sajnálkozással kell kísérni. 
Hajlamosak a negatív döntéseket a felsőbb szintekről az alsóbb szintekre 
delegálni. A konkrét tapasztalatok azt mutatják, hogy még ha magas rangú 
politikusok - gyakran helyi politikusok vagy polgármesterek -, akik 
valamelyik kormánypárthoz tartoznak, folyamatosan beavatkoznak, a 
projekteket még mindig elutasítják, mert a formális kritériumok nem 
teljesülnek. Egyetlen miniszter sem akar könnyelműen megkockáztatni egy 
finanszírozási botrányt. Mégis számos ellenpélda van arra, hogy a 
munkaszint tanácsa ellenére pontosan ez történt. Annak érdekében, hogy 
mindkét fél megőrizze az arcát, a projekt kezdeményezői és a munkaügyi 
szint között megbeszéléseket szerveznek, és mindkét felet tájékoztatják az 
eredményről. Ily módon világossá válhat a kormány akarata, hogy a projektet 
valóban finanszírozni kellene, de sajnos a szabályozás, például az uniós 
finanszírozási programok szabályozása útjában állna. A helyi politikus 
viszont a helyszínen világossá teheti, hogy hogyan áll ki a választókerületéért 
a kormányával. Itt is van példa arra, hogy olyan projekteket, amelyeket soha 
nem lett volna szabad finanszírozni, "beillesztenek". 
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4.4 A személyzet felvétele és a Képesítési igények 
 

Minden szervezet csak akkor tudja megvalósítani céljait, ha az ehhez 
szükséges intézkedéseket, lépéseket és stratégiákat a munkavállalók 
megértik, támogatják és végül végrehajtják. Ez felveti azt a kérdést, hogy 
milyen követelményeket kell támasztani a végrehajtó hatalom 
alkalmazottaival szemben. Sok reformprojekt valószínűleg nem annyira a 
személyzet nem hajlandósága, mint inkább a hozzáértés hiánya miatt bukik 
meg. Aki az 1990-es években - a digitális forradalom kezdetén - 
alkalmazottként került a közigazgatásba, az egy másik közigazgatást ismert 
meg, mint a mai. Igaz, hogy az alkalmazottakat rendszeresen képzik az új 
technológiák, szervezeti modellek és szabályozások használatáról. De még 
mindig van különbség a digitális bennszülöttek és azok között, akik nem az új 
médián nőttek fel. 

 
4.4.1 Képesítési pályák és karrierlehetőségek 

 
A kormányzati és közigazgatási személyzet képzése elvileg szabványosított 
(Ellwein/Zoll 1973). A közigazgatással foglalkozó alkalmazott tudományok 
egyetemein a felsőbb közszolgálati alkalmazottak képzése folyik. Lehetőség 
van a szakosodásra, például a költségvetési jog, az igazságszolgáltatás vagy a 
műszaki terület területén. A "felsőbb szolgálat" - a közszolgálatban a 
legmagasabb karrierút - alapképzettsége a második jogi államvizsga. A jogi 
pályán kívül számos kivétel van: Például a felsőbb közszolgálatban dolgozók 
második legnagyobb csoportját valószínűleg a közgazdászok és 
társadalomtudósok (különösen a közgazdászok) alkotják (Brinkmann 1973). 
A személyzet képzettségi profilja az adminisztráció feladatától függ. Például 
a természettudósok és a mérnökök meghatározó csoportot alkotnak a 
kereskedelmi felügyeleti hatóságoknál, az élelmiszer-felügyeletnél vagy az 
építési hivataloknál. A "magasabb szintű műszaki ügyintézők" szinte egy zárt 
testületet alkotnak a közigazgatáson belül. Nincs olyan szakterület, amelyre 
ne lenne szükség valahol a felsőbb közigazgatási szolgálatban. Például 
történészek és pedagógusok az iskolai minisztériumokban, germanisták és 
újságírók a kerületi önkormányzatok sajtóirodáiban, orvosok az egészségügyi 
hivatalokban, építészek, építőmérnökök és területrendezők az építésügyi 
hatóságoknál. 

A felsőoktatási felvételi követelmények egységesítése 
A szolgálat a porosz reformok egyik eleme volt. Így a legalizálást és a porosz 
jog felé való orientálódást is előmozdították. Ezzel egyidejűleg a végrehajtó 
testületben kialakult egy sajátos gondolkodás- és munkamódszer. Az 
adminisztráció megnyitása más szakmai csoportok felé. 
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A toll szinte mindig politikai kérdés volt, és a (közigazgatási) jogászok 
harcoltak ellene: a túl sok szakértelem ártott az összképnek, és csak egy 
jogász rendelkezhetett ilyennel. Sok közigazgatási jogász még ma is osztja 
ezt a nézetet. 

Minél több feladat hárult a végrehajtó testületre, annál inkább 
nyilvánvalóvá váltak ennek a nézetnek a korlátai. Ezért már a 19. században 
speciális pályákat nyitottak meg bizonyos szakmai csoportok számára - 
például az útépítéshez az építőmérnökök (Bolenz 1993), a 
járványvédelemhez az állatorvosok és az orvosok -, amelyekhez azonban 
csak kétéves szakmai gyakorlat után kellett képesítést szerezniük. Ez a 
rendelet elvileg a mai napra is vonatkozik. Amíg egy hatóság élén egy jogász 
állt, addig a különleges karriereket és hozzáférési utakat megtűrték. 
Figyelemre méltó vita alakult ki, amikor 1921-ben Hans Bredow, a rádiózás 
úttörője és mérnöke a Reichspost-minisztérium legfőbb köztisztviselőjévé, 
távíró-, telefon- és rádióügyi államtitkárrá akarták kinevezni. Még a 
Reichstagban is vita folyt arról, hogy egy mérnök egyáltalán alkalmas-e arra, 
hogy egy hatóság élére álljon, mivel természetesen hiányzott belőle a széles 
látókör (Zweckbronner 1980). Ez csak a csúcspontja volt a jogászok és a 
mérnökök között a végrehajtó hatalomért folytatott, évtizedekig tartó 
státuszharcnak, amelyet végül a jogászok nyertek meg. 

A minisztériumokban és más hatóságokban az egyetemi diplomával 
rendelkezők számára alapvetően két külön karrierút létezik: a felsőfokú 
közszolgálat és a magasabb szintű közszolgálat. Ezek között egyértelmű 
hierarchikus kapcsolat áll fenn, és a belépési követelmények és a 
javadalmazás tekintetében is különböznek egymástól. A magasabb szolgálati 
beosztásúak tipikus tevékenysége az irodai munka, míg a magasabb 
szolgálati beosztásúaké az irodavezetői vagy osztályvezetői munkától az 
osztályvezetői munkáig terjed. Minél magasabb a betöltött "hivatal", annál 
nagyobb a vezetői felelősség egy világos hierarchiában, és annál magasabb a 
politikai funkció. A hierarchia csúcsán - a hatóságtól függően - az államtitkár 
(minisztériumok esetében) vagy a kerületi elnök (kerületi önkormányzatok 
esetében) áll. Ebben a funkciójukban ők a hatóság valamennyi 
alkalmazottjának felettesei, a minisztériumokban pedig a politikai vezetés, a 
miniszter felé képezik a kapcsolódási pontot. Egy ház minden eljárása, ha a 
ház vezetőjéhez megy, az államtitkáron keresztül kell, hogy menjen, akit 
munkájában saját hivatala támogat. 

Általánossá vált, hogy három szintet különböztetünk meg: a munkaszintet 
(egységek), a főosztályi szintet (csoport- vagy alosztályvezetőkkel) és a 
politikai szintet (államtitkár és miniszter). Amikor egy kérdésről tárgyalnak, 
vagy jelentős döntéseket készítenek elő, a különböző részlegek munkaszintjei 
általában először bemutatják tárgyalásaik eredményét, majd továbbítják azt a 
következő hierarchikus szintnek. 
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Azokat a problémákat, amelyeket a munkaszinten nem sikerült megoldani, 
szintén rögzítik egy sablonban, amelyet aztán továbbítanak a magasabb 
szintre. Ha még mindig nem sikerül megoldást találni, a problémát politikai 
szintre viszik a döntési kérelemmel, ahol ismertetik a korábbi 
megfontolásokat. Minél magasabb a szint, annál nagyobb a politikai 
megfontolás. Míg a munkaszintek a probléma tényszerű dimenziójára 
korlátozódnak, a magasabb szinteken politikai szempontok is szerepet 
játszanak. Például egy objektíve szükséges megoldást még mindig el lehet 
utasítani politikai okokból, mert rossz az időzítés, mert választási okokból 
kedvezőtlennek tűnik, mert provokálhatja a koalíciós partnert, vagy mert 
szövetségi politikai okokból hátrányos lenne. Ez utóbbi különösen igaz a 
szövetségi szintű nagykoalíciók esetében, mert állami szinten mindig a két 
nagy párt egyike kormányoz. A munkaszinteken mindezek a szempontok 
ismertek, de általában nagyrészt figyelmen kívül hagyják őket. Mindkét 
karriercsoport alkalmazottai minden szinten részt vesznek a munkájukban, 
mint fogalmazók, jegyzőkönyvvezetők vagy szervezők. 

Kivételektől eltekintve a magasabb közszolgálatba csak az alábbi diplomával 
rendelkezők léphetnek be 

egyetemek hozzáférhetőek. A bolognai reformok révén bevezetett alap- és 
mesterfokozatokkal ez a minta lényegében ugyanaz maradt, azzal a 
különbséggel, hogy most már a szakok akkreditációja a fontos. A felsőfokú 
közszolgálatot az alkalmazott tudományok egyetemein végzettekből vették 
fel. A bolognai reformok után ezek a szakközépiskolák és - ez újdonság volt - 
az egyetemek alapképzésben végzettjei voltak. A magasabb közszolgálatba 
minden további nélkül csak az egyetemi mesterfokozat kvalifikál. Azok az 
ügyvédek, akik amúgy is csak a második jogi államvizsgát ismerik, és 
tudatosan megtagadják az új diplomák átvételét, automatikusan a felsőbb 
szolgálati pályára kerülnek. 

Az alkalmazott tudományok egyetemein a szakirányok spektruma 
korlátozottabb, mint az egyetemeken: A magasabb közszolgálatban dolgozók 
általában egy Fachhochschule für öffentliche Verwal- tung (Közigazgatási 
Alkalmazott Tudományok Egyetemén) szerzett alapdiplomával rendelkeznek 
- korábban például Diplomverwaltungswirtként - az önkormányzati, általános 
közigazgatási szolgálat, a közigazgatási üzleti adminisztráció és hasonlók 
esetében. Ez a diploma a közigazgatásban a közszolgálati pályafutás 
valamennyi állására alkalmassá tesz. Egy bizonyos idő elteltével elég sokan 
váltanak például az állami adóigazgatásból adótanácsadói vagy üzleti pályára, 
ahol nincsenek karrierlehetőségek, és a kereseti lehetőségek vonzóbbak. A 
közigazgatással foglalkozó alkalmazott tudományok egyetemein a képzés 
nagyon gyakorlatorientált. De a szociális munkások, az üzleti közgazdászok 
és az alkalmazott tudományok egyetemein végzett mérnökök is dolgozhatnak 
a felsőbb közszolgálatban a megfelelő igazgatási ágakban alapdiplomával. Ha 
az egyének bizonyítják rátermettségüket, magasabb közszolgálatba léphetnek. 
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E két kategóriának egyértelmű funkciói vannak a végrehajtó feladatok 
ellátásában. A Dezernenten, Referenten és Referatsleiter munkáját a 
magasabb szolgálati beosztású tisztviselők segítik. A vonatkozó feladatok és 
követelmények mindegyik hatóságnál szűken vannak meghatározva. Mindkét 
karriercsoportot mindenekelőtt az egyértelmű hierarchizálódás jellemzi. Ez 
feszültségekhez vezethet, amikor 
z. Például egy veterán ügyintéző, aki jártas a munkaterületén, kap egy 
újoncot felügyelőnek, akit be kell vezetnie a tisztségében lévő tárgykörbe. 

 
4.4.2 A képesítési struktúra mint konfliktusforrás  

 
A közszolgálati személyzet képzettségi struktúrája számos konfliktusra adhat 
okot. Az eltérő képzettségek a problémák eltérő megítéléséhez és a valóság 
különböző konstrukcióihoz vezetnek, ezek pedig a megoldások eltérő 
megközelítését eredményezik: Az ügyvédek hajlamosak arra, hogy a 
folyamatok urainak, és alapvetően mindenért felelős és kompetens 
generalistáknak tekintsék magukat. A mérnökök és különösen a mérnöki 
szövetségek vitatják a jogászok mindenre kiterjedő kompetenciáját, 
legalábbis a műszaki adminisztráció területén, és a maguk részéről nemcsak 
érték-, hanem műszaki kompetenciát is követelnek. 

A mai napig egyetlen alternatív képzési kurzus sem állíthatja, hogy a 
közszolgálatban betöltött valamennyi feladatra alkalmas lenne. Így az 
államvizsga valószínűleg a jövőben is a felsőbb közszolgálatba való belépés 
kulcsa marad - minden elismert hiányossága ellenére (Emmerich 1982). 
Maguk a jogászok már régóta kritizálják a jogi tanulmányok és az azt követő 
jogászképzés egyoldalú, a bírói karra való irányultságát. Például a modern 
közigazgatás feladatai elhanyagolva vannak a jogi képzésben az olyan 
tartalmakkal szemben, mint az eljárásjog és a büntetőjog. De más képzések 
sem képesítik optimálisan a végzősöket a vezetői feladatok mindegyikére, 
hanem csak részterületekre. A közigazgatás-tudomány tanulmányozása 
például túlságosan kevéssé orientálódik a gyakorlatra, és elhanyagolja - szinte 
a jogtudomány tükörképeként - a minden közigazgatásban felmerülő jogi 
vonatkozásokat. Így - nem utolsósorban a meggyőző alternatívák hiánya 
miatt - a jogi vizsga továbbra is a felsőbb közigazgatási szolgálatba való 
belépés alapfeltétele. Csak néhány közigazgatási jogász rendelkezik 
posztgraduális diplomával a közigazgatási tudományok területén (pl. a 
Speyer-i Német Közigazgatási Tudományok Egyetemén), amire valójában 
nincs szükségük a karrierjükhöz. 

A személyzet speciális képzése és szocializációja a felsőoktatásban. 
Az igazgatási szolgáltatás az egyik oka annak, hogy az adminisztráció így és 
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nem működik másképp. Ez vonatkozik szinte minden eljárás jogi 
formalitására és a közigazgatás azon tendenciájára, hogy az élet minden 
területét legalizálja. Ennek eredményeképpen az alternatív megoldások 
kevésbé kerülnek előtérbe. A jogi tanulmányok azt a benyomást keltik, hogy 
minden magánéleti és politikai konfliktus a jog eszközével megoldható, és 
ezért így kell megoldani. Az olyan eszközök, mint a közvetítés, a vállalati 
irányítás, a hálózatok vagy a kormányzás legfeljebb fogalmilag vannak jelen a 
közigazgatási jogászok világában, de egyre fontosabbak a kormányzati 
gyakorlatban. 

Már jó ideje felmerült a kérdés, hogy a jogi módszerek és 
gondolkodásmódok megfelelőek-e a modern társadalmak végrehajtó 
hatalmának problémáira. Az állam egyik első reakciója a társadalmi 
szerkezetváltás kihívásaira az volt, hogy megnyitotta az államigazgatást más 
szakmák, például orvosok, mérnökök vagy közgazdászok előtt. Ezeket a 
jogászok kezdettől fogva úgy tekintették, mint a 
Őket "specialistáknak" tekintették, akik a legjobb esetben is csak alárendelt 
asszisztensi pozíciót kaptak, amíg az ügyvéd maradt az eljárás ura. A 
gazdaság- és társadalomtudományi mesterszakos diplomásoknak kétéves 
előkészítő szolgálatot (Verwaltungsreferendariat) kell teljesíteniük ahhoz, hogy állami 
vizsgát követően a felsőbb közigazgatási szolgálatban köztisztviselőként 
dolgozhassanak. A műszaki tanulmányokat folytató diplomásoknak is el kell 
végezniük egy előkészítő szolgálatot, mielőtt közigazgatási tisztviselővé 
válnának. A képzés célja, hogy a gyakornokok betekintést nyerjenek a 
közigazgatás tevékenységébe, és megismerkedjenek a közigazgatás 
szervezetével és munkamódszereivel. Közigazgatási vagy kormányzati 
alkalmazottként a más szakokon végzettek köztisztviselői státusz nélkül is 
dolgozhatnak a közigazgatásban. 

A végrehajtó hatalmi ág személyzetének felvétele a formális belépési 
képesítéseken túlmenően nem szabványosított (Luhmann/Mayntz 1973). 
Nincs ezüstgolyó - de néhány belépési útvonal a miniszteri adminisztrációba 
már megjelent. Az egyik lehetőség például a kerületi önkormányzatnál vagy 
bíróként való munkavégzés. A minisztériumokban különösen szívesen látják 
azokat a munkatársakat, akik ismerik a klasszikus közigazgatást és egyes 
szakterületeket is - iskolák, katasztrófavédelem, igazságszolgáltatás stb. A 
minisztériumok számos személyzeti vezetője a "klasszikus" közigazgatáson 
keresztül vezető utat tartja ideálisnak. Létezik az oldalirányú belépés is egy 
olyan területen végzett munkán keresztül, amely az adott közigazgatási ághoz 
kapcsolódik, valamint a politikai pálya egy kormányfrakció alkalmazottjaként 
vagy parlamenti képviselőként végzett munkán keresztül. 

A pályamódosítók gyakran olyan projektekből kerülnek ki, amelyeket egy 
minisztérium finanszírozott, és akik például éppen azt az előadót váltják le, 
aki éveken át finanszírozta őket. Ugyanez igaz az egyesületekből érkező, a 
különböző szervezeteken keresztül előléptetett alkalmazottakra is. 
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A lelkészek munkakapcsolatot tartanak fenn a minisztériumokkal, majd ha 
egy állás megüresedik, átkerülnek a minisztériumba. Így az egyes 
minisztériumokban különböző szakmai életrajzok és kompetenciák keveréke 
jön létre, amelyek a klasszikus minisztériumi tisztviselő szemszögéből nézve 
kezdetben kivételek a szabály alól. Akik nem a klasszikus felvételi utakat - 
jogi szakvizsga, jogászgyakornokság, közigazgatási tapasztalat valamelyik 
középfokú hatóságnál - járják be, azokat eleinte zavarni fogja a közigazgatás 
jogászi munkamódszere, nyelvezete és racionalitása - van, aki soha nem 
szokja meg, és kacérkodik a tudós, újságíró vagy mérnöki státusszal. 

A modern közigazgatással szemben támasztott követelmények minden 
területen olyan sokrétűek, hogy a jogi oktatás jelenlegi formájában aligha 
igazolható a felsőfokú közigazgatási szolgálat lingua francájaként. A 
kormányzási mód révén a politikai problémák megoldásában egyre nagyobb 
súlyt kapnak a nem hierarchikus és jogon kívüli ellenőrzési módok, valamint 
a tárgyalás és a kommunikáció, bár minden szakpolitikai területet egy-egy 
szakterület-specifikus és általános jogi keret strukturál - de nemcsak ez, 
hanem kognitív keretek, szereplők és hálózatok is. Minél inkább a 
kormányzás mint a politika alakításának módja válik elfogadottá, annál 
inkább át kell gondolni a közszolgálatban dolgozó személyzet megfelelő 
előfeltételeit. Tekintettel a közigazgatási feladatok sokféleségére és a 
politikai kihívások összetettségére, fel kell tenni a kérdést, hogy a 
jogászoknak nem kellene-e egyfajta felkészítő szolgálatot is teljesíteniük, 
amely felkészíti őket a végrehajtó hatalomban való munkára, és amely során 
a jog mint a politika alakításának eszköze alternatíváit is megtanítják. A 
munkaerő-felvétel és a képesítés átirányítására tett számos kísérlet kudarcba 
fulladt. A különböző reformmodellek, amelyekkel a közigazgatás 
időszakosan foglalkozik, mindaddig régi bor maradnak új palackban, amíg a 
személyzeti erőforrásokban nem történik változás. 

Az irányítás fokozott kommunikációt és szorosabb hálózatépítést jelent 
az egyre heterogénebb társadalommal. Minden szervezett érdekeltség elvárja, 
hogy a kormányzat illetékes kapcsolattartóként kezelje a saját ügyeit. A 
társadalom sokszínűségének és a társadalom problémáinak nemcsak a 
szakosodott osztályok megváltozott elnevezésében kell tükröződnie, hanem 
az ott dolgozó személyzet kompetenciájában is. A kormánynak és a 
közigazgatásnak ezért olyan embereket kell alkalmaznia, akik megértik a 
legkülönfélébb ügyfélkör problémáit, és nem csak a meglévő jogi keretek 
között tudják őket besorolni. Ez különösen a migráció, az egyenlőség, a 
kultúra és a média területére vonatkozik, de olyan területekre is, mint a 
városfejlesztés, a szociális ügyek, a sport, az iskolák, a tudomány és a 
környezetvédelem, amelyekre az elmúlt években szintén nagy hatással voltak 
a társadalmi változások. A civil társadalom mint a politikai rendszer és a 
társadalom közötti tér. 
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az egyes állampolgár nem áll szemben a végrehajtó hatalommal és a 
parlamenttel, hanem személyi és szerkezeti szempontból is számos módon 
összefonódik az alkotmányos szervekkel. A szervezett érdekek és a nem 
kormányzati szervezetek többé-kevésbé szoros szimbiózisban élnek 
mindenekelőtt a végrehajtó hatalommal. E szoros eszmecsere révén közös 
nézetek ("keretek") alakulnak ki a politikai területre jellemző problémák 
lehetséges megoldásairól. 

A szervezett érdekek és a végrehajtó hatalom közötti kapcsolat bizonyos 
konszolidációjából kiindulva "társulási hercegségekről" beszélünk. Ez 
különösen intenzíven érvényes a szociálpolitika és a mezőgazdaság területére 
(Schmidt/Zohlnhöfer 2006: 146). Elvileg azonban a végrehajtó hatalom és az 
ügyfélkör közötti minden más kapcsolódási pont a média, a művészetek vagy 
a sport képviselőivel való állandó kapcsolat révén bizonyos színezetet kapott, 
ami a nyelvhasználatban vagy a habitusban is megmutatkozik. Az ezeken a 
területeken működő közigazgatások másképp működnek, mint az 
igazságszolgáltatás, a külpolitika vagy a pénzügyek területén. A konfliktusok 
e különböző igazgatási világok között, amelyek részben az érintett szereplők 
eltérő életvilágát tükrözik, aligha kerülhetők el, különösen mivel mindig 
vannak kapcsolatok. 

A végrehajtó hatalom szempontjából a civil társadalommal való szoros 
integráció növeli az esélyét annak, hogy az egyes szakpolitikai területek 
problémáiról időben tudomást szerezzenek, de annak is, hogy a lehetséges 
megoldásokat már a korai szakaszban kicseréljék és kipróbálják. Az ideális 
igazgatási alkalmazott tehát a saját hatáskörében és az adott szakpolitikai 
terület színterén is lehorgonyozna. A "posztmodern szakértőhöz" 
(Pfadenhauer 2003) hasonlóan egyfajta határátlépő lenne, aki korán felismeri 
az új fejleményeket és elképzeléseket, de a szakterületén felmerülő lehetséges 
problémákat és konfliktusokat is, és azokat a politikai-közigazgatási 
rendszerbe transzformálja. Mind a pozitív fejlemények, mind a lehetséges 
konfliktusok jobban kontrollálhatók, minél korábban ismerik fel őket. Elvileg 
a végrehajtó testület egyes munkaegységei egy nagyon speciális terület 
fejlesztéseinek specifikus érzékelői. Mindenekelőtt ezeknek az érzékelőknek 
a felelőssége, hogy felismerjék, hogy egy komoly fejleményről van-e szó, 
amely egy nagyobb politikai konfliktus csíráit tartalmazza, vagy pedig a 
szokásos szintű konfliktusról, amely minden dinamikus fejlődés velejárója. 
Fontos, hogy ezeket a fejleményeket egyáltalán felismerjék és értékeljék, és 
hogy a politikai-közigazgatási rendszer így képes legyen reagálni rájuk. Ez 
csak akkor lehetséges, ha a végrehajtó testület érintett alkalmazottai ismerik 
mind a belső igazgatási és politikai összefüggéseket, mind pedig az adott 
szakpolitikai terület összefüggéseit. Az egyes munkavállaló így két világba 
integrálódik, amelyek eltérő követelményeket támasztanak vele szemben. A 
kapcsolódó szerepkonfliktusokra már rámutattunk. 
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A kormányzás mint a politikai tervezés új típusa a belső adminisztratív és 
külső, életvilági kontextusokban való gyökerezésből és hálózatosodásból él. 
A politikai kormányzás hagyományos felfogása szerint a szétválasztás sem 
volt soha teljes. Ez azonban legalábbis fikcióként volt felépítve. A politikai-
közigazgatási rendszeren kívüli összefüggésekhez való túl erős kötődés 
gyaníthatóan túl közel áll egy bizonyos klientúrához. Egyes minisztériumok 
egész osztályai azonban mindig is szorosan kapcsolódtak az ügyfélkörükhöz. 
Az olyan területeken, mint az iskola, a sport, a kultúra vagy a tudomány, 
viszonylag élénk a személyzeti csere a végrehajtó hatalom, az alárendelt 
hatóságok és a minisztériumi intézmények között, valamint a 
minisztériummal munkakapcsolatban álló egyesületekkel és intézményekkel. 
Ez mindkét félnek előnyös: A végrehajtó testület olyan munkatársakat kap, 
akik jól ismerik az adott szakpolitikai területet, az adott területen érdekelt 
szervezetek pedig a végrehajtó testülettől kapják meg a know-how-t. Egyes 
alosztályokon nehéz megmondani, hogy egy egyesület "tartja-e" a 
minisztériumban a munkaegységet, vagy fordítva, a minisztérium "tartja-e" 
az egyesületet. A közigazgatási kirendeltségek és egyesületek 
munkatársainak élet- és karrierútja egyes területeken olyan szorosan 
összefonódik, hogy többé-kevésbé a véletlenen múlik, hogy valaki az egyik 
vagy a másik oldalra kerül. A személyi állomány szoros összekapcsolódása 
azt is magában foglalja, hogy számos köztisztviselő nyugdíjazása után 
pontosan ugyanazt a szervezetet tanácsolja, amelyben korábban dolgozott. 

A személyzet ilyen szoros összekapcsolódása nagy előny a politika 
számára... 

Ennek oka, hogy mindkét fél ugyanazt a nyelvet beszéli, ismeri egymás 
problémáit, és egyetért a lényeges dolgokban. Ez nemcsak a politikai célok 
megvalósításának tranzakciós költségeit csökkenti, hanem növeli a 
végrehajtó hatalom fogékonyságát az olyan megoldásokra, amelyek nem 
éppen a közjót szolgálják. A külső kontextusokba való beágyazódás azzal a 
veszéllyel járhat, hogy a politikaalkotás tényleges céljait figyelmen kívül hagyjuk, és 
túlságosan a szervezett érdekek szemléletét fogadjuk el. A személyes 
kapcsolatok és az informális kommunikációs csatornák mindenesetre 
megteremtik a kormányzási mód feltételeit, és növelik a politikai rendszer 
reagálóképességét. 

A végrehajtó hatalom és a civil társadalom közötti személyi összefonódás 
miatt az életvilágok kölcsönös "gyarmatosítása" zajlik. Jürgen Habermas 
ezzel a fogalommal az életvilágok "rendszer" általi egyoldalú túlformálását 
(ökonómiáját és racionalizálását) értette. Valójában ez a folyamat a másik 
irányban is végbemegy: Az alkotmányos szerveket a bennük és velük 
dolgozók életvilágai is alakítják. Minden generációváltás a közigazgatásban, 
az igazságszolgáltatásban és a parlamentekben is generációváltást jelent. 
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Az életmóddal, tapasztalatokkal és kompetenciákkal való befolyásolás. A 
legnépszerűbb minden bizonnyal a "68-as generáció" belépése az 
intézményekbe. Jelenleg egy generációváltás zajlik ettől a generációtól egy 
olyan generáció felé, amely a közösségi hálózatokon és az internet összes 
lehetőségén nőtt fel, és amely megkérdőjelezi a "68-asok" örök igazságait, 
ahogyan a "68-asok" is megkérdőjelezték elődeik bizonyosságait. Ez azt 
jelenti, hogy az alkotmányos szervek és a civil társadalom életvilágai már 
nem összeegyeztethetetlenek. Ez nem utolsósorban a "68-asok" sikere, akik 
az állam és a társadalom közötti szakadékot, ahogy az a korporatív államban 
kifejeződött, többek között az élet világából vett normák átvételével akarták 
áthidalni. Ilyenek például a szociális munkások vagy a bírák, akik 
"szolidaritást vállalnak" az ügyfeleikkel, vagy a szakigazgatási szervek 
köztisztviselői, akik inkább a szakmai közösségük, mint a politikai vezetésük 
problémáival kapcsolatos nézeteit képviselik. A határok egyrészt egy 
bizonyos ügyfélkör iránti empátia és megértés, másrészt az érdekeik 
felvállalása között képlékenyek. Ezek a szó szerinti határtapasztalatok 
jellemzőek azokra az alkalmazottakra, akik például tudományos, szociális 
vagy kulturális projektekből érkeznek, és most a közigazgatásban kell 
dönteniük korábbi színterük projektjeiről. 

A végrehajtó hatalom, a többi alkotmányos szervhez hasonlóan, egy 
A generációváltásra van utalva, ha el akarja kerülni a merevséget és a 
társadalomtól való elidegenedést. Ez bizonyos feszültségben áll azzal az 
igénnyel, hogy a rövid távú tendenciákon túlmenően stabilitást, 
kiszámíthatóságot és megbízhatóságot garantáljon. Ahhoz azonban, hogy a 
végrehajtó hatalom funkciója és legitimitása megmaradjon a modern 
társadalomban, új ötleteket is kell szerezni új toborzási mintákon keresztül. 
Ez vonatkozik az arra irányuló erőfeszítésekre is, hogy több migrációs 
háttérrel rendelkező munkavállalót vegyenek fel a közszolgálatba. A 
közigazgatás személyzeti osztályai számára a munkaerő-toborzás és -képzés 
egyre inkább a sokszínűség kezelésévé válik. 

Végül, de nem utolsósorban, a vezetői pozíció számos olyan funkciót is 
magában foglal, amelyekhez az előzőekben említett képesítési utak egyike 
sem releváns, de amelyekhez speciális szakmai tapasztalat szükséges. Ez 
vonatkozik például a protokoll, az informatika és a rendezvények területére. 
Egy állami temetést, egy uniós csúcstalálkozót vagy egy államfő látogatását 
szakszerűen kell előkészíteni. Míg egy állami temetésre természetesen csak 
néhány napot kell felkészülni, addig az állami látogatásokat és az uniós 
csúcstalálkozókat jóval előre megtervezik. Mindezekben az esetekben egy 
vagy több minisztérium több szakértője vesz részt: Például egy állami 
temetés esetében át kell ütemezni az időpontokat, gyászbeszédeket kell írni, 
részvétnyilvánításokat kell megfogalmazni, a kormánynak hivatalos 
méltatásokat kell írnia az elhunytról, tájékoztatni kell a vendégeket, és magát 
az eseményt a rendőrségnek kell biztosítania. Állami látogatás esetén a két 
kormány munkaszintjei már jóval előzetesen egyeztetik a napirendet, 
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a többnyire kulturális kísérőprogramot az ünnepi bankett részleteiig 
(ülésrend, asztali beszédek, menü) megtervezik, és az időpontot - 
ideiglenesen - rögzítik. Ez gyakran a gazdasági kapcsolatok ápolását vagy az 
új államfők beiktatási látogatását jelenti. Ezekben az esetekben a tervezés 
magában foglalja a meglátogatandó intézmények és a beszélgetőpartnerek 
kiválasztását, sőt a vendég személyes kívánságainak teljesítését is a 
protokollon kívül. Mindez ellentétes a minisztériumi rutinnal, ezért be kell 
építeni a napi rutinba. Ha például egy állami vendég meg akar látogatni egy 
egyetemet, és tárgyalni akar a diákokkal, a Tudományos Minisztérium 
illetékes részlegeinek konkrét javaslatokat kell tenniük, és mindent a 
helyszínen elő kell készíteniük. A külvilág számára mindennek spontánnak és 
természetesnek kell tűnnie, még akkor is, ha az egész városközpontot 
biztonsági okokból lezárták, és minden sarkon feltűnően biztonsági őrök 
állnak. 

 
4.4.3 A kormány mint "tendenciaművelet" - kormányzás a 

hatalomváltás után. 
 

A teljes kormányváltások rituáléjához tartozik, hogy a fekete-sárgáról piros-
zöldre vagy fordítva, a pénztárellenőrzés után "meglepődve" tapasztalják, 
hogy az új kormány céljaihoz nincs pénzügyi mozgástér, mert az előző 
kormány már mindent elköltött. Mivel az új kormány első számú prioritása a 
költségvetés konszolidálása, most a vasszigorú megtakarításokról van szó. A 
kérdés az, hogyan lehet ezt kommunikálni a választók és különösen a 
kormányváltást akaró ügyfélkör felé. Egyetlen egyesület vagy csoport sem 
fogja megérteni, hogy miért éppen őket kellene érintenie a 
megtakarításoknak, annak ellenére, hogy általában véve megértik a 
megtakarításokat. 

Természetesen még a radikális változások esetében is mindig van meglepő 
folytonosság bizonyos politikai területeken, ha nem akarnak az új kormány 
politikáinak és prioritásainak példájaként szolgálni. Még ilyen esetekben is a 
végrehajtó hatalom, amelynek személyzete az alapvető lojalitás ellenére 
jobban elkötelezett a régi kormány céljai iránt, ellensúlyozhatja ezeket az új 
célokat. Például nem lehet időben költségvetési forrásokat elkülöníteni új, 
szimbolikus feladatok létrehozására, vagy nincsenek álláshelyek új 
projektekhez stb. Így a pályamódosítás nem akadályozható meg, de 
legalábbis késleltethető. A tanker képe, amelyet nem lehet hirtelen más 
irányba terelni, részben a végrehajtó személyekre is vonatkozik, akiknek 
kitartása közmondásos. Ennek oka a személyzet korlátozott cserélhetősége, 
még a politikai irányvonal radikális változása esetén is, a berögzült rutinok, 
és nem utolsósorban a feladatok terjedelme és összetettsége. 
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Végrehajtó. Martin Florack (2013) a 2005-ös teljes észak-rajna-vesztfáliai 
kormányváltásról szóló esettanulmányában különbséget tesz a "változási 
narratíva" és a "stabilitási narratíva" között. Ez a kormányváltás két egymást 
kiegészítő aspektusa: "A változásról szóló narratíva mindenekelőtt a politikai 
vezetés befolyását, valamint az egyes politikai szereplők változásra és 
ellenőrzésre való késztetését hangsúlyozza. [...] A stabilitási narratíva viszont 
nagyobb súlyt ad a kormányzati szervezet adminisztratív aspektusainak, mint 
a politikai befolyásnak". (Florack 2013: 419). Jelen esettanulmányban a 
stabilitási narratíva dominál. 

A kormányzati tervezés feladata a kancellári hivatalban és a tartományi 
kancelláriákban (Florack/Grunden 2011), hogy a kormánynyilatkozatokban 
és a koalíciós megállapodásban foglalt, meglehetősen általános célokat a 
minisztériumokkal folytatott tárgyalások során konkrét intézkedésekké 
alakítsa, és rendszeresen, általában évente egyszer felülvizsgálja a végrehajtás 
helyzetét. A bejelentett projektek megvalósítási helyzete a nyilvánosság, a 
média és az ellenzék számára is próbakőnek számít, ami biztosítja, hogy az 
elmaradt célok a kormány kudarcaként politizálódjanak. A célok eléréséért az 
adott részleg vezetője a felelős. Azokat a minisztereket, akik túlságosan eltérnek 
a célkitűzésektől, a kabinet vagy a kormányfővel folytatott "gyóntató 
megbeszélések" során kérdőre vonják, mielőtt a kormány egésze kritika alá 
kerülne. 

Még ha a politikai célok és prioritások változnak is, mint ahogyan ez 
jellemzően a kormányváltás után történik, a minisztérium "irányvonala" 
kezdetben sok területen ugyanaz marad. Ennek számos oka van: a 
programokra és projektekre vonatkozó hosszabb távú kötelezettségvállalások, 
az EU, a szövetségi kormány és a tartományok közötti vegyes finanszírozás, 
valamint a szakpolitikai terület sajátosságai által meghatározott útvonalak. A 
személyzet szakmapolitikai irányultsága is támogatja az irányvonalat, ha 
egyszer már megtörtént. Például az atomenergia vagy az emberes űrrepülés 
fokozatos megszüntetése a nemzetközi partnerekkel kötött szerződések 
hálózata miatt nehezebb, mint például a gyermekek után járó 
adókedvezmények növelése vagy a lakástulajdon-kedvezmények 
csökkentése. Mindazonáltal alapvető változások, mint például a német 
kormány 2011-es fukusimai szuper-GAU után végrehajtott energetikai 
fordulat, lehetségesek, és bizonyítják a politika cselekvőképességét, még 
akkor is, ha ezek magas költségekkel járnak - például a szerződéses partnerek 
visszkereseti igényeivel. 

A végrehajtó hatalom bizonyos határokon belül erősítheti vagy gyengítheti 
a szakpolitika új irányultságát a programok és a jóváhagyási gyakorlat 
rugalmas értelmezésével. A pályázók és a támogatott intézmények 
rugalmasak lehetnek a politikai célkitűzések változásai esetén is: például, 
hogy egy tudományos intézetet az alapkutatás szempontjai szerint 
finanszírozzanak-e. 
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vagy a strukturális fejlődést elősegítik, az ügyes alkalmazás kérdése. 
Ebben az összefüggésben a személyzetnek kulcsszerepe van. 

Mindenekelőtt egy minisztérium vagy egy hatóság vezető munkatársai 
megnyithatják a mozgásteret és az értelmezési lehetőséget az új kormány 
értelmében, és így lehetővé tehetik az irányváltást. A különböző 
közigazgatásból, alárendelt ügynökségektől, szövetségektől vagy 
projektgazdáktól származó különböző felvételi utak mellett mindig is létezett 
az úgynevezett politikai pálya. Minden politikai szinten vannak olyan 
funkcionális területek, amelyek szorosan kötődnek egy személyhez - 
miniszter, államtitkár, polgármester, kormányelnök, parlamenti bizottsági 
elnök. Amikor ezek a tisztségviselők cserélődnek, szinte mindig lecserélik a 
velük szorosan együttműködő munkatársakat is. Az új munkatársak (pl. 
személyi asszisztensek, sajtószóvivők, központi osztályok vagy egységek 
vezetői) nagyon gyakran az adott hivatalvezető korábbi szakmai és politikai 
környezetéből kerülnek ki. Végezetül, az a személyi állomány, akivel egy új 
kormány fenntartható politikai változást akar elérni, fontos hatalmi erőforrás. 
Bár e munkatársak formális szakmai képzettsége nem másodlagos, a 
hangsúly a személyes kapcsolatokon és a lojalitáson van. Miután egy 
politikus hivatali ideje lejárt, akár úgy, hogy leszavazták, akár úgy, hogy egy 
másik tisztségre váltott, ezeket az alkalmazottakat szívesen "elintézik", azaz 
előléptetik vonzóbb pozícióba, vagy magukkal viszik az új feladatra. Az 
ideális karrierút gyakran egy képviselő munkatársaként vagy egy parlamenti 
képviselőcsoportban kezdődik. A parlamentben vagy a pártszervezetben 
eltöltött bizonyos idő után megtanulják a politikai és néha az adminisztratív 
mesterséget is, amíg egy bizonyos ponton a végrehajtó hatalomba való 
átmenet lehetséges. A parlamenti pártok munkatársai általában szoros 
kapcsolatban állnak a kormánnyal, így a váltás viszonylag könnyen 
megvalósítható. 

Úgy tűnik, hogy a politikai pálya ellentétes a közszféra követelésével. 
Az Európai Parlament és a Tanács szolgálata csak a legképzettebb pályázókat 
veszi fel egy egységesített kiválasztási eljárás szerint, amelyben a 
pártpreferenciáknak nem szabad szerepet játszaniuk. Ez az ideális kép, amely 
a Max Weber-i értelemben vett racionális és pártatlan közigazgatás eszméjén 
alapul, soha nem létezett és nem is fog létezni a kormányzás korában. Minden 
kormányzati központ mindig "tendenciózus vállalkozás" is: csak akkor képes 
cselekedni, ha a parlamentben olyan politikai többséggel rendelkezik, amely 
támogatja munkáját és céljait. Ennek nem kell pártoskodást vagy 
egyoldalúságot jelentenie, és nepotizmusban végződnie. A végrehajtó 
hatalomnak a parlamenti képviselőcsoportok, pártok és egyesületek politikai 
összefüggéseibe való bevonása azonban politikai, nem pedig pártpolitikai 
érzékenységet követel meg tőle. Egy olyan végrehajtó hatalom, amely elutasít 
minden olyan aggályt és kezdeményezést, amely az ellenzékhez tartozónak 
tekinthető szereplők köréből származik, sérti a semlegességet. 
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hagyjuk. Amíg a végrehajtó hatalom alapvetően nyitott azokra a projektekre, 
amelyek nem a parlamenti többség soraiból származnak, addig nem lesznek 
viták a parlamentben és a nyilvánosság előtt az egyoldalú preferenciáról. 
Mindazonáltal mindig vannak olyan esetek, amelyek a klientelista politika 
vádját váltják ki. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy még a fekete-
sárga kormányok is elvileg nyitottak az "alternatív" projektekre, és a vörös-
zöld kormányok nem szüntetnek meg minden támogatást a kereskedelmi 
szervezeteknek. Ami egyesek számára az alternatív mezőgazdasági és 
szociokulturális projektek, az mások számára a kis- és középvállalkozások 
támogatása és az útépítés. Kormányváltáskor egyértelmű 
hangsúlyeltolódások történnek, például a finanszírozási politikában, de az 
előző kormány összes projektjét ritkán állítják le. 

A munkaerő-felvétel kérdéséhez kapcsolódik az a kérdés, hogy hogyan 
kezeljük a személyzetet a kormányváltás után: Csak a lovakat nyergelik újra, 
vagy a karmestereket cserélik le, miközben a zenekar - az adminisztráció - 
csak egy bizonyos repertoárt sajátít el, és nem akar újat tanulni?80 Ez a kérdés 
a formális szervezetek stabilitása és változása közötti általános összefüggést 
érinti, amely szerint a minisztériumok mint a politikai-közigazgatási rendszer 
részei olyan sajátosságokkal rendelkeznek, amelyekkel a gazdasági szféra 
hasonló intézményei nem rendelkeznek. 

2005-ben Észak-Rajna-Vesztfáliában a "teljes hatalomváltás" (Korte 2013: 
413) a vörös-zöld tartományi kormányról a fekete-sárga tartományi 
kormányra lehetőséget adott e kérdés vizsgálatára. "Bár a személyi 
változások az államkincstáron belül néhány kulcspozícióra korlátozódtak, 
mégis egyértelműek voltak az ellenőrzési kísérletek" (Korte/Florack/Grunden 
2006: 363). Az államkormány többi minisztériumában is viszonylag gyorsan 
betöltötték a kulcspozíciókat, például a sajtószóvivői, beszédírói, valamint az 
adott miniszterek és államtitkárok személyes tanácsadói, irodavezetői 
posztokat - néhány kivételtől eltekintve. Más pozíciók, mint például az 
osztályvezetői és csoportvezetői pozíciók később következtek, és korántsem 
voltak általánosak. A köztisztviselők többsége megmaradt a posztján. A 
kérdés most az, hogy a hivatalnokok, hivatalnokok, osztályvezetők és 
csoportok többsége hogyan kezelte a változást a házuk élén. Feltűnő, hogy 
egyes pozíciókat olyan személyek töltöttek be, akik egy karrierlépcsőt 
ugrottak meg, azaz hivatalnokból csoportvezető vagy egységvezetőből 
közvetlenül osztályvezető lett. 

 

80 A szövetségi védelmi minisztériumban történt hatalomváltásról például a következőket 
mondják: "Von der Leyen és Suder [a szövetségi védelmi minisztérium államtitkára, M. 
M.] tudják, hogy egyedül nincs esélyük az ap- parátussal szemben. Hogy a fegyverkezés 
területén már számos nagyszabású reformbejelentés történt - és hogy a rendszer 
tehetetlensége eddig mindig győzedelmeskedett" (Peter Dau- sen/Elisabeth Niejahr: 
"Gewollte Provokation", in: Die Zeit 10/2015: 2). 
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előléptették osztályvezetői pozícióba. Az állások külső személyzettel történő 
betöltése részben a vasúti szabályozás nagyvonalú értelmezésével történt. 
Például egyes politikusok szűk köréből származó, egyetemi végzettséggel 
nem rendelkező alkalmazottakat azonnal tanácsadói vagy osztályvezetői 
pozícióba léptettek elő. 

A köztisztviselők szempontjából bosszantó az álláshelyek pályáztatás és 
így a teljesítményelv figyelembevétele nélküli betöltése, bár minden 
köztisztviselő megadja ezt a jogot egy új kormánynak. E jog gyakorlásának 
mértéke vitatott volt a személyzeti vezetés - amely szintén fontos pozíció egy 
minisztérium vezetése szempontjából, és amelyet gyorsan feltöltöttek az új 
"vonal" képviselőivel - és a személyzeti képviselők között. Új álláshelyek 
nem állnak rendelkezésre tetszés szerint, hanem fontos tisztviselők más 
hatóságokhoz történő áthelyezésével és korengedményes nyugdíjazási 
rendszerekkel kell létrehozni őket. Az üvegházban ülő ellenzék és a média a 
kormányváltás utáni székváltás folyamatát figyeli. A látványos egyedi 
eseteket a média mindig is botrányba hozta. 

A 2005-ös kormányváltás után a köztisztviselők többsége lojális volt az új 
kormányhoz. Az uralkodó hozzáállás az volt, hogy elfogadják az irányváltást 
és a személyzeti változást a csúcson, és képesek együtt élni vele. Bizonyos 
mértékig három, a kormányváltásra adott ideális-típusos reakciót lehetett 
megfigyelni egyes köztisztviselők részéről: Túlzott alkalmazkodás, 
visszavonulás és kivárás. 

• A túlságosan alkalmazkodottak meg akarták mutatni az új vezetőknek, 
hogy számíthatnak rájuk. Beadványaik és nyilatkozataik egyértelmű 
tendenciákat tartalmaztak az új politika értelmében, még akkor is, ha 
számos politikai területen teljesen eltértek a korábbi irányvonaltól. Ennek 
indítéka az volt, hogy az új kormány alatt karriert csináljon. 

• Visszavonulás volt megfigyelhető azok körében, akik egyértelműen a 
bis- 
A kormány elkötelezte magát a korábbi kormány mellett, és bizonyos 
esetekben nyilvánosan is állást foglalt. Ez akár az önkéntes korai 
lemondásig is elmehet. Ez a hozzáállás felismerhető volt a 
távolságtartó nyilatkozatokban, a gyér háttérinformációkban és/vagy a 
kezdeményezések és javaslatok számában. 

• Végül a kiváró magatartás abból állt, hogy csak egy bizonyos idő 
elteltével térnek vissza a szolgáltatás szokásos értelmezéséhez. 
Nyilvánvalóan attól féltek, hogy kevésbé fontos pozíciókba helyezik 
őket. Csak amikor világossá vált, hogy ez nem így van, 
normalizálódott az "Abwarter" viselkedése. 

Mindezen reakciók esetében legfeljebb megfigyelhető tendenciákról 
beszélhetünk, de semmiképpen sem olyan tömegreakcióról, amely megfelel 
ennek a három ideáltipikus mintának. 
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4.5 Irányítás mint Projektmenedzsment 
 

A végrehajtó hatalom - amint azt már többször bemutattuk - sokszorosan 
felülmúlja a törvényhozást az információs és személyi erőforrások, valamint 
a társadalmi környezettel való kapcsolatok tekintetében, a releváns 
szereplőkkel való munkakapcsolatok formájában. A parlament mennyiségi 
bővülése és munkamegosztási specializációja sokkal korlátozottabb, mint a 
végrehajtó hatalomé (Schneider/Zeh 1989; Patzelt 2003; von Oertzen 2006). 
Az állami fellépés tehát alapvetően végrehajtó intézkedés. Ezért a következő 
részben részletesebben ismertetjük, hogyan kezeli a végrehajtó hatalom a 
legkülönfélébb projektekből adódó kihívásokat, amelyeket vállalatok, civil 
társadalmi kezdeményezések vagy egyesületek hoznak a kormány elé. 

A kormány és a közigazgatás tevékenységét a szövetségi és a tartományi 
minisztériumok közös ügyrendje (GGO) határozza meg. Ezen túlmenően a 
közigazgatási eljárásról szóló törvény (VwVfG) és számos, a házszabályokat 
pontosító rendelet szabályozza a hatóságok közigazgatási tevékenységét 
szövetségi, tartományi és helyi szinten. Ezek az általános keretek azonban 
keveset mondanak a végrehajtó hatalom konkrét intézkedéseiről, de bizonyos 
játékszabályokat határoznak meg a hatóságok egymás közötti és a 
polgárokkal való kapcsolattartására vonatkozóan. Minden, ami nem hivatalos 
csatornákon keresztül és nem e közigazgatási rendeletek szabályai szerint 
történik, szigorúan véve egyáltalán nem történik meg: Egy rövid 
telefonbeszélgetés, amely egy ténykérdés tisztázása érdekében osztály- vagy 
akár hatósági határokat is átlép, valójában csak akkor releváns, ha erről 
feljegyzés van az aktában, amelyet az eljárás részeként rendelnek el. A GGO 
szabályozza, hogy ki kivel és milyen eszközökkel ("hivatalos csatornák") 
kommunikálhat. Mindazonáltal a "kis hivatalos csatorna" - a hivatalos 
csatornán kívüli kommunikáció - minden közigazgatásban bevett gyakorlat. 
Az új kommunikációs technológiák jelentősen fokozzák ezt az informális 
kommunikáció felé mutató tendenciát. Az SMS-üzeneteket általában nem 
naplózzák, és így nem is léteznek. Mindazonáltal vezető tisztviselők és 
politikusok is rendszeresen küldenek ilyeneket, hogy például egy adott 
címzettcsoportot tájékoztassanak egy találkozó eredményéről. A képviselők 
számára - még mindig - tabu, hogy a folyamatban lévő plenáris ülésekről 
tweeteljenek. Nem utolsósorban a kis hivatali csatornák nagy hatékonysága 
miatt a "szolgálat a könyvek szerint" a legsúlyosabb veszélyt jelenti a 
közszolgálatra. 

A kommunikációs csatornák szabványosításának oka az, hogy a 
A hierarchia magasabb szintjének a saját csoportjában, alosztályán vagy 
osztályán zajló összes folyamatról tájékozódnia kell, mivel a hierarchia 
következő magasabb szintjének felelős, és ott képviselnie kell a folyamatot. 
Még a megkeresések esetében is a magasabb szint általában csak a 
közvetlenül alárendelt szinthez fordul, a tényleges vezetőhöz nem. 
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Egy feljegyzés vagy információ szerzője. Végül egy minisztérium minden 
fontos információja a ház csúcsán - az államtitkárnál és a miniszternél - 
gyűlik össze. Gyakran előfordul, hogy az egyik osztályról érkező, kisebb 
jelentőségű információkat csak a következő, magasabb hierarchiaszintű 
egységhez továbbítják. A dokumentumon található parafrázis azt mutatja, 
hogy a magasabb hierarchiaszinten lévő tisztviselő tudomásul vette a 
folyamatot. A visszaigazolással együtt járhat a megjegyzés jóváhagyása, 
elutasítása vagy módosítási kérelem. Az utóbbi két esetben a fájl visszakerül 
a szerzőhöz, aki azt - módosítva - másodszor is elküldi a hivatalos 
csatornákon keresztül. A magasabb szintű megjegyzések egy jegyzetre többé-
kevésbé hasznosak a szerző számára. A spektrum a megfogalmazott 
szövegkiegészítésektől a "Nem így!" vagy a kommentár nélküli 
szövegtörlésekig terjed, amelyekből a szerző mégis felismeri a negatív 
hozzáállást. Egy alacsonyabb szervezeti egységtől felfelé haladva számos 
változás történhet egy információ vagy egy feljegyzés ilyen módon történő 
megváltoztatásával. Mivel a tervező általában tisztában van a ház által 
követett irányvonallal, gondoskodik arról, hogy a magasabb szintek részéről 
várható kifogásokat figyelembe vegyék. Ez az eljárás annál bonyolultabbá 
válik, minél több osztály vagy egység vesz részt benne, különösen, ha azok 
ugyanazon ház más osztályairól vagy akár más házakból származnak. 

A szavazási eljárások célja, hogy a lehető legtöbb szempontot lefedjék egy 
ini- 

tiatívát, egy projektet vagy egy számlát vesznek figyelembe. Nagyobb és 
hosszabb távú projektek esetében gyakran alakulnak tárcaközi 
munkacsoportok vagy munkacsoportok, amelyek nem csak a projekt 
előkészítésében (pl. a támogathatóság alapvető megvitatásában), hanem 
annak teljes életciklusa során is kísérik a projektet. Ez a projektek irányítását 
és ellenőrzését is szolgálja. Az osztályvezetői értekezleteken például 
meghatározzák az egyik osztály vezetését, a többi osztály részvételét és a 
meghatározott szempontokért való felelősséget. Rendszerint mérföldköveket 
is meghatároznak az érintett részlegek között, vagyis azt, hogy egy 
részfeladatot mikorra kell befejezni. 

Ha például egy egyetemet bővíteni akarnak az új hallgatói helyek politikai 
céljának elérése érdekében, akkor mindhárom politikai szinten különböző 
tanszékeket és más intézményeket kell bevonni a helykeresés (a meglévő 
campuson vagy máshol), a finanszírozás (szövetségi és állami egyetemi 
építési alapokból) és a nagyszabású berendezésekkel való felszerelés 
(szupraregionális kutatási finanszírozásból) feladataiba. Ha még egy 
részfeladat sem teljesül, az egész projekt késik. Ennek okai gyakran a 
finanszírozási szűk keresztmetszetek (különösen mivel a finanszírozási 
kötelezettségvállalásokat gyakran a költségvetési jogalkotónak kell 
feloldania), de a helyhiány is. 



183 

 

 

 

Ennek az igazgatási tevékenységnek - a belső miniszteri koordinációs 
folyamatoknak a kabinetkészségig tartó belső koordinációs folyamatoknak - a 
racionalitása és mindenekelőtt az időtartama ellentétes a hatékony munka és a 
gyors döntéshozatal céljaival.81 Ennek az igazgatási tevékenységnek - a belső 
koordinációs folyamatoknak a kabinet készenlétéig tartó belső egyeztetési 
folyamatoknak - az ésszerűsége és mindenekelőtt az időtartama ellentétben 
áll a hatékony munka és a gyors döntéshozatal céljaival. Egy építési 
engedélyre váró befektető vagy egy egyesület számára, amely 
törvénymódosítást szeretne kezdeményezni, gyakran túl hosszú idő telik el 
addig, amíg a kabinet törvényjavaslata döntésre készen áll. 

Az olyan nagyszabású események, mint egy világbajnokság 
megszervezése különleges kihívást jelentenek a kormány és a közigazgatás 
számára, mivel valamennyi minisztérium érintett, esetenként több 
minisztériummal és több alárendelt hatósággal, és a projekt befejezésének 
határideje meghatározott. Ez volt a helyzet 2006-ban a németországi 
világbajnokság megrendezésével. Míg általában csak néhány minisztériumot 
vonnak be a projektekbe, a kormánynak minden minisztériumot be kell 
vonnia egy ilyen évszázados projektbe, és a közös cél felé kell orientálnia 
őket. A sportminisztériumok szokásos tevékenységét, mint például a speciális 
célcsoportok integrációját célzó projektek támogatása, egy ilyen 
nagyszabású, globális dimenziókkal rendelkező esemény felrobbantja. 
Szintén részt vesznek a gazdasági (szállodák és éttermek, távközlés), a 
közlekedési (látogatók mobilitása, nemzetközi repülőtér), a belügyi (belső 
biztonság), a környezetvédelmi (környezetbarát és fenntartható építési 
intézkedések), a pénzügyi (stadionépítésekre vonatkozó garanciák) és a 
szövetségi kancelláriaminisztérium. A világbajnokságra vonatkozó 
különböző intézkedéseket időben és tartalmilag össze kell hangolni. Ezzel 
párhuzamosan kommunikációs stratégiát kell kidolgozni a különböző 
célcsoportok számára. 

 
 

81 Ez az oka annak, hogy például újonnan épült épületek évekig üresen állnak, mert 
hiányoznak a menekülési útvonalak vagy a parkolóhelyeket helytelenül méretezték. Az 
ellenőrző hivatalok jelentései számos példát kínálnak erre. A legismertebb, országos 
jelentőségű épületek valószínűleg a hamburgi Elba Filharmónia és a berlini BER repülőtér. 
A hamburgi állami számvevőszék jelentése az állami építési projektek költségrobbanásáról 
leleplező: "Úgy tűnik, szinte természeti törvény, hogy az állami építési projektek a 
tervezettnél drágábbak lesznek. Amint azt az Állami Számvevőszék elnöke, Jann Meyer-
Abich szerdán kifejtette, ez annak köszönhető, hogy a hatóságok gyakran nem tartják be a 
közigazgatási eljárás alapvető szabályait. Megengedik maguknak, hogy olyan projekteket 
hagyjanak jóvá, amelyeket nem terveztek át - és így megsértik a polgárok költségvetési 
jogait. Nem ellenőrizték elég szigorúan a projekteket, és nem mindig volt elég képzett 
személyzetük" (taz, 2010.8.4.). A hamburgi építkezésekben érintett mérnökök közül ketten 
elsősorban a politikai döntéshozók hozzá nem értésében látják az építési késedelmek okát 
(Fechner/ Johrendt 2013). 
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toll - nemzetközi média, sportszövetségek, sporttisztviselők - épüljön ki. 
A 2006-os németországi világbajnokság során lehetett látni, hogy a 

különböző politikai intézmények hogyan kapcsolódtak egymáshoz, és hogyan 
tudtak pártokon átívelő konszenzusra támaszkodni. Érdemes megjegyezni, 
hogy a labdarúgás magas érzelmi töltete miatt alig volt ellenállás. 2006-ban 
például Észak-Rajna-Vesztfália tartományi parlamentjének valamennyi 
frakciója közös indítványt nyújtott be82 , amelyben felszólították a tartományi 
kormányt, hogy támogassa a világbajnokságot, és használja fel az állam 
számára. A parlament valamennyi frakciójának indítványai ritkák. A 
szövetségi és a tartományi kormányok, valamint a parlament, a kormány, a 
lakosság nagy része és az üzleti szféra közötti széles körű konszenzus fontos 
előfeltétele volt a végül sikeres rendezvénynek. Hogyan kezeli a végrehajtó a 
hatékonyság elérése és a számos szabályozás betartása közötti célkonfliktust? 

A végrehajtó hatalom erejének egyik oka - a munkamegosztásban való 
specializálódásán kívül - a rugalmassága. Ha egy projektet politikailag 
valóban akarnak, szinte bármit meg lehet tenni: Egy bizonyos finanszírozási 
programból hiányzó forrásokat más "edényekből" átcsoportosítják, a 
finanszírozási irányelveket "kreatívan" értelmezik, a koordinációs eljárásokat 
lerövidítik, vagy a finanszírozási tényeket "beillesztik". Másrészt, ha egy 
projektet a végrehajtó hatalom nem akar, akkor az alkalmazandó rendeleteket 
nagyon szűken értelmezik. A "könyv szerinti szolgáltatás" legalább jelentős 
késedelmet jelent. Például egy projektfinanszírozási kérelmet a projektet 
végrehajtó szervvel, az értékelőkkel, a finanszírozó egységgel és a pályázóval 
folytatott megbeszélést követően addig lehet visszaküldeni a pályázónak, 
amíg az nem felel meg a finanszírozási útmutatóban foglaltaknak. Ezzel 
szemben a minisztériumok és a projektgazdák segítséget nyújtanak a 
pályázatok megfogalmazásában, ha a projektet szeretnék, de a pályázók nem 
tudják úgy megfogalmazni az egyes finanszírozási tényeket, hogy azok 
megfeleljenek például egy adott uniós programnak. Végezetül a projektek 
szerkezete soha nem felel meg pontosan az alkalmazandó finanszírozási 
iránymutatásoknak. Mindig vannak eltérések, szürke területek és 
kétértelműségek, amelyek okot adnak a végrehajtónak arra, hogy mérlegelési 
jogkörben döntsön a projekt mellett vagy ellen. Ha az uniós, szövetségi vagy 
állami finanszírozási irányelvek szerint csak "társadalmilag releváns", 
"interdiszciplináris", "innovatív", 
"piacképes", "környezetbarát", "nemek közötti egyenlőség", "együttműködő", 
Amikor a "jövőbiztos" vagy "fenntartható" projekteket támogatják, mindig 
felmerül a kérdés, hogy pontosan mit is értünk ez alatt, és ki határozza meg 
ezt. 

 
82 Nyomtatvány 14/1565. 
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Minden egyes nagyprojekt több részszempontra bontható, amelyek 
mindegyike más-más felelősséggel jár, és amelyeket a végrehajtó külön-
külön vizsgál meg. Általában az a szervezeti egység viseli a fő felelősséget, 
amelyik a legtöbb technikai és/vagy pénzügyi kapcsolatban áll az átfogó 
projekttel. Ez alól az elv alól azonban mindig vannak kivételek: Például a 
foglalkoztatáspolitikai szempontból hatékony intézkedéseket a Gazdasági 
Minisztérium is vezetheti - a ténylegesen illetékes Munkaügyi Minisztérium 
helyett -, vagy bizonyos célcsoportok esetében a Földművelésügyi 
Minisztérium is, ha például egy projekt célja "a vidéki régiókban élő nők 
családi szakasz utáni szakmai visszatérésének elősegítése". Egy projektet 
csak akkor lehet gyorsan előmozdítani, ha az összes érintett minisztérium és 
hatóság összefog. Ezt egy példával illusztráljuk: 

A munkanélküliség elleni küzdelem érdekében egy helyi projekt szervezője 
munkanélküli fiatalok képzését tervezi. E célból a régi épületeket tapasztalt 
mesteremberek irányításával fel kell újítani. Ezzel több célt is el kívánnak érni: 
• A munkanélküli fiatalok vagy az alacsonyan képzett, az elsődleges 

munkaerőpiacon esélytelen munkavállalók munkába állnak, és így kiesnek a 
munkanélküliségi statisztikából, 

• munkájuk során képesítést szereznek, 
• olyan közérdekű és értelmes feladatokat látnak el, amelyeknek valójában nincs 

piaca. 
A kezdeményezés az önkormányzati munkaerő-piaci politikához szól, amely kedvezően 
támogatja a projektet, és a költségek egy (kis) részét is át kívánja vállalni. A 
finanszírozás fennmaradó részét az állam a regionális strukturális támogatási alapokból 
biztosítja. Ennek fele uniós forrásokból társfinanszírozott, és feltételekhez kötött. A 
támogatás többek között csak akkor nyújtható, ha a projekt által támogatott fiatalok 
nem szereznek szakképesítést (mivel az EU munkaerő-piaci politikai programjaival a 
képesítést támogatja, a formális képzést nem), és ha ezután van esélyük tartósan 
elhelyezkedni. Ezenkívül csak olyan képesítések támogatottak, amelyek jövőorientáltak. 
A projekteknek továbbá konszenzusra kell jutniuk a régióban, és be kell illeszkedniük a 
regionális fejlesztési koncepcióba. 

Az illetékes állami kormánynak nyilatkoznia kell az EU-nak, hogy megfelel 
mindezen feltételeknek. 

Az EU által megkövetelt feltételek közül sok nem teljesíthető szó szerint: A 
képesítési intézkedések résztvevőinek sem ígérhetünk állandó munkahelyet, 
és senki sem tudja megmondani, hogy mit jelent a "fenntartható" képesítés. 
Egyik sem lehetséges egy dinamikus és összetett munkaerőpiacokkal 
rendelkező piacgazdaságban. Ebben a példában az is megkérdőjelezhető, 
hogy csak olyan projekteket kell támogatni, amelyeket a meglévő 
vállalkozások - többnyire kézműves vállalkozások - nem tudnak 
megvalósítani. Ennek érdekében a finanszírozási irányelvek előírják, hogy 
csak az úgynevezett második munkaerőpiacra vonatkozó "kiegészítő 
igények" támogathatók. Ez azt jelenti, hogy az ilyen típusú 
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a foglalkoztatási intézkedések politikailag is ellentmondásosak. A kézműves 
kamarák azzal vádolják a politikusokat, hogy a támogatott képesítési 
intézkedésekkel elősegítik a munkanélküliséget, mivel a megrendeléseket 
elvennék a kézműves vállalkozásoktól. Az épületek felújítása például a 
hagyományos kézműves vállalkozások egyik foglalkoztatási területe, 
amelyeknek aztán el kell bocsátaniuk embereket, mert a "második 
munkaerőpiac" államilag támogatott kezdeményezései elveszik tőlük ezeket a 
munkahelyeket. Ez előre programozta a munkaügyi és a gazdasági 
minisztériumok közötti konfliktust. Míg a munkaügyi minisztérium a 
szakszervezetekkel együtt foglalkoztatáspolitikai okokból a második 
munkaerőpiacot kívánja előmozdítani, addig a gazdasági minisztérium 
inkább a kézműves kamarák aggályait támogatja. A két minisztérium 
ügyfélköre eltérő: a helyi és regionális munkaerő-piaci kezdeményezések 
elsősorban a munkaügyi miniszterekhez fordulnak, míg a kamarák és a kis- 
és középvállalkozások "az ő" gazdasági minisztériumuktól várják a 
támogatást. 

Ez a konfliktus a vonatkozó szakpolitikai programok jobb összehangolásával 
oldható fel. Ez ahhoz vezet, hogy a két minisztérium teljesen eltérő 
struktúrákat és intézményeket hoz létre a foglalkoztatás- és képesítési 
politikában, amelyek a saját politikai céljaikat valósítják meg. A gazdasági 
minisztérium részéről a kamarák és vállalkozások számára létrehozott 
tanácsadó és kapcsolattartó pontok megfelelnek a munkaügyi minisztérium 
részéről az alternatív munkaerő-piaci kezdeményezésekkel kapcsolatos 
tanácsadó és kapcsolattartó pontoknak. Ezek a kettős struktúrák egyúttal 
teljesen eltérő politikai elképzelések intézményes kifejeződései: a 
foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos, inkább piacliberális elképzelésekkel (a 
legjobb munkaerő-piaci politika az egészséges vállalkozások lennének, 
amelyek a munkaidő, a bérezés és az elbocsátás elleni védelem tekintetében a 
lehető legkevesebb kényszertől mentesen működhetnének) szemben áll az a 
nézet, hogy a nyilvánvaló piaci kudarcot csak állami beavatkozással lehet 
orvosolni. 

Az, hogy a gyakorlatban mégis előfordulnak a fent említetthez hasonló 
példák, egyrészt annak köszönhető, hogy a minisztériumok között 
hallgatólagos megállapodás van arról, hogy nem avatkoznak egymás ügyeibe, 
programjaiba és projektjeibe, másrészt pedig annak, hogy az illetékes 
hatóságok az indokolhatóság határáig kijelentik, hogy a támogatott projektek 
az uniós irányelvek értelmében vett projektek. Így végső soron politikai 
szinten kell megvédeni ezeket a projekteket. Ez annál is inkább sikeres, mert 
egy miniszter kiáll az ilyen jellegű foglalkoztatáspolitika mellett, és ha ez 
sikeres, akkor nevet szerezhet magának. Ha a végrehajtó hatalom nem 
rendelkezik ezzel a politikai támogatással, akkor a minisztert terheli a 
felelősség például a "jövőorientált képesítés" vagy a "foglalkoztatás" gyakran 
nagyvonalú értelmezéséért. 
"regionális szükségletek" a közigazgatással. Ezután aligha feltételezhető, 
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hogy tisztában vannak egyes támogatási kérelmek ellentmondásaival (pl. 
hiányzó 
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A projektet nem "regionális" projektnek tervezték, hanem olyan "regionális" 
projektnek, amely "regionális" jellegű (pl. egy regionális fejlesztési 
koncepció kidolgozására tekintettel). 

E rugalmasság nélkül számos kezdeményezés a vonatkozó jogi és eljárási 
szabályozásokon bukna el. A különösen ellentmondásos projektek esetében 
az ellenzők nagyon alaposan elolvassák a vonatkozó előírásokat, és 
politikailag instrumentalizálják azokat. Például egy munkanélküli nők 
kézműves szakmákban való képesítésére irányuló projekt elbukhat, mert az 
adott kamarai körzetben nincs egyetlen női mester sem, aki elvégezhetné a 
szükséges képzést; vagy mert a kézműves kamara elutasítja a regionális 
konszenzust, arra hivatkozva, hogy nincs kereslet a női kézművesek iránt; 
vagy mert a projekt szervezőjének nincs saját tőkéje stb. Mindezt el lehet 
nézni, vagy egy kivételre való hivatkozással "be lehet illeszteni", ha valaki 
valóban akarja a projektet, és alapvetően támogatja a mögötte álló politikai 
megközelítést, miszerint a lányokat férfifoglalkozásokban kell támogatni: A 
képzés 
z. Például egy szakmai tapasztalattal rendelkező, mesterlevéllel nem 
rendelkező nő is megvalósíthatná a projektet, saját irodája is saját 
hozzájárulásnak tekinthető, és a helyi kézműves kamara is "megvásárolhatná" 
a hozzájárulását, ha azt az esélyegyenlőségi referens hozzájárulására cserélné 
valamelyik projektjéhez, és az új ötletek iránti nyitottságával is kitűnne ("Nők 
a kézművességben"). 

A végrehajtó hatalomnak számos formális és nem formális erőforrás áll 
rendelkezésére az intézkedések meghozatalához, a projektek előmozdításához 
és a politikai célkitűzések érvényesítéséhez. Formális hatalmuk a 
törvényeken alapul. Felhatalmazzák a hatóságokat, hogy bizonyos dolgokat 
tegyenek, és e célból jogi hatáskörrel és pénzügyi forrásokkal látják el őket. 
Mindkettő nagymértékben meghatározza tevékenységi körüket. A politika - a 
jogalkotó - újra feloszlathatja a hatóságokat, új intézményeket hozhat létre, vagy a 
meglévőket további feladatokkal, hatáskörökkel és pénzeszközökkel 
ruházhatja fel. 

A formális jogi és pénzügyi forrásokon túl a végrehajtó hatalom a 
szakértelemben rejlik. Max Weber alkotta meg a találó formulát: "uralom a 
tudás erejével". Az ügyvezető ezt a szakértelmet az adott ügyfélkörrel való 
kapcsolattartás során szerzi meg. A hatóságok vagy minisztériumok 
képviselői sokféle módon vesznek részt a projektekben és a kommunikációs 
hálózatokban a projektgazdákkal, tanácsadó cégekkel, tudósokkal, 
szakértőkkel, egyesületekkel, kezdeményezésekkel és vállalatokkal. Ezáltal a 
végrehajtó hatalom képviselői érzékelik az új fejleményeket és az esetleges 
konfliktusokat. Így a politikai-adminisztratív rendszer és a társadalom határán 
lévő kapcsolódási pontok funkcióját töltik be. Ez teszi lehetővé a politika 
reagálóképességének és rugalmasságának nagy részét. A parlamenti 
képviselők is rendelkeznek ezekkel a funkciókkal, de az ő közreműködésüket 
nagyobb valószínűséggel befolyásolja a választókerületük pártpolitikai 
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környezetébe való beágyazottságuk. 
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és így kiegészítik a kormány képviselőinek technikai jellegű hozzájárulásait. 
"Szakmai szaktudásuk főként a képviselői tevékenységük során szerzett 
tapasztalatokon alapul, mivel általában nincs idejük a tudományos 
szakirodalom szisztematikus összeállítására. Nem tudnak lépést tartani a 
minisztériumi tisztviselők és a külső szakértők szakmai tudásával" (von 
Oertzen 2006: 254). 

A végrehajtó hatalom szakértelme lehetővé teszi számára, hogy alakító 
szerepet játsszon egy-egy projekt vagy jogalkotási javaslat körül kialakuló 
politikai hálózatok korai szakaszában. A szakértelem megszerzésének a 
vezetői pozícióban megvan az ára. Egy adott üggyel való többéves 
foglalkozás során a miniszteri vagy közigazgatási tisztviselők más szakértők 
elismert tárgyalópartnereivé válnak. Ugyanakkor ők is ki vannak téve annak a 
kísértésnek, hogy elfogadják saját értékeiket és céljaikat, holott valójában 
csak a hatóságuk érdekeit kellene képviselniük. Olyan "szakmai 
testvériségek" alakulnak, amelyeket a projekt sikeréhez fűződő közös érdek 
tart össze. A minisztériumi képviselők kettős szerepe - az ügynökség 
képviselőjének és egyben a projekt "szószólójának" szerepe - 
konfliktusokhoz vezethet. Egy példa: 

Egy önkormányzat egy speciális célcsoportok számára létrehozott képesítési központ 
létrehozását tervezi. A cél a munkanélküliség csökkentése. A helyi politikusok 
támogatják ezt a projektet, csakúgy, mint az üzleti élet és a szakszervezetek képviselői. 
Megalakul a projekt szervezője, és az illetékes minisztériumhoz benyújtják a vonatkozó 
programok valamelyikének támogatására irányuló kérelmet. A minisztérium illetékes 
munkatársa - miután ellenőrizte a kompetenciáját, hiszen elsőre nem egyértelmű, hogy a 
projekt a "minősítés", a "kis- és középvállalkozások támogatása", a "foglalkoztatási 
intézkedések" területére, és így esetleg egy másik osztály hatáskörébe tartozik-e - 
átveszi a vezetést a projektgazdákkal szemben, és így a kapcsolattartó szerepét. 

A következő időszakban a kérelmezők és az illetékes tisztviselő közötti 
megbeszélésekre kerül sor. Amennyiben a projekt célja - "munkanélküliség elleni 
küzdelem" - és a kérelmezett intézkedések - "minősítés" - alapvetően illeszkednek a 
kormány politikájához, a pályázatot a következő időszakban szabályszerűen 
feldolgozzák, hogy a támogatási irányelvek szabályai szerint finanszírozható legyen. A 
projekt már itt is a minisztérium alapvető nyitottságától függ: Mivel egy támogatási 
kérelem szinte soha nem tökéletes, mindig van mit javítani rajta. A kérelmezők, a 
projektgazdák és a minisztérium közötti ilyen megbeszélések általában konstruktívak, 
ugyanakkor időigényesek és késleltetik a projekt megkezdését. 

Minél hosszabb ideje dolgozik egy minisztériumi tisztviselő egy projektgazdával, 
annál nagyobb a valószínűsége, hogy a projekt sikerét személyes ügyévé is teszi. Ha a 
projektjavaslaton való néhány hónapos munka után bejelentik a költségvetés 
befagyasztását, vagy a szóban forgó támogatási program máris túl van terhelve, a 
szerepkonfliktus nyilvánvalóvá válik: egyszerűen közölje a projektgazdákkal - amiért 
senki sem hibáztathatja -, hogy minden hiába, vagy próbáljon meg mindent megtenni, 
hogy felmentést kapjon a pénzügyminisztertől vagy a felső vezetéstől? Az egyik 
esetben megfenyegették, hogy 
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A másik esetben pedig otthon okoz gondot, mert nem tartja be a semlegesség és a 
határidők szabályait. 

Többször volt már példa arra, hogy egy minisztériumi tisztviselő elkötelezettsége 
"az ő" projektje mellett olyan messzire ment, hogy a nyilvánosság vagy a politika útjára 
lépett, ami egyértelműen sérti a lojalitási kötelezettséget. Például a csak a bennfentesek 
által ismert költségvetési befagyasztás veszélyét időben közölni lehetne a projekt 
támogatóival, akik azonnal riasztanák a helyi politikát vagy a sajtót. Ily módon az adott 
parlamenti képviselő aktívvá válik: Ha az ellenzékhez tartozik, akkor szinte biztos, 
hogy egy apró kérdés a parlamentben ("Igaz, hogy a kormány nem akarja támogatni az 
X projektet, és így nem tesz semmit a helyi munkanélküliség ellen?"). Ha a 
kormányfrakcióhoz tartozik, akkor a következő frakcióülésen nagyobb valószínűséggel 
közvetlenül a kormányfőhöz vagy a pénzügyminiszterhez fordul. 

A projektgazdák egyébként nem ismerik a pártokat - örömmel fogadnak minden 
politikai támogatást, különösen azért, mert az adott választókerület parlamenti 
képviselői mindig szívesen támogatják az ilyen projekteket, és így a választási 
kampányban is feltűnést keltenek. Ha a projektet végül jóváhagyják, az érintett 
képviselők szinte mindig a támogatók szerepét töltik be, különösen akkor, ha "saját" 
kormányuk a választási kampányok során lehetőséget kap arra, hogy a finanszírozási 
döntést a nyilvánosság figyelmét felkeltő módon adják át. Az, hogy a választási 
években különösen sok projektet hagynak jóvá, minden kormány által alkalmazott 
politikai stratégia része. 

A politikusok gyakran vesznek részt választókerületük projektjeiben - vagy 
azért, mert "emlékművet" akarnak állítani maguknak, vagy azért, mert a 
projekt kezdeményezői a politikus révén nagyobb lehetőségeket remélnek 
projektjük számára. Minden projektnek azonban a politikai támogatás mellett 
pénzügyi alapra is szüksége van, például egy parlamenti képviselőcsoport, 
egy parlamenti képviselő vagy egy miniszter részéről. A törvények, 
rendeletek és a regionális konszenzus semmit sem mozdítanak el, ha 
nincsenek mögöttük költségvetési címek vagy programok. Ezeknek az anyagi 
forrásoknak a biztosítása ezért az egyik legfontosabb feladata az illetékes 
minisztériumoknak, amelyek munkájuk jelentős részét erre fordítják. Minden 
osztály vagy részleg legalább azt a költségvetést szeretné megtartani, amely 
az előző pénzügyi évben rendelkezésre állt. Egy adott terület 
költségvetésének bármilyen csökkentése korlátozott cselekvési képességet 
jelent, és ezáltal a jelentőségének csökkenését. Ez nemcsak a minisztériumok 
egészére, hanem minden egyes szervezeti egységére is vonatkozik. Ugyanígy 
igaz a miniszterekre és a miniszteri alkalmazottakra is, hogy politikai 
jelentőségük a költségvetésükhöz is kapcsolódik. A médiában gyengeséggel 
vádolják azt a minisztert, aki nem tudta keresztülvinni költségvetési terveit a 
parlamenti költségvetési bizottságban. Ezzel szemben a nyilvánosság a 
költségvetések növekedésén keresztül ismeri fel a szervezeti egységek 
növekvő jelentőségét. A kormány politikai prioritásai kiolvashatók a 
költségvetés szerkezetéből. Éppen ezért az egyes osztályoknál történő 
emelések szimbolikus politikának is alkalmasak, különösen azért, mert 
továbbra is nyitott, hogy mi fog történni a megnövekedett pénzeszközökkel: 
Új stratégiákat, programokat és intézkedéseket dolgoznak ki, vagy csak a 
személyzeti előléptetéseket pótolják? 
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Ami egy osztály makroszintjére vonatkozik, az vonatkozik az egyes 
egységek, osztályok vagy hivatalok mikroszintjére is. A többi egységgel és az 
ügyfélkörrel szembeni erejük attól is függ, hogy mennyit kell kiutalniuk. 
Ezért az adott ügyfélkör az egyes egységek és osztályok fontos szövetségese 
a parlamentben folyó éves költségvetési vitákban. Az adott ügyfélkör 
szempontjából, amely lehet szociális intézmény, sportegyesület, bizonyos 
szakmai csoportok, középvállalkozások, fegyver- vagy gyógyszeripari 
vállalatok, a költségvetésük csökkentése mindig a tevékenységi körük 
csökkentését jelenti, amely szinte mindig politizált. Ez a politizálás a 
korporatizmusból ismert mintát követi, amely szerint a mindenkori pártérdek 
a közérdekkel legitimálódik. Így a szociális intézmények bezárása nem csak 
az érintett személyzetet, hanem a "társadalmat" is érintené, a fegyverkezési 
költségvetés csökkentése például nem csak a térségben lévő munkahelyeket, 
hanem a NATO műveleti kapacitását is veszélyeztetné stb. 

Egy adott területre vonatkozó közelgő költségvetési megszorításokkal 
szembeni ellenállást maga a minisztériumi bürokrácia is kezdeményezheti. 
Az a szervezeti egység, amelyik a költségvetés megnyirbálása után elveszíti 
munkájának alapját, "megrendelheti" az érintett egyesületektől a politikai 
szintre szóló megfelelő leveleket, és szívesen nyújt segítséget a 
megfogalmazásban. Így fordulhat elő, hogy a miniszter az újságból értesül a 
fenyegető költségvetési megszorítások elleni tiltakozásokról, amelyeket 
először a tárcák szintjén és a parlamenti munkacsoportban tárgyaltak meg, és 
csak ott váltak ismertté. Ebben a tekintetben a miniszteri bürokrácia és a 
klientúra közös frontot alkot a politikával szemben. A közös érdek minden 
esetben a pénzügyi források megőrzése és így a fontosság. Ha a végrehajtó 
hatalom logikáján múlna, ez a koalíció nem létezhetne: A köztisztviselő nem 
árulhatná el a tervezett költségvetési előirányzatokat a klientúrájának (sőt, 
saját házon belüli pozíciójának érdekeiből sem szolgáltathatna érveket), és 
így meg kellene akadályoznia, hogy a kormányt megfosszák attól a 
lehetőségtől, hogy a költségvetési vitákat megelőzően koherens átfogó 
politikai koncepciót dolgozzon ki. 

A kormány nem csak a költségvetési viták során a szervezett érdekek 
preferált címzettje. A jól pozícionált egyesületek pontosan tudják, hogy ki 
készíti el és indokolja a megfelelő költségvetési becsléseket. 
Következésképpen a lobbitevékenység nagy része abból áll, hogy a 
minisztérium és a költségvetési bizottság érintett szereplőit érvekkel és 
tényekkel látják el a közelgő költségvetési viták során. A végrehajtó és az 
egyesületek technikai szintje közötti szimbiózis miatt nagy az esélye annak, 
hogy az adott ügyfélkör érvelését hálásan fogadják. 
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Bár formálisan a parlament fogadja el a költségvetést, az egyes 
kormányhivatalok az éves költségvetés előkészítésének keretében határozzák 
meg az irányt, az egyes feladatok konkrét megközelítéseit. A parlamenti 
költségvetési viták során az ellenzéki parlamenti képviselőcsoportok tagjai 
többször kérnek módosításokat az illetékes bizottságokban, hogy más 
prioritásokat jelezzenek. Az ellenzék által a költségvetéshez benyújtott 
módosításoknak elvileg szimbolikus funkciójuk van, mivel az illetékes 
bizottság és a parlamenti többség felülbírálja őket. Az ellenzék például 
mindig a kormányzati kiadások csökkentését követeli a PR-ra, és a saját 
klientúrájuknak szánt költségvetés növelését. Párttól függően ezek a 
középosztálybeliek, oktatási intézmények, kulturális intézmények stb. Mivel 
a költségvetés mindig a politikai prioritásokat tükrözi, az egyes 
költségvetések - például a szociális ügyek, az oktatás vagy a védelem - 
szintjéről szóló viták alkalmasak arra, hogy alapvető politikai irányvonalakról 
döntsenek. A szociális és a védelmi kiadások közötti kapcsolat szintén a 
kormány jellegét jelzi. 

A költségvetési tervezet nem csak a főbb irányvonalakat jelzi 
politikai döntések. A költségvetési címben bekövetkező legkisebb változás is 
a végét jelentheti bizonyos intézkedéseknek, valamint azok szolgáltatóinak és 
ügyfélkörének. Az, hogy például egy kutatóintézet, egy oktatási intézmény 
vagy egy transzferügynökség továbbra is állami finanszírozásban részesül-e, 
vagy egy többéves indulási fázis után részben vagy teljesen kikerül a szabad 
piacra, egzisztenciális jelentőséggel bír az intézmény vezetése és személyzete 
számára. Ezért a szövetségek és a lobbisták különösen érdeklődnek az őket 
közvetlenül érintő költségvetési javaslatok iránt. Amint a költségvetés első 
tervezetei rendelkezésre állnak, az illetékes tárcavezetőket és a parlamenti 
képviselőket felkérik, hogy fordítsák vissza ezt a csökkentést. A tényleges 
költségvetési vitákat megelőzően már szinte minden egyes költségvetési 
tételről folynak - részben nyilvános - viták. Mivel egy olyan intézet, 
amelynek a finanszírozását csökkenteni akarják, egy adott helyen található, 
nagy a valószínűsége annak, hogy legalább a helyi parlamenti képviselők - a 
helyi sajtó kíséretében - közbenjárnak a kormánynál. 

Ezekben az esetekben a kormány szeret arra reagálni, hogy a költségvetési 
tervezetét még be kell nyújtani a költségvetés tényleges jogalkotójának, a 
parlamentnek megvitatásra. Így akarják elterelni a figyelmet a költségvetésért 
való kormányzati felelősségről, és a nyomást a költségvetési bizottságra 
hárítani, ahol a kormány költségvetési szakértői általában már megegyeztek a 
kormányfrakciók képviselőivel a legfontosabb kulcsadatokról, és részben már 
megpróbálták elnyelni az érintett szervezetek várható kifogásait. 

Minél jobban függ egy szakpolitikai terület a pénzügyi támogatástól, annál 
nagyobb a pénzügyi osztály befolyása. A pénzügyi mi- 
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A parlamenti költségvetési bizottsághoz hasonlóan a miniszter minden 
szakpolitikai területen vétójoggal rendelkezik. A költségvetéstől való 
bármilyen eltérés visszaküldhető a szervezeti egységnek egy 
ellenfinanszírozási javaslat iránti kérelemmel együtt. A költségvetés 
parlamenti elfogadása után nehéz további forrásokat szerezni bizonyos 
feladatokra, még akkor is, ha előre nem látható események ezt igénylik. 
Ehhez konszenzusra van szükség a technikai és költségvetési bizottságok 
tagjai között, gyakran a kormányfrakciókon túl. Ez azt jelenti, hogy az egyes 
minisztériumok és így a szakpolitikai területek költségvetése többé-kevésbé korlátozott, 
és a további kiadásokat csak a saját költségvetésükből kell fedezni. Az 
érintett minisztériumoknak maguknak kell meghatározniuk a prioritásaikat, 
hogy mit akarnak finanszírozni, és nem avatkozhatnak bele más 
minisztériumok költségvetésébe. Az új projektek iránti igényeket tehát a saját 
részlegeik más projektjeinek rovására elégítik ki. A harmadik felek rovására 
történő megállapodás nem csak játékelméletileg elképzelhető lehetőségként 
kizárt. Itt is vannak kivételek, ha az eredeti költségvetési becslésekhez képest 
"előre nem látható többletszükséglet" (pl. természeti katasztrófák, 
menekültáradat, költségrobbanás bizonyos területeken, például az energia 
vagy a lakhatás területén) bizonyítható, és a pénzügyminiszter és a 
költségvetési bizottság egyetért. Az ingerküszöb viszonylag magas, hiszen 
minden tárca igyekszik különleges szükségletre hivatkozni, hogy megkímélje 
a "szabad csúcsokat", amelyekkel valójában politikai hangsúlyokat szeretne 
kitűzni. Mivel egyetlen tárca sem mond le önként a költségvetéséből, az 
egyetlen megoldás gyakran az új hitelfelvétel. Ez politikailag mindig 
ellentmondásos, hiszen minden kormány az adósságcsökkentés ígéretével 
indul, és a mindenkori ellenzék ráadásul azzal az érvvel emeli a 
különkiadások küszöbét, hogy a mai adósság a holnapi adók. 

A kormányfőt a Házban is megillető utasítási jogkör. 
A közpolitikai kérdések kezelésének kérdését a miniszterek ésszerűsége és 
hitelessége korlátozza: akik a választások előtt előnyöket ígértek a 
klientúrájuknak, azoknak a választások után kell fizetniük. Nemcsak a 
szövetségi kormány, a tartományok és az önkormányzatok közötti 
viszonyban érvényesül az elv: aki rendel, az fizet is. Szélsőséges esetben a 
miniszter elállhat olyan ígéretektől, amelyeket nem tud betartani.83 
Rendszerint 

 

83 A pénzügyi és a műszaki politika között minden politikai szinten konfliktusok vannak. 
1998-ban például Kathinka Dittrich van Weringh, Köln kulturális miniszterének lemondása 
országosan ismert jelzéssé vált: "A fő probléma az, hogy a város nem felel meg a 
folyamatosan hirdetett alapfelfogásának, miszerint a művészet és a kultúra városa. Bár van 
egyfajta társadalmi konszenzus a művészet és a kultúra fontosságáról, ebből a politikai 
gyakorlatban túl kevés következik. Jellemző például, hogy amikor költségvetési problémák 
merülnek fel, egyszerűen mindenhol megszorításokat hajtanak végre: A csökkentések 
százalékos arányok, nem pedig prioritások alapján történnek. Így ez a konszenzus egyre 
inkább szétesik, mindegyik fél csak önmagát, a saját fontosságát látja, és a többieket 
hibáztatja. 
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A hatalom megtartására irányuló akarat és a kabinetfegyelem azonban 
biztosítani fogja, hogy az arculatvesztés a megfelelő nyelvi szabályozások 
révén korlátok között maradjon. 

A "programok" a politikaalkotás fontos eszközei (Mayntz 1977). A 
programok általában több évre szólnak, és konkrét projekteket és 
intézkedéseket tartalmaznak a politikai célok elérése érdekében. Elvileg 
bármilyen politikai célt el lehet érni programokon keresztül: A holdraszállás 
sem volt más, mint egy politikai program, amely végül elérte célját, még 
akkor is, ha a kritikusok többször rámutatnak a cél szimbolikus tartalmára - 
az amerikaiak az űrben akartak elsőbbséget szerezni - és a magas árra, amely 
elkerülhetetlenül más területeken végrehajtott megszorításokat 
eredményezett. Egyszerűen a célok közötti verseny és az anyagi és emberi 
erőforrások hosszú távú meghatározása miatt politikai viták vannak a 
programok elindításakor és finanszírozásukkor. 

Például, hogy az emberes űrrepülést vagy a pilóta nélküli űrrepülést, az 
élettudományokat vagy az anyagtudományokat, az alapkutatást vagy az 
alkalmazott kutatást kell-e támogatni? Mindezen célok mögött szervezett 
érdekek, érintett intézmények és régiók állnak. Az élettudományok 
támogatására irányuló program létrehozásakor a politikusoknak tehát 
mérlegelniük kell, hogy bizonyos régiókat, egyetemeket, vállalatokat és nem 
egyetemi kutatóintézeteket támogatnak, másokat pedig kevésbé. Egyetlen 
miniszter sem lehet teljesen semleges egy ilyen döntésben, ha egy lehetséges 
program kedvezményezettjei nem az ő választókerületében vannak. 

Ideális esetben egy program egy költségvetési előirányzatból áll, amelyet 
egy adott minisztériumban néhány éves időtartamra különítenek el. Gyakran 
a politikai szervezetek és a potenciális kedvezményezettek követelnek ilyen 
programot bizonyos célok elérése érdekében: A munkanélküliség elleni 
küzdelem, a kis- és középvállalkozások versenyképességének előmozdítása, a 
barnamezős területek újjáépítése, a belvárosok újjáélesztése, a szociokultúra 
előmozdítása stb. A programot iránymutatások kísérik, amelyek szabályozzák 
a programból származó források elosztását. Összetett programok esetében a 
kormány projektirányítási ügynökségeket hoz létre, amelyek megvizsgálják a 
beérkező projektkérelmek támogathatóságát, és a finanszírozás technikai 
szempontjait kezelik, a potenciális pályázók tanácsadásától a projekt 
eredményeinek felülvizsgálatáig. Hogy egyáltalán elindul-e egy program, és 
milyen mértékben, arról végső soron a parlament dönt. Mindazonáltal a 
program végrehajtása, beleértve annak 

 
[...] Ennek fényében elutasítottam, hogy a múzeumok jelenlegi költségvetését tovább terheljük 
ezzel a 436 500 márkás mínusszal" (Die Zeit, 1998.2.20.). 
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Az értékelés nagyrészt a végrehajtó hatalom kezében van - kivéve, ha a 
Parlament kifejezetten fenntartja magának az értékelést. 

A programok lényegében ösztönzők és ajánlatok a nem állami szereplők 
számára, hogy a program célkitűzéseivel összhangban lévő konkrét 
intézkedésekre és projektekre vonatkozó javaslatokat nyújtsanak be. 

Az irányítás szempontjából fontos, hogy a nem állami szereplők a 
program minden ciklusában részt vesznek, a program megszületésétől, 
tervezésétől, végrehajtásától, végrehajtásától az értékelésig. Például egy 
program elindítására irányuló igényt egy adott kezdeményezés vagy 
szervezet nyújt be a politikai döntéshozóknak. A civil társadalmi erők 
ugyanúgy részt vesznek a program céljainak konkretizálásában, mint a 
későbbi végrehajtásban és irányításban. Arra a kérdésre, hogy a program 
sikeres volt-e, a kezdeményezőkkel, a független szakértőkkel és a 
kormánnyal együtt válaszolnak. Ideális esetben egy ilyen folyamat a 
következőképpen nézhetne ki: 

Egy város egyik úgynevezett problémás lakónegyedének kezdeményezése szeretne 
tenni valamit lakónegyedének további hanyatlása ellen. Más városok hasonló 
kezdeményezéseivel együtt arra a következtetésre jutnak, hogy e városrészek 
újjáélesztése csak az okok (a magas jövedelműek elvándorlása, a lakástulajdon 
csökkenése, az alacsony jövedelműek koncentrációja, az erőszak növekedése, a 
közintézmények elvonása és elhanyagolása stb.) elleni konkrét küzdelemmel érhető el. 
A város képviselőivel és a helyi pártokkal együtt a problémás városrészek újjáélesztését 
célzó programra vonatkozó igényt javasolnak. 

A szükséges finanszírozás összegére és a projekt várható időtartamára vonatkozó 
hozzávetőleges információkat is megadják. A kerületi kezdeményezésekkel, valamint a 
helyi és regionális politika képviselőivel folytatott megbeszélések során konkrét 
intézkedéseket dolgoznak ki, amelyeket ez a program támogathat: kongresszus 
szervezése a városrészek megújításáról, információs kirándulás sikeres példákhoz, 
szociokulturális központok létrehozása az ifjúság számára, valamint oktatási munka 
speciális célcsoportok számára, tanácsadói szolgáltatások az önkéntes munkához, mint 
például házi feladat felügyelet vagy biztonsági partnerségek az iskolák számára, 
szakértői vélemények új építési és felújítási intézkedésekhez, "tervezési sejt" szervezése 
az infrastruktúra javítása érdekében stb. a. 

A helyszínen érintettek bevonása nélkül az ilyen programok azzal a veszéllyel 
járnak, hogy bürokratikus eljárásokká válnak, amelyeknek nincs közük a tényleges 
problémákhoz. A program végrehajtásával egy projektmenedzsment ügynökséget 
bíznak meg, az eredeti kezdeményezők aktív részvételével, akik például a nagyobb 
cselekvőképesség érdekében "a pusztulással fenyegetett lakónegyedek revitalizációját 
elősegítő bejegyzett egyesületet" alapítottak, akik koordinálják az egyes intézkedéseket 
és kapcsolattartóként működnek az illetékes minisztériummal szemben. A projekt 
végrehajtó szerve más helyi kezdeményezésekkel is hálózatba léphet, és kihasználhatja 
a szinergiákat, például az "Agenda-21" csoportokkal vagy más meglévő 
tevékenységekkel. 

Legkésőbb a program végén vagy a jogalkotási időszak vége felé a felelős 
miniszter pozitív mérleget készít a programjáról. Erre például egy 
Nemzetközi Városmegújítási Kongresszuson kerülhetne sor. 
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meg fog történni. Ugyanakkor az ellenzék panaszkodni fog a végrehajtással 
kapcsolatos problémákra, és az egész programot a kormánypárt klientelista 
politikájaként fogja bírálni: Az ügyvezető igazgató pártkatona volt, a 
kezdeményezések szóvivői amúgy is a kormánypárthoz tartoztak, az 
értékeléssel pedig egy párthoz kötődő intézetet bíztak meg - ilyen 
nagyságrendű programoknál mindig találni támadási pontokat. Ha azonban a 
program valóban sikeres volt, az ellenzék is hangsúlyozni fogja az 
építőbizottságban való konstruktív együttműködését és helyi politikusainak 
támogatását. Egy sikeres projekt kicsinyes kritikája nem fogja megnyerni a 
szavazók szimpátiáját. 

Ami a kormányzáselmélet hagyományos szemléletében csupán a 
terminológia - "tervezés", "programok", "finanszírozási irányelvek", 
"intézkedések", "projektgazdák", "értékelés" - révén technokratikusnak tűnik, 
az a kormányzáselméletben a formális és informális, bürokratikus és spontán, 
kommunikációs és jogi elemek intelligens keverékeként jelenik meg. Minél 
sikeresebbek az ilyen programok, annál inkább egy új politikai stílus 
honosodik meg az érintett szereplők - és a végrehajtó hatalom - fejében. A 
modern közigazgatás már régóta magáévá tette ezt, túl a köz- és magánszféra 
partnerségéről és az új közmenedzsmentről szóló vitákon. 

A politikai programok kevésbé a politikaalkotás formájaként 
ellentmondásosak, mint céljaik miatt. Ráadásul egyre több olyan program 
érkezik az önkormányzattól az EU-ba, amely aligha kezelhető a pályázók 
számára. Ennek eredményeképpen bizonyos célcsoportok - kézműves 
vállalkozások, kis- és középvállalkozások (kkv-k), kreatív iparágak, 
filmgyártók és mások - számára testre szabott tanácsadói infrastruktúra jött 
létre. Az alternatív vállalkozások például ugyanúgy tájékozódhatnak "saját" 
tanácsadó központjaiktól, mint a hagyományos kézműves vállalkozások a 
kézműves kamarák tanácsadó központjaitól. Mindkét tanácsadó intézmény 
részben állami támogatásban részesül. A kkv-kkal ellentétben a 
nagyvállalatoknak, amelyek például szakosodott személyzeti egységekkel 
rendelkeznek, aligha okoz gondot a vonatkozó finanszírozási programok 
igénybevétele Európa-szerte. A különösen innovatívnak tekintett kis- és 
középvállalkozások javára fennálló egyensúlyhiány ellensúlyozására szinte 
országszerte tanácsadó központokat hoztak létre ezen ügyfélkör számára, 
különösen a tartományok gazdasági minisztériumai. 

A nagyobb, többéves időtartamú programokat kisebb, rövidebb időtartamú 
programok váltják fel. Sok pályázó szemszögéből nézve ez csökkenti a 
támogatás igénylésének ösztönzését, különösen mivel a jóváhagyási 
határidőket egyre hosszabbnak érzékelik. A pályázathoz szükséges 
erőfeszítések, különösen az uniós programok esetében, már nem állnak 
indokolt arányban a támogatásból származó haszonnal. 
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lehetséges finanszírozás. Ráadásul egyre inkább felmerül a gyanú, hogy a 
programok csak bizonyos pártok klientúráját támogatják. Ezért a pártok azzal 
vádolják egymást, hogy mindig olyan programcsökkentéseket követelnek, 
amelyek nem érintik a saját szavazóbázisukat. Ami egyesek számára a 
hagyományos gazdálkodók, a gyógyszer- és energiaipari vállalatok, az mások 
számára a biogazdálkodók, az alternatív gyógyítók és a szélturbinák 
üzemeltetői. 

Figyelemre méltó, hogy a programok megnyirbálásakor nem annyira a 
ténylegesen érintett polgárok tiltakoznak, hanem inkább a nevükben 
felszólaló szervezett érdekcsoportok. Amikor például a továbbképzési 
költségeket csökkentik, szinte csak az érintett továbbképzési szolgáltatók 
panaszkodnak, akiknek a létét veszélyeztetik, a továbbképzési intézkedések 
potenciális résztvevői közül pedig alig néhányan. Ebben a tekintetben nem 
tűnik teljesen indokolatlannak Helmut Schelsky megjegyzése, miszerint a 
jóléti állam megteremti saját klientúráját. A kormányzati programok sokasága 
egyre zavarosabb struktúrát hozott létre a projektügynökségek, tanácsadó 
központok, transzferközpontok stb. között, amelyeknek a politikához való 
közvetlen hozzáférésük miatt saját súlyuk is van. Ha ezek a struktúrák a 
programok költségvetési megszorításai miatt egyszer már összeomlottak, 
később nehéz őket újjáépíteni. Az ezekben a struktúrákban dolgozók 
önérdeke önmagában megnehezíti a struktúrák megváltoztatását, még akkor 
is, ha azok bizonyítottan nem hatékonyak.84 

Ezt az ellenállást növeli az a tény, hogy e finanszírozási struktúrák és a 
végrehajtó testület között számos szakmai és személyes kapcsolat van. 
Például a finanszírozási vagy tanácsadó ügynökségek alkalmazottait szívesen 
felveszi a közigazgatás vagy a kormány, és fordítva, nem ritka, hogy a 
végrehajtó hatalom alkalmazottai technológiai központba vagy 
gazdaságfejlesztési intézménybe mennek át - általában minden esetben jobb 
feltételekkel. Ez a frontváltás mindkét fél számára erősíti egymás megértését, 
és ezáltal csökkenti a tranzakciós költségeket: mindenki ismeri a másik fél 
üzletét, ahol egykor maga is ült, és ismeri a játékszabályokat a pénzeszközök 
elosztásában, valamint a költségvetés elkészítésében. Ez a szoros 
összefonódás azonban azt is jelenti, hogy e szándékosan kiszervezett 
finanszírozási struktúrák legitimitásának egy része elvész. Ezeket a 
programokat regionalizálták, és távol tartották a végrehajtó szerv operatív 
tevékenységétől, nem utolsósorban azért, hogy biztosítsák a célcsoportok és 
problémáik közelségét, illetve hogy csökkentsék a potenciális kérelmezők 
kapcsolatfelvételtől való félelmét. Amit kezdetben úgy tekintettek, mint egy 
lehetőséget a több állampolgár és a 

 

84 Az egyes kötvények felmondását akadályozó tényezők közé tartozik a 
"kognitív averzió": "Az e politikák és intézmények mögött álló szereplők nem maradnak 
passzívak, amikor saját szakmai túlélésük forog kockán" (M. Bauer 2006: 153). 
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A problémaközelség a végrehajtók kiterjesztett munkaasztalává és ezáltal 
további bürokratizálódássá válhat - az "életvilág gyarmatosításának" 
(Habermas) újabb bizonyítéka. 

A törvények és rendeletek megalkotása csak egy része a kormány 
mindennapi munkájának. Igaz, hogy egy minisztériumban szinte minden 
munkaegység részt vesz a jogalkotásban és a törvénymódosításokban, még 
ha csak az egyes részletek kidolgozásáról is van szó. A jogalkotási munka 
alaptevékenysége - törvénytervezetek kidolgozása, meghallgatások 
lefolytatása, az érintett szövetségek bevonása, a parlamenti frakciókkal való 
koordináció, a jogszabályok parlament elé terjesztése stb. - csak néhány 
osztály és részleg kezében van. A közigazgatás mindennapjaiban a 
"kormányzás" sokkal gyakrabban jelenti az indítványokról és 
projektötletekről való döntéshozatalt, vagy a házelnöknek szóló határozati 
javaslatok előkészítését. A projektötletek és koncepciók túlnyomó többsége 
valószínűleg nem a szűkebb értelemben vett politikából - azaz a 
parlamentből, a kormányból vagy a pártokból -, hanem vállalatoktól, 
egyesületektől és a társadalom más szereplőitől származik. A végrehajtó 
testület feladata, hogy a különböző projektötleteket - az óvodák 
létrehozásától kezdve az egész városrészek újjáépítéséig - integrálja a 
meglévő programokba, amelyeket az egyes szakpolitikai területek általános 
céljainak megvalósítására hoztak létre. Az irányítás alapvetően 
projektmenedzsment, különösen a klasszikus finanszírozó 
minisztériumokban, mint például a gazdasági, tudományos, városfejlesztési, 
kulturális, közlekedési vagy szociális ügyek. Az adminisztráció feladata 
először is annak ellenőrzése, hogy egy projektötlet egyáltalán beleillik-e egy 
meglévő programba vagy egy, például a koalíciós megállapodásban rögzített 
politikai célba. Ez magában foglalja a jogi és pénzügyi megvalósíthatóság 
kérdéseit is. A kezdeményezőket általában meghívják egy találkozóra, ahol 
bemutatják a projektet. 

Egy projektet többféle módon is be lehet nyújtani az adminisztrációhoz. 
a nyilvánosság tudomására hozzák: Ezt lehet vázlatként továbbítani az 
illetékes közigazgatásnak, megbeszélésre és támogatásra való felkéréssel, 
lehet benyújtani egy formalizált pályázati felhívás keretében, vagy lehet 
politikán keresztül benyújtani egy képviselő vagy egy párt által a 
kormánynak, kérve, hogy 
"jóindulatú" felülvizsgálat. A legritkább esetben fordul elő, hogy egy 
projektvázlat pontosan illeszkedik egy finanszírozási programhoz, annak a 
pályázókra, célcsoportokra, célkitűzésekre, regionális prioritásokra vagy 
hálózatépítésre vonatkozó feltételeivel együtt. Ezért bizonyos fokú 
rugalmasságot követelnek meg a programoktól, valamint a pályázóktól és a 
hatóságoktól, hogy a program teljesítse tényleges célját, nevezetesen 
bizonyos politikai célok elérését (a regionális gazdaságfejlesztés javítása, a 
fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek növelése, képzési helyek létrehozása 
stb.) Ha egy projektjavaslat beleillik a program alapfilozófiájába, akkor azt 
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több ülésen is megvitatják. 
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a kezdeményezők, a projektgazdák (ha van ilyen) és a végrehajtó hatalmi ág 
illetékes osztálya vagy részlege között. 

A kormányzás szempontjából a politikai programok eszköze több szinten 
is együttműködési kapcsolatokat hoz létre a kormányzat és a társadalom 
között: Azzal kezdődik, hogy a szervezett érdekek követelik a politikától, 
hogy tegyen valamit egy bizonyos szakpolitikai területen. Ezeket a célokat 
többek között egy program létrehozásával kívánják elérni. A Parlament is 
részt vesz ebben a folyamatban, amely szakbizottságaival megvitatja és dönt 
a program célkitűzéseiről és mindenekelőtt a program pénzügyi forrásairól. 
Ezután a kormány feladata, hogy ezeket az általános célokat konkretizálja és 
működőképessé tegye. Ennek eredményeképpen finanszírozási irányelveket 
dolgoznak ki, amelyek többek között előírják, hogy ki (pl. kisvállalkozások, 
egyetemek) és kinek (projektvégrehajtó ügynökség) nyújthat be 
projektfinanszírozási kérelmet. A programok végrehajtását és értékelését 
tanácsadó testület kíséri, amelyben a kormány és a szervezett érdekek 
képviselői ülnek. 

 
 

4.6 Kormányzati tervezés és Minisztériumi koordináció 
 

A kormányközpontok, a szövetségi kancellária, valamint a tartományok 
tartományi és szenátusi kancelláriáinak legfontosabb feladatai közé tartozik a 
különböző tárcaszervezeti projektek politikai tervezése és koordinálása az 
egységes kormányzati vonal szempontjából. A két funkció szorosan 
összefügg egymással, de szervezeti szempontból más-más részlegekben 
vannak elhelyezve. A tárcaközi koordináció feladata kiterjedtebb, mivel 
minden tárcát egy-egy "tükörosztály" képvisel, amely elsősorban a politikai 
dimenzióval foglalkozik, míg a politikai tervezés területe elsősorban a 
többségi frakcióval tart szoros kapcsolatot, és inkább politikaorientált. A két 
feladat - a tárcaközi koordináció és a szakpolitikai tervezés - együttesen 
alkotja a kormányzati központok magját. 

 
4.6.1 Politikai tervezés 

 
"A politikai siker nem az egyes helyes döntések összeadódásából, hanem egy 
következetes, hiteles és ezáltal bizalomépítő cselekvésből fakad a jogalkotási időszak 
ívén. Ennek eléréséhez minden kormánynak szüksége van egy munkaprogramra, mint 
közös vezérfonalra" (Frohn 2008: 350). 
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Ennek a vörös fonálnak a felgöngyölítése a kormányközpont feladata. A 
kormányzati tervezés kiindulópontja és alapja a választások és a 
pártprogramok mellett mindenekelőtt a koalíciós megállapodás. A 
minisztériumokkal folytatott többfordulós tárgyalások során a kormány által 
a jogalkotási időszak elején vállalt projektek megvitatására és 
operacionalizálására kerül sor, amelyekben a megfizethetőség különleges 
szerepet játszik. A kabinet döntésével minden megvitatott projekt kötelezővé 
válik a kormányzati tervezés részeként, és a kormánynyilatkozatban 
bejelentik a parlamentnek. A kormány tehát munkaprogramot készít azokból 
a projektekből, amelyeket a jogalkotási időszak végére be akar fejezni vagy 
legalábbis el akar indítani (Mielke 2003: 127). Az ellenzék és a média 
számára ennek a napirendnek az a funkciója, hogy a kormányt saját 
követeléseihez mérje, hogy legkésőbb a választási kampányban politikai 
mulasztással vádolhassák, ha nem sikerült mindent megvalósítani. 

A munkaprogram meghatározása után a feladat a munkaprogram ezen 
pontjainak végrehajtása. Rüdiger Frohn, Észak-Rajna-Vesztfália tartományi 
kancelláriájának korábbi vezetője ezt a feladatot egy maratoni futáshoz 
hasonlítja: "Mert egy ilyen folyamat minden szakaszában számolni kell 
különböző érdekek befolyásaival. (Pártok, egyesületek, önkormányzatok és 
gazdasági társaságok keresik az előnyüket.")" Ezenkívül minden egyes 
projekthez meg kell szervezni a parlament, a civil társadalom és a 
közvélemény jóváhagyását, és meggyőzésre kell törekedni (Frohn 2008: 
351). A munkaprogramról szóló kabinethatározatot követően a kormányzati 
tervezés fontos eszköze a rendszeres kérdés az egyes projektek 
végrehajtásának állásáról. Minden szervezeti egységet egy formalizált eljárás 
keretében - legalább évente egyszer - megkérdeznek azon projektek állásáról, 
amelyeknek a vezető szervezeti egységét képviselik. Erre a tervezési osztály 
és a kormányfői hivatalok koordinációs osztályai közötti megbeszéléseken 
kerül sor a tárcával, amelyet általában a kabinetiroda, a miniszteri hivatal és a 
költségvetési osztály vezetői képviselnek. Mivel a projektek nagyon 
különbözőek - jogalkotási projektek, a Szövetségi Tanács kezdeményezései, 
az uniós követelmények végrehajtása, intézetek alapítása, kezdeményezések 
finanszírozása, bizonyos létesítmények építése -, megfelelő mutatókat kell 
találni, amelyek lehetővé teszik a helyzetről való állásfoglalást. Ilyen mutatók 
például egy törvénytervezet benyújtása, egy tárcaszavazás kezdeményezése, 
egy törvényjavaslat benyújtása a parlamentben, a parlamenti bizottságokban 
való tárgyalás, meghallgatások megtartása, egy építési intézkedés beemelése 
a költségvetésbe, a magánszektorbeli partnerekkel folytatott tárgyalások 
lezárása stb. 

A munkaszintek koordinációs ülésein az igazgató és az igazgató közötti 
A központi és a főosztályok azzal foglalkoznak, hogy az egyes projektek 
végrehajtása során felmerülő problémákat időben felismerjék, és hogy 
egyáltalán még központi főosztályi projektnek számítanak-e, és a főosztály 
által végrehajtandó projektnek minősülnek-e még. 
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A politikai prioritások idővel változhatnak. Előfordulhat például, hogy egy 
Bundesrat-kezdeményezés már nem élvez olyan nagy prioritást, vagy egy 
törvényjavaslat már nem olyan sürgős. Ennek több oka is lehet. Gyakran 
előfordul, hogy a koalíciós megállapodásban említett projektek fontossága a 
keretfeltételek változása miatt megváltozott. Ebben a tekintetben a politikai 
tervezés a belső kormányzati ellenőrzés és a korai figyelmeztetés rugalmas 
eszköze, amely nem mechanikusan egy részben elavult napirend alapján 
működik. A kormányközpontok és a minisztériumok közötti ilyen 
koordinációs folyamatok eredményeit a kormány nyilatkozatokhoz vagy 
beszédtervezetekhez is felhasználják, hogy dokumentálják a kormány eddigi 
eredményeit. 

Mivel mind a kormányzati tervezés, mind a tárcaközi koordináció legalább 
részben hasonló feladatokat lát el - a kormányzati projektek nyomon követése 
és a ház vezetésének tájékoztatása a dolgok állásáról -, a két szervezeti 
egység között konfliktusok alakulhatnak ki a vezetés tekintetében. Mivel a 
főosztályi koordinátorok közelebb állnak "saját" főosztályaik egyes 
projektjeihez, minden más szervezeti egység, mint például a beszédírók vagy 
a politikai tervezés, a főosztályi koordinátorok által nyújtott információktól 
függ. Másrészt a többi szervezeti egység gyakran közelebb van a ház 
tetejéhez. A tárcák illetékesei és a kormányzati stílus kérdése, hogy egy 
kormányfő inkább az egyik vagy a másik szervezeti egységgel dolgozik-e 
együtt. A formális hatáskörökön túl informális szinten is van lehetőség arra, 
hogy a kormányfő egyik vagy másik tárcát és annak vezetőjét előnyben 
részesítse, például elkísérje őket fontos találkozókra, utazásokra vagy 
tanácsadóként. 

A kormányzati tervezés inkább a stratégiai kérdésekért, míg az erőforrás-
koordináció inkább a taktikai kérdésekért felelős. A kormányzati tervezésnek 
formálisabb tájékoztatást kell kapnia a projektek helyzetéről, és gyakran 
megelégszik egyszerű válaszokkal arra a kérdésre, hogy egy projekt fut-e 
vagy sem. A res- sort koordináció szükség esetén közvetlenül is beavatkozik 
a szervezeti egységek munkájába. A tükör-egységek például gyakran részt 
vesznek a minisztériumok munkacsoportjaiban, és már ez önmagában olyan 
mély betekintést ad az egyes projektekbe, amire a kormányzati tervezés nem 
képes. Így a kormányfőt is időben tájékoztathatják a felmerülő problémákról, 
és szükség esetén intézkedési javaslatokat tehetnek, például egy tisztázó 
megbeszélést a szakminiszterrel egy kabinetülés margóján vagy egy 
államtitkári szintű telefonbeszélgetést. Stratégiai orientációjuknak 
megfelelően a kormányzati tervezési egységek (még) szorosabb kapcsolatot 
tartanak fenn a többségi frakcióval és a tágabb értelemben vett politikával. 
Jobban kötődnek a hatalom fenntartásának racionalitásához, mint az egyes 
szakpolitikai területekéhez. A tárcaközi koordináció esetében ez fordítva van, 
és ebben a tekintetben a két funkcionális egység egy kormányközponton 
belül kiegészíti egymást. 



204 

 

 

 

4.6.2 Tanszéki koordináció dination 
 

Minden minisztériumnak tájékoztatnia kell a kabinetet a különleges politikai 
projektekről, a nagyobb projektek állásáról, a törvénytervezetekről vagy a 
miniszteri tényfeltáró missziók jelentéseiről, és előzetesen konzultálnia kell a 
többi minisztériummal. Ennek során az adott osztály bizonyos mértékű 
mozgástérrel rendelkezik annak eldöntésében, hogy egy projekt készen áll-e a 
kabinet számára, és ha igen, mikor, melyik osztály bevonásával. A kabineti 
javaslatok a kabinet tájékoztatásának és döntéshozatalának formája. Ezek a 
belső iránymutatásoknak megfelelően a határozati javaslat, a tények, a 
minisztériumokkal való egyeztetés helyzete, a nyilatkozat és az intézkedés 
szükségessége szerint vannak felépítve, és az illetékes minisztériumok 
készítik el őket. Rendszerint más minisztériumokat is érint egy törvény vagy 
más fontos projekt, és ennek megfelelően be kell vonni őket. A cél az, hogy 
már a kabinet törvényjavaslatának előkészítése során figyelembe vegyék az 
összes minisztérium különböző érdekeit és szempontjait. A 
kormányközpontokban - a tartományi és szenátusi kancelláriákban, valamint 
a szövetségi kancelláriában - a tárcaközi koordináció tehát nemcsak az 
egységes kormányzati irányvonalról szól, hanem mindig a tárcaközi önzés 
ellenőrzéséről és megszelídítéséről is. A tárcák közötti koordináció ezért 
nagyon hosszú időt vehet igénybe összetett projektek vagy a kormánypártok 
között politikailag vitatott kérdések esetében. Még a tárcaközi egoizmustól és 
a minisztériumok különböző koalíciós partnerek közötti elosztásától 
függetlenül is vannak strukturális ellentmondások, például a 
környezetvédelmi és az energiaügyi minisztérium, valamint a szociális és a 
gazdasági minisztérium között, amelyek a gazdaság és az ökológia, illetve a 
gazdaságösztönzés és a foglalkoztatás elősegítése közötti célkonfliktust 
tükrözik. A minisztériumok közötti általános célkonfliktusok számos egyedi 
kérdésben konkretizálódnak. Míg például az energiaügyi minisztérium a nagy 
energiaigényű iparágaknak akar megfelelni a nemzetközi versenyben, és az 
energiaárak tekintetében munkahelyeket akar biztosítani, addig a 
környezetvédelmi minisztérium ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodások tekintetében minden vállalatot egységesen 
kezeljenek. 

A környezetvédelmi minisztériumok és a környezetvédelmi minisztériumok 
közötti szerkezeti ellentétek 

A gazdaság, a közlekedés és az energiaügy alapja az eltérő ügyfélkör - ezt 
még a hozzájuk tartozó alkalmazottak eltérő gondolkodásmódja is 
alátámasztja, akik közül néhányan az alárendelt hatóságokból és az adott 
minisztériumhoz közel álló szervezetekből kerülnek ki. Így nem ritka, hogy 
az energiaügynökségek, környezetvédelmi intézetek, projektgazdák vagy 
egyesületek alkalmazottai minden szinten bekerülnek az illetékes 
minisztériumi adminisztrációba. Mivel a miniszterek és az államtitkárok 
kormányváltáskor gyakran az adott minisztériumhoz közel álló 
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intézményekből érkeznek, gyakran hoznak magukkal olyan munkatársakat, 
akik bizonyos szakmai és megszokott színezetet adnak a minisztériumnak. 
Ezek a munkatársak általában a következők maradnak 
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a munkavállalók a minisztériumba való áthelyezés után is kapcsolatban 
maradnak korábbi intézményeikkel. A korábbi részlegekkel való számos 
kapcsolat megkönnyíti például az új pozícióban fontos információkhoz való 
hozzáférést, amelyekhez egyébként csak hivatalos csatornákon keresztül 
lehetne hozzájutni. Ez önmagában az információk bizonyos szelektivitását és 
értékelését eredményezi, ami részben magyarázatot ad az egyes osztályok 
eltérő racionalitására. Azok, akik az energetikai átállással kapcsolatos 
információikat például csak a projektgazdáktól vagy az alternatív energiákat 
népszerűsítő intézetektől szerzik be, más világot látnak, mint azok, akik 
elsősorban az energiaipar ex pertiszeire hivatkoznak. Ezek a különböző 
gondolkodásmódok még akkor is virulensek maradnak, ha például egy új 
kormányalakítás keretében a gazdasági és munkaügyi vagy a 
környezetvédelmi és energiaügyi minisztériumokat összevonják. Most már 
nincsenek egymással szemben álló osztályok, hanem vannak osztályok és 
alosztályok, illetve csoportok és egységek, amelyek még közös politikai 
vezetés alatt is ragaszkodnak a saját megszokott gondolkodásmódjukhoz és 
munkamódszereikhez.85 A foglalkoztatáspolitika és a gazdaságpolitika 
közötti strukturális ellentétet például csak úgy lehet elfedni, ha a tárcákat egy 
"szuperminisztériumba" vonják össze. 

Amint egy projekt készen áll a kabinet számára, azaz a hivatalos kormányzati 
politika 

kötelező jelleggel végrehajtják, azt hivatalosan jóváhagyásra továbbítják, 
miután az érintett minisztériumok munkaszintjein összehangolták. Bizonyos 
esetekben a kormányhivatal csak most értesül arról, hogy egy projekt készen 
áll a kabinet elé kerülésre, mivel a tárcavezetői elv miatt nem feltétlenül kell 
részt vennie a kabinettervezet előkészítésében - ami ennek ellenére gyakran 
előfordul. A tárcaközi koordináció feladata például az államkormányban az, 
hogy a tárcaközi koordináció lefolytatását követően kabinetszavazást 
nyújtson be az államkormány vezetőjének, amelyben a tárca 
kabinetelőterjesztését összefoglalják és értékelik a döntési javaslat, tényállás, 
állásfoglalás/értékelés, a tárcákkal való egyeztetés állása pontjai szerint. A 
kabinet ülése előtt egy nappal az összes államtitkár ülést tart, hogy 
megvitassák ezt a kabineti előterjesztést. A cél a minisztériumok között 
fennálló nézeteltérések feloldása, amelyeket a munkaszintek nem tudtak 
tisztázni, és végül döntés a kabinet előterjesztésének a 

 
85 A tanszéki egoizmusnak ez a folytatása még egy tanszéken belül is tanszéki egoizmusként 

zajlik a tanszékek szintjén. Wolfgang Koeppen találóan karikírozta ezt a magatartást a 
háború utáni Németország bonni politikai intézményrendszeréről szóló regényében ("Das 
Treibhaus"): "Az acélügyekért felelős hivatalnok nem beszélt az öntöttvas képviselőjével 
szolgálaton kívül" (Koeppen: 1986: 320). Robert Musil is a Habsburg császári és királyi 
kormányzat tárcaközi egoizmusát helyezte irodalmi perspektívába a "Tulajdonságok nélküli 
ember"-ben: a hadügyminisztérium inkább a nemzetközi békemozgalommal, mint a saját 
külügyminisztériumával egyeztetne. 
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a kabinet ülésének napirendje. Ez az eljárás a kormány egységét hivatott 
biztosítani. 

A Pénzügyminisztériumnak különleges feladata van a kormányzati 
projektek koordinálásában. Alapelvként a Pénzügyminisztériummal 
konzultálni kell a kiadásokkal kapcsolatos minisztériumi projektekről. A 
minisztérium biztosítja, hogy a tervezett kiadások a tárca számára az adott 
egyedi költségvetésben rendelkezésre álló források keretein belül 
maradjanak. Konfliktus mindig akkor keletkezik, ha egy osztály 
szempontjából szükségesek a pénzügyi források, de nem voltak előre 
láthatóak. Ez a következőkre vonatkozik 
z. pl. a szövetségi kormány és a tartományok közötti felsőoktatási paktum 
kiadásai. Ez az új hallgatók várható létszámára vonatkozó előrejelzéseken 
alapul, amelyeket az oktatási és kulturális miniszterek konferenciája készít. 
Rendkívüli események - dupla érettségi évfolyam, a kötelező katonai 
szolgálat eltörlése, az iskolából a felsőoktatásba való átmenet megnövekedett 
aránya - miatt az előrejelzéseket 2012 elején jelentősen felfelé kellett 
korrigálni. Ennek eredményeképpen az egyetemeknek sokkal nagyobb 
pénzügyi szükséglete volt a hallgatók számának kezelésére, mint az eredeti 
előrejelzések, amelyek alapján a pénzügyi szükségleteket megbecsülték. A 
politikusok így azzal a problémával szembesültek, hogy vagy nem érik el a 
költségvetési konszolidáció célját, vagy megszegik azt az ígéretet, hogy a 
pénz követi a diákokat. Míg a Tudományos Minisztérium a fejlődés 
kiszámíthatatlanságával érvelt, a Pénzügyminisztérium ragaszkodott a 
költségvetési fegyelemhez. 

Más tipikus konfliktusok a Pénzügyminisztériummal például a Max 
Planck- vagy Fraunhofer-intézetek létrehozásakor merülnek fel. Ezek jelentős 
előzetes beruházásokat igényelnek az állami költségvetésből, amelyek 
kezdetben a pénzügyek szempontjából nem jövedelmezőek. A 
tudománypolitikai célt - a Max Planck és Fraunhofer intézetek letelepedését - 
itt a Pénzügyminisztérium vétója hiúsítja meg. Az ilyen jellegű 
konfliktusokat csak a legmagasabb szinten lehet eldönteni, a 
kormányfrakciók vezetőivel is egyetértésben, ahol az állami politikai érdek a 
mérce. A minisztériumok között is vannak konfliktusok: különösen egy 
koalíciós kormányban mindkét koalíciós partner még jobban odafigyel a saját 
projektjei finanszírozásának egyensúlyára, mint a szokásos tárcaközi 
egoizmus esetében. A költségvetésen felüli kiadásokról vagy előzetes 
kötelezettségvállalásokról az egyik szervezeti egységnek tárgyalnia kell a 
többi szervezeti egységgel. 

Minden egyes szervezeti egységnek megvannak a maga feltételezett 
örökös bíróságai hatáskörök, felelősségi körök, beosztások, költségvetési 
címek és alárendelt hatóságok formájában. Minden egyes kormányalakításkor 
ezeket az erőforrásokat újratárgyalják, nyertesek és vesztesek vannak. A 
koalíciós kormányokban a koalíciós partnerek ezért odafigyelnek a tárcák 
elosztásának egyensúlyára, ahol nemcsak a tárcavezetők számáról van szó, hanem a 
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minisztériumhoz tartozó erőforrásokról és struktúrákról is. Via 
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A "Külügyek", "Belügyek", "Munkaügyi és szociális ügyek" vagy "Védelem" 
klasszikus tárcaszintű felosztásának vitathatatlan alapkompetenciáin túl a 
bővítés vagy szűkítés elvileg mindig lehetséges és politikai kérdés. Hogy 
például a külföldi kultúrpolitikáért a Külügyminisztérium vagy a kultúráért és 
a médiáért felelős szövetségi kormánybiztos (BKM), az innovációért a 
gazdasági vagy a tudományos minisztérium, a regionális tervezésért pedig a 
környezetvédelmi minisztérium vagy az államkormány felelős - mindez 
koalíciós tárgyalások tárgya. A tét az egyes minisztériumok és vezetőik 
hatalmi erőforrásai és befolyása. 

A koalíciós tárgyalások során a tárgyaló frakciók többször hangsúlyozzák, 
hogy először a tárcák elosztásáról kell tárgyalni, majd a személyekről. 
Valójában valószínűleg éppen fordítva van: A kijelölt miniszterek a koalíciós 
tárgyalásokon a saját elképzeléseiket hozzák be, és néha azzal fenyegetőznek, 
hogy nem állnak rendelkezésre, ha egy bizonyos tárcaközi elosztásról nem a 
kívánt módon döntenek. A főosztályi beosztás nem teljesen önkényes, de az 
egyes főosztályok vagy alosztályok és így a feladatok változó beosztása azt 
mutatja, hogy van mozgástér, amely növelheti és csökkentheti egy főosztály 
politikai jelentőségét. Ilyen például az állami tervezés áthelyezése a 
környezetvédelmi minisztériumból a kancelláriára 1999-ben, miután Wolfgang Clement 
lett Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, vagy korábban a médiacsoport 
áthelyezése az észak-rajna-vesztfáliai kancelláriáról a gazdasági 
minisztériumba, miután Clementet Johannes Rau kormánya alatt gazdasági 
miniszterré nevezték ki (Korte/Florack/Grunden 2006: 228). 

Vannak olyan feladatok, amelyek feltűnően gyakran váltak alku tárgyává, 
és szinte minden kormányátalakításkor átcsoportosításra kerülnek. Ezek közé 
tartoznak mindenekelőtt az olyan viszonylag új politikai területek, mint az 
ifjúságpolitika, a nőpolitika, a fogyasztóvédelem, a politikai oktatás és hasonlók. 
Másrészt mindig vannak olyan osztályok, amelyeket mintha teljesen 
különböző szakpolitikai területekről dobtak volna össze, és az egyes 
feladatok között nincs érzékelhető kapcsolat. Ennek megfelelően az 
osztályvezetők számára nehézséget jelent, hogy mindezeket a feladatokat 
egyformán és hitelesen képviseljék a nagyon heterogén ügyfélkör felé. Az 
egyesületek és kezdeményezések szorosan figyelemmel kísérik, hogy 
ügyeiket képviseli-e egy olyan fontos tárca, amellyel politikai hálózatokon 
keresztül kapcsolatban állnak, illetve egy befolyásos tárcavezető, aki esetleg 
a soraikból származik, vagy pedig csupán alku tárgyát képezik a koalíciós 
pókerben. Ezért már a választások előtt megkeresik a kijelölt kormányfőket, 
hogy 
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elérjék, hogy egy fontos osztályon kiemelt figyelmet kapjanak az ügyeik.86 
A kormányközpontban működő tárcaközi koordinációnak az is feladata, 

hogy figyelemmel kísérje az egyes szakpolitikai területeken bekövetkező 
fontos fejleményeket, és ezekről tájékoztassa a felső vezetést, még akkor is, 
ha azokat az illetékes minisztériumok még nem vették át. Ezek közé 
tartoznak például a Bundestagban, a miniszteri konferenciákon vagy a 
szövetségi állam olyan szerveiben hozott határozatok vagy viták, mint az 
oktatási és kulturális miniszterek konferenciája (KMK) vagy a Közös 
Tudományos Konferencia (GWK). Az osztály koordinációja rendszeresen 
értékeli a neves intézmények (Rajna-Vesztfáliai Gazdasági Kutatóintézet 
(RWI), Bertelsmann Alapítvány, Tudományos Tanács stb.) bizonyos 
témákkal kapcsolatos kiadványait és nyilatkozatait, valamint a fontos 
szövetségek memorandumát, és összefoglalja azokat a felső vezetés számára. 
Az illetékes szervezeti egységet gyakran felkérik, hogy nyilatkozzon ezekről. 
De ettől függetlenül is, a tanszéki koordinációs osztály egy egysége szavazat 
formájában értékeli az információkat. Határozati javaslatként, amelyet egy 
szavazás a tények ismertetésén és értékelésén túl mindig tartalmaz, a 
házelnököt gyakran kérik fel arra, hogy 
"Visszaigazolás" ajánlott. A házelnök a szavazáson "pipa" jelzéssel erősítheti 
meg tudomásulvételét, vagy a szavazáson, amely ugyanezen a hivatalos 
csatornán keresztül ellenkező irányban "vissza" jelzésként érkezik vissza a 
vezető egységhez, utasíthatja a házelnököt, hogy kezdeményezzen valamit, 
például készítsen hivatalos nyilatkozatot a PISA-jelentésről, hogy reagálni 
tudjon a várható sajtóhírekre. 

Valójában ez lenne a feladata egy kormányközpont más részlegeinek is, és 
nem utolsósorban az érintett tárcáknak, amelyek azonban mind más-más 
szemüvegen keresztül érzékelik és értékelik az eseményeket. A 
minisztériumok hajlamosak megtartani az információ szuverenitását, és csak 
a saját felfogásuk szűrőjén keresztül tájékoztatják a központi kormányzatot. 
Ennek eredményeképpen a jelentések általában pozitívak. Így a tényleges 
vagy potenciális konfliktusok dimenzióit kisebbnek ábrázolják, mint 
amekkorák valójában, hogy ne keltsék azt a benyomást, hogy valamit nem 
tartanak kézben. A kormányzati központból származó információforrások 
közel sem olyan számosak, mint egy-egy tárca forrásai, amelyeket általában 
az alárendelt hatóságok szolgáltatnak. 

 

86 Ez volt a helyzet például a 2005-2010-es észak-rajna-vesztfáliai fekete-sárga kormány 
esetében, amikor a kultúra saját államtitkárt és osztályt kapott a tartományi kancellárián 
belül. Az ezt követő vörös-zöld kisebbségi kormány 2005-ben kivette ezt a kulturális 
osztályt az Államkincstárból, és az újonnan létrehozott Családügyi, Gyermek-, Ifjúsági, 
Kulturális és Sportminisztériumba integrálta. A kulturális szcéna ingerültségét nemcsak a 
kultúrával kapcsolatos hatáskörök "normális" minisztériumba való átadása váltotta ki, amit 
leértékelésnek tekintettek, hanem az is, hogy a korábbi kulturális államtitkár, Heinrich 
Große-Brockhoff nagy tekintélynek örvendett az állami kultúrában dolgozók közül sokan. 
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akik nekik dolgoznak. Legalábbis egy esetleges pro- blem kezdetén a 
kormányközpont számára gyakran nem világos, hogy mi vár rá. Legkésőbb, 
amikor a média vagy az ellenzék felvet egy problémát, a kormányfő a felelős 
minisztert kéri fel a kormányfőtől, hogy négyszemközt vagy a kabinetben 
számoljon be a szóban forgó eseményekről. Ez tulajdonképpen már 
egyértelművé teszi, hogy az osztály talán túlterhelt volt, vagy rosszul reagált. 
Most az a kérdés, hogy a kormány egészét érő károkat korlátozzuk. 

Egy tárca azonban a kormányközponthoz is fordulhat, hogy a kormányfő 
támogatását kérje az ügyében. Ez a helyzet például a finanszírozási 
problémák vagy az olyan projektek esetében, amelyek az EU-val vagy 
külföldi államfőkkel való tárgyalásokat igényelnek. Ha a nagyobb projektek 
nem finanszírozhatók a saját költségvetésükből, és a pénzügyminisztérium az 
általános költségvetési helyzetre hivatkozva nem hajlandó kivételt tenni, az 
érintett miniszterek a kormányfőhöz fordulnak, hogy támogatást kérjenek a 
projekthez. Ez a stratégia akkor sikeres, ha egy projekt kiemelkedő 
fontosságú, a parlament további támogatását kapja, és a költségvetési helyzet 
valahogyan még lehetővé teszi. A valódi probléma gyakran formai jellegű: az 
ilyen projektek 
z. A projekt nem szerepelt a középtávú pénzügyi tervezésben az egyszeri 
lehetőségek, például egy nemzetközi hatóság létrehozása miatt. 

A tárcaközi koordináció a tárcák és a kormányfő közötti állandó 
feszültségek mezején él. Egyrészt a főosztályi koordinációs egységeknek 
szorosan együtt kell működniük a saját főosztályaikkal, amelyek 
"tükörosztályai". Mint ilyeneknek, felelősségteljesen kell kezelniük a belső 
információkat, amelyek egy része bizalmas (pl. személyzeti ügyek, "irodai 
pletykák"), különben nem kapnak többé semmilyen információt - hasonlóan 
az újságírókhoz, akik ennek ellenére bizalmas információkat tesznek közzé, 
és akiket ezt követően soha nem hívnak meg háttérinterjúkra. A kormány 
központi hivatala megérti az egyes tárcák "saját" tárcáinak szűk pártállását. 
Mindazonáltal a tárcaközi koordinátoroktól elvárják, hogy a kormány 
irányvonalát képviseljék a tárcák felé, és ne hagyják, hogy a tárcák magukévá 
tegyék őket. A minisztériumok tudják, hogy a kormányközpontban lévő 
tüköregységeiknek tájékoztatniuk kell a kormányfőt, az Állami Kancellária 
vezetőjét vagy a Szövetségi Kancellária vezetőjét, ha egy adott projekt 
(törvénytervezet, kabinetjavaslat, költségvetés) kapcsán problémák merülnek 
fel. A több tárcán belüli vagy több tárcával folytatott megbeszéléseken, 
amelyeken a kormányközpont képviselői vesznek részt, feltűnő, hogy a 
kormányfői vonal minden tárcaképviselő fejében jelen van, akik ennek 
ellenére megpróbálják érvényesíteni a tárcaképviseletüket. A tárcaközi vagy 
tárcán belüli munkacsoportokban a tárcaközi koordinátor puszta jelenléte 
valószínűleg befolyásolja a megbeszélések menetét, 
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mert ekkor minden résztvevőnek mérlegelnie kell a saját cselekedeteinek 
lehetséges következményeit egy osztály szempontjából. Hiszen senki sem 
akar blokkolónak tűnni a kormányfőnek szóló feljegyzésben, hacsak nem 
biztos a tárcavezető támogatásában, akinek aztán az államtitkári értekezleten 
vagy a kabinetben kell képviselnie egy esetleges ellenvéleményt. Hogy ezt a 
lehető legjobban elkerüljék, a kormányközpont részvételével tárcaközi 
munkacsoportok működnek, mivel ezek a munkacsoportok gyakran 
foglalkoznak a tárcák javaslatainak kabinet-előkészítésével. 

Nincs olyan belső szabályzat, amely kifejezetten a szervezeti egységek 
munkáját szabályozná a főosztályi koordinációban. Az összes többi 
munkaegységre a Ház általános rendeletei és a közös eljárási szabályzat 
vonatkozik. Ettől függetlenül léteznek a Ház vezetésének és a kabinet 
egységeinek elvárásai és kézikönyvei, amelyek időnként módosítják és 
pontosítják a tárcaközi koordináció részben már évek óta fennálló 
gyakorlatát. Így egy bizonyos kormányzati stílus a tárcaközi koordinációval 
szembeni elvárásokban is tükröződik: a spektrum a tárcák ügyeiről szóló 
tájékoztatástól - amelynek formáját és tartalmát az egységek határozzák meg 
- a kabinetjavaslat aktuális állásáról szóló rendszeres és formalizált 
visszajelzésig terjed. A tényleges célt, a kormányfő átfogó tájékoztatását a 
többi tárca minden fontos ügyéről, mint a kormányzás fontos alapját, 
nemcsak a tüköregységek formalizált tájékoztatása, hanem a parlamenti 
frakció és a kormány között létező számos informális csatorna, és nem 
utolsósorban maguk az államtitkárok és miniszterek között is, akik sms-ek és 
e-mailek útján tájékoztatják egymást az aktuális és fontos eseményekről. Ez 
utóbbi nem mindig jelenik meg az aktákban, és a munkaszinteket sem mindig 
tájékoztatják erről az informális információról. 

A ház vezetőségén múlik, hogy az egyes ar- 
A kormány központi hivatala felelős a kormány valamennyi szervezeti 
egységének munkájáért. Még ha formálisan minden tárca ugyanaz is, vannak 
különbségek abban, hogy ki szólhat bármikor a kormányfőhöz, kit milyen 
tárgyalásokra hívnak meg, vagy ki kerül be a külföldi utakra. Az ilyen 
jelzések többet mondanak a szervezeti egységek és vezetőik jelentőségéről, 
mint a szervezeti tervekről. E szint alatt az egyes egységek bizonyos mértékű 
mozgásteret hagynak maguknak feladataik ellátásában. Az egységvezetők 
például különböző stílusban kezelik az adott minisztériumokat, és például 
magasabbra vagy alacsonyabbra szabják a felsőháznak szóló jelentés 
küszöbét. Egyes egységek nagyon szoros kapcsolatot tartanak fenn a 
házakkal, míg mások inkább a formális szempontokra, például a 
kabinetpapírokra vagy a kisebb kérdésekre összpontosítanak. Ezek a 
különbségek a kormányközpont és a minisztériumok közötti viszonyban 
tolerálhatók mindaddig, amíg a 
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Fontos azt is tudni, hogy a felsővezetés elvárásai hogyan teljesülnek. Ez 
utóbbi különösen érdekelt abban, hogy a kabinetjavaslatokat az államtitkárok 
viták nélkül tárgyalják meg, hogy a minisztériumok közötti konfliktusokat 
munkaszinten oldják meg, és hogy időben értesüljön egy-egy minisztérium 
fontos belső folyamatairól. 

 
4.6.3 Tanszéki egoizmus 

 
Ha minden minisztérium és vezetőik a saját hatáskörükön belül tartanák 
magukat a koalíciós megállapodásban és a kormánynyilatkozatban elfogadott 
célokhoz és tervekhez, akkor nem lenne szükség tárcaközi koordinációra. 
Olyan kormány, amelyben minden részleg egy hangon szólal meg, csak 
totalitárius rendszerekben létezik. A demokratikus államokban a 
többszólamúság és az egyéni kabinetülések a normálisak. Csak akkor 
fenyeget kormány- és koalíciós válság, ha a kabinetben a kakofónia meghalad egy 
bizonyos szintet. A kormányfőben ekkor már nem bíznak, hogy egységes 
vonalat biztosít, legalábbis kifelé. A közlekedési és a környezetvédelmi 
minisztérium, valamint a gazdasági és a munkaügyi minisztérium közötti 
konfliktusok strukturálisak. Akkor válik problémássá, amikor a házak közötti 
különböző problémákat már nem lehet tárgyalásokkal megoldani, hanem csak 
hatalmi harcokkal vagy a probléma elhalasztásával. 

A szervezeti egység elve kimondja, hogy minden szervezeti egység a saját 
feladataiért felelős. Az Alaptörvény megnevezi a kancellári elvet, a 
kollegiális elvet és a tárcaköri elvet, amelyek a kabinetbeli ügyintézést és 
munkamegosztást szabályozzák. A tárcaszintű elv szerint minden miniszter a 
saját feladatköréért felelős. A szövetségi kancellár tehát nem avatkozhat be a 
minisztériumokba. Minden minisztertől elvárják, hogy csak a kancellár által 
meghatározott keretek között hozzon döntéseket. Ugyanez vonatkozik az 
állami kormányokra is. Mivel azonban a miniszterek szinte mindig magas 
párttisztségeket is betöltenek, politikai versenyben állnak - gyakran saját 
kabinetbeli kollégáikkal szemben. Profilalkotási okokból tehát a szekrényben 
különbségeknek kell lenniük. A kabineti döntések "bólogatójaként" és 
odaadó követőjeként még a párton belül sem tud érvényesülni a 
versenytársakkal szemben, akik ezzel szemben folyamatosan eltérő 
álláspontokkal szerepelnek a médiában, és így ismertséget és jelentőséget 
szereznek. 

A kormányzati gyakorlatban a részleg-egoizmus, amely a 
magánvállalatoknál is előfordul részleg-egoizmusként, különböző formákban 
nyilvánul meg: 

• olyan információk visszatartása, amelyek más osztályok számára is 
fontosak, 
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• a közös projektekben való együttműködés megtagadása, 
• a más házak kabinetjavaslatainak problematizálása és késleltetése, 
• nyilvános profilalkotás a témák elfoglalásán keresztül, 
• aszimmetrikus cserekapcsolatokban más szervezeti egységekkel. 

Mindezek a diszfunkcionális jelenségek a miniszteri adminisztráció minden 
szintjén előfordulhatnak. Gyakran csak bizonyos szinteken láthatóak: 
előfordulhat, hogy több osztály munkaszintje egyetért egy dologban, de az 
osztályok vezetői mégis úgy látják, hogy további lépésekre van szükség. 
Fordítva, még ha a házak vezetői egyet is értenek, a két ház munkaszintjei 
eltérő nézeteket képviselhetnek. Végső soron az osztály politikai vezetésének 
konszenzusa a döntő. A médiában és az ellenzék körében a kormányhivatalok 
közötti ellentmondások mindig a kormányzati válság vagy a kormányfő 
vezetési válságának jelei. Ezért a kormány mindig igyekszik elkerülni ezt a 
benyomást a ténybeli eltérések ellenére. Különösen a koalíciós kormányok 
esetében a különböző politikai színezetű tárcák közötti konfliktusok a 
koalíció stabilitását jelzik. 

A tárcaközi egoizmus nem korlátozódik a különböző pártszínekhez tartozó 
tárcákra. Még egy kormányon belül is előfordul, hogy a különböző tárcák 
miniszterei párton belüli ambíciókat táplálnak a magasabb tisztségekre (pl. a 
kormányfői tisztségre vagy a tartományi kormányból a szövetségi kormányba 
vezető úton), amelyeket a párton belüli különböző szárnyak támogatnak. Ez a 
versenyhelyzet az oka a részlegek egoizmusának, valamint a részlegek 
közötti, a különböző ügyfélkörből és feladatokból eredő strukturális 
konfliktusoknak. Ezenkívül vannak olyan jellemzők, amelyek az adott 
osztályvezetők személyiségében rejlenek. Egyesek jobban, mások kevésbé 
használják ki a kabinettársaik gyengeségeit a maguk javára, például a 
költségvetési viták során. 

A tanszéki egoizmust részben a tanszéki ügyfélkör rivalizálása segíti elő. 
Különösen a kisebb ügyfélkörök, mint például a kulturális szcéna vagy a 
filmgyártók, gyakran más tárcák hatáskörébe kerülnek egy új kormány 
megalakulásakor, és attól kell tartaniuk, hogy mostantól nem lesznek illetékes 
kapcsolattartók és nem lesz súlyuk a kabinetben, bár az értük felelős tárcák, 
amelyek jól megértik ügyfélkörük e félelmeit, szintén átkerülnek az új 
tárcához. Annak érdekében, hogy legalább szimbolikus kompetenciákat 
kínáljanak korábbi klientúrájuknak, a kormány megalakulása után valamely 
hatáskörükről lemondani kényszerülő osztályok néha hasonló elnevezésű 
tükörosztályokat hoznak létre, amelyek aztán a most felelős osztály 
osztályaival vitatkoznak az adott terület konkrét projektjeinek vezetéséről. 
Mivel azonban a finanszírozási cserepek az új tárcaszerkezettel együtt 
mozognak, a tárcaközi egoizmusnak ez a formája kontraproduktív, különösen 
azért, mert a korábbi minisztériumok munkatársainak tisztában kell lenniük 
egymással. 
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Az új osztály és az új osztályvezető kezdetben nem úgy látja, hogy az 
egységek ugyanúgy értendők, mint a korábbi házukban. 

 
 

4.7 Önszabályozás 
 

Számos szakpolitikai területen a többé-kevésbé hangsúlyos önszabályozás 
hagyomány és bevált gyakorlat, egyes esetekben évtizedek óta: "Az állami 
szereplők "minden eddiginél erősebben kötődnek a társadalmi területek és 
gazdasági ágazatok önszabályozási lehetőségeihez, azaz a nem állami 
szereplők (ön)irányítási kompetenciáihoz"" (Heinze 2013: 62, hivatkozással 
Wiesendahl 2006; alapvetően erről: Ladeur 1990; Schulz 2006; 
Franzen/Jung/Kaldewey/Korte 2012). Ez a megállapítás, akárcsak a politikai 
ellenőrzésre vonatkozó megállapítás, szintén az adott szakpolitikai területtől 
függ, mivel az önszabályozás feltételei és az egyes szakpolitikai területek 
érintett szereplői közötti lehetőségek nagyon eltérőek. Az önszabályozás 
paradigmái közé tartozik a szociálpolitika (Zimmer/Priller 2004), a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság (Bauerdick 1994), a műszaki 
biztonság (Voelzkow/Hilbert/Heinze 1987), a műszaki szabványosítás 
(Voelzkow/Hilbert/Bolenz 1987), a környezetvédelem (Mayntz/Hucke 1978) 
és a kultúra (von Beyme 2002). 

A szervezett érdekek és egyesületek (civil társadalom), valamint a 
kormányzat és a közigazgatás (politika) közös érdeke, hogy a civil-társadalmi 
szereplők egy-egy szakpolitikai területen állami beavatkozás nélkül is 
képesek legyenek a közjó érdekében a funkciókat és feladatokat ellátni. Az 
állam általában csak olyan általános célokat tűz ki, amelyeket az egyesületek 
segítsége nélkül csak nagy erőfeszítések árán tudna elérni. Ilyen lehet például 
a műszaki biztonság és a működő infrastruktúrák garantálása, egy régió 
ellátása orvosokkal és ápolókkal stb. Ezután a politika szereplőin múlik, 
hogy beavatkoznak-e vagy sem. Ezután a szakpolitikai terület szereplőin 
múlik, hogy miként érik el ezeket a célokat. A szakpolitikával kapcsolatos 
konfliktusok akkor merülnek fel, ha ezek a célkitűzések nem valósulnak meg 
és/vagy az egyik szakpolitikai terület problémáit egy másikra hárítják át. Ez a 
helyzet például akkor, ha a társadalombiztosítás költségeit a béren kívüli 
munkaerőköltségek növekedésével kell fedezni. Bár ez megoldja a 
szociálpolitika egyik központi problémáját, a javaslat negatív hatással van a 
gazdasági növekedésre, és ellentétes azzal a gazdaságpolitikai céllal, hogy a 
béren kívüli munkaerőköltségeket a lehető legalacsonyabban tartsák. Az ilyen 
célkonfliktusokat csak a politika oldhatja meg. A társadalmi szereplők - 
ebben az esetben a vállalkozói szövetségek, a társadalombiztosítók, a 
szakszervezetek és a vállalatok - azonban nagyban hozzájárulhatnának ahhoz, 
hogy minden fél számára elfogadható megoldásokat találjanak. Ellenkező 
esetben a politikának kell, pl. egy törvény révén, a 
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olyan szabályozást hoz, amely nyerteseket és veszteseket hoz létre, és így 
konfliktus és vétó lehetőségét teremti meg. Az önszabályozás feltételezi, 
hogy vannak olyan egyesületek, amelyek elegendő szervezeti erőforrással 
rendelkeznek ahhoz, hogy tagjaikat bevonják a végrehajtó szervvel vagy más 
egyesületekkel egyeztetett megoldásokba. Mivel az egyes szakpolitikai 
területeken a szereplők és az érdekek különböző konstellációi vannak jelen, a 
korporatista megállapodások is szakpolitika-függőek. 

A műszaki biztonság tipikus példája a kiterjedt önszabályozásnak.87 Ennek 
eredete a 
19. század. Az iparosodással párhuzamosan az egyre nagyobb ipari üzemek 
által jelentett veszélyek is növekedtek. A gőzkazánok robbanásai különösen 
veszélyesnek bizonyultak, nemcsak gyárakat, hanem egész utcákat is 
elpusztítottak.88 Egy különösen pusztító mannheimi robbanás 1865-ben 
növelte a politikusokra nehezedő nyomást, hogy tegyenek valamit a 
gőzkazánrobbanások kockázatai ellen. A vállalatok először nem akarták 
minden további nélkül alávetni magukat az állami felügyeletnek. Ezt a 
hozzáállást legalábbis tiszteletben tartotta a porosz miniszteri bürokrácia 
liberális alapállása. Ernst Forsthoff (1966: 262) a műszaki felügyeletet "az 
állam információs igényének kielégítésére szolgáló prototípus[ok]nak" 
nevezte, és úgy vélte, hogy legkésőbb 1884/85 óta elveszett annak a 
lehetősége, hogy az állam maga szerezze meg a szükséges műszaki 
szakértelmet, és ne bízza azt a műszaki felügyeleti egyesületekre. Akkoriban 
a porosz kormány negyven gőzkazánfelügyelő alkalmazására pályázott, amit 
az ipar és a műszaki felügyeleti egyesületek kezdeményezésére a porosz 
képviselőház elutasított. 

1871 óta a gőzkazánok üzemeltetőit az állami felügyelet ellenőrzi. 
a kereskedelempolitika által, ha tagjai voltak valamelyik regionális 
gőzkazánvizsgáló egyesületnek (DÜV) (Wolf 1986: 106). A DÜV 
alapgondolata később a Műszaki Ellenőrzési Egyesületek (TÜV) 
alapgondolatává vált, amelyek a mai napig a közfeladatok - a műszaki 
berendezések biztonsága - privatizációjának paradigmájaként tekinthetők. A 
TÜV spektruma a technológia teljes területét lefedi. A gőzkazán-üzemeltetők 
fontos érve az önszabályozás bevezetése mellett az volt, hogy a 
szakrendőrség akkoriban nem rendelkezett megfelelő szakértelemmel. 
Ehelyett a mérnököket kérték fel a kazánbiztonsági feladatok elvégzésére. Ezt 
az elvet - a magánjogi egyesületek szakértelme az önszabályozásért cserébe - 
nem követték. 

 

87 További példák a munkaerő-piaci politika (Trampusch 2002), a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság (Bau- erdick 1994) és a médiapolitika (Puppis 2003). 

88 1877 és 1890 között több mint kétszáz gőzkazánrobbanás történt a Német Birodalomban 
(TÜV Nord 2003: 13). 
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jogok - a mai napig nem változott. Ez a vállalati önszabályozás paradigmája 
és legitimitásának alapja, és két dolgot feltételez: szakértelmet és 
reprezentativitást. 

A szakértelem - "a tudás általi uralom" - és az a képesség, hogy egy adott 
területen minden releváns erőt össze tudnak kötni, legitimálja a szövetségeket 
arra, hogy bizonyos politikai területeken alakító funkciót töltsenek be. Egy 
egyesület szakértelmének alapja a tagok szakértelme. A műszaki-tudományos 
területen az olyan szövetségek, mint a Német Mérnökök Egyesülete (VDI), 
az Elektromos, Elektronikai és Informatikai Szövetség (VDE),89 a Német 
Kémiai Társaság (GDCh) vagy a Német Informatikai Társaság (GI) gyakran 
szakmai szövetségekből alakultak ki, még ha a tiszta szakmapolitika csak egy 
része is e szövetségek szolgáltatási portfóliójának. Tagjaik, pl. gépész- vagy 
villamosmérnökök, informatikusok, vegyészek stb. általában egyetemi 
végzettséggel rendelkeznek, és a gazdaság szinte minden ágazatában és a 
vállalatok minden hierarchikus szintjén megtalálhatók. A szakértői státusz 
kognitív alapját a szakmai tanulmányok és a tapasztalat képezik. Ahogyan 
csak a hentes tudja igazán, hogy mi van a kolbászában, úgy a90 csak azok 
tudják, hogy hol vannak az üzem gyenge pontjai, akik építik az üzemet. Ez az 
oka annak is, hogy nem létezhet tiszta absztrakt szakértelem. A szakmai 
gyakorlatban szerzett szakértelem mindig beágyazott szakértelem. A szakértő 
szavazata tehát hasonlít a harcoló csapatokkal együtt tevékenykedő 
zsurnalisták jelentéseire (beágyazott újságírás). A tudósok és cégeik 
értékrendje, lojalitása és hozzáállása nem választható el teljesen egymástól - 
ahogyan a beágyazott újságíró is másképp tudósít a valódi harcoló csapatok 
"bajtársaként" azok műveleteiről, mint amikor nem beágyazott. 

A korporatista modell kritikusai bírálták a magánegyesületeket, mint például 
a 

A TÜV-nak tehát nincs legitimitása arra, hogy a társadalom egészének 
érdekeit védje (Wolf 1986). A felelősség itt áll meg, mert az ellenőrizendő 
kockázatos üzemek vállalatai és üzemeltetői saját magukat ellenőrzik. A 
"tudás alapján történő uralkodás" módja nem alkalmazható a társadalom 
számára központi fontosságú területeken, mint például az ipari létesítmények 
biztonsága, anélkül, hogy más érdekeket is figyelembe vennének. 

 
89 A VDE 36 000 tagjával és 1100 alkalmazottjával (2012-ben) Európa egyik legnagyobb 

műszaki és tudományos szövetsége. Tevékenységi területei közé tartozik a műszaki 
ismeretek átadása, a kutatás és a fiatal tudósok támogatása, valamint az elektrotechnikai 
biztonság és az elismert műszaki szabályok, mint nemzeti és nemzetközi szabványok 
kidolgozása. 

90 Otto von Bismarcknak tulajdonítják a következő mondást: "Minél kevesebbet tudnak az 
emberek arról, hogyan készülnek a kolbászok és a törvények, annál jobban alszanak!". 



218 

 

 

 

s képviseltették magukat e magánegyesületek testületeiben. Politikai 
szempontból arról volt szó, hogy például a Német Szabványügyi Intézet 
(DIN) bizottságaiban az ipari gyártók érdekeitől eltérő érdekek is képviselve 
legyenek. Ezek a demokráciaelmélet által motivált érvek azonban nem 
ismerik el a szakértelem szerepét: nem létezhet semleges, minden érdekektől 
mentes szakértői tudás, így a szakértelem és a demokrácia közötti dilemma 
formális óvintézkedésekkel, például a bevonandó csoportok bővítésével 
csökkenthető, de végső soron nem oldható meg. Továbbá továbbra is nyitott 
kérdés, hogy honnan kellene alternatív szakértelmet szerezni, ha nem a 
vonatkozó gyakorlati tapasztalatokból. A konfliktus a demokrácia és a 
hatékonyság, a bemeneti és a kimeneti legitimitás között van. Amit az állam 
hatékonyságban nyer - a magánszervezetekre való delegálással -, azt elveszíti 
a demokratikus legitimitásban. Amíg a számos szabványosítási szövetség 
(VDI, VDE, VDE 
stb.) és az egyesületek ellenőrzése problémamentes, nincs ok arra, hogy 
megfosszuk őket az állami segélyezési tevékenységüktől. 

Az önfelelősség és az önkontroll legalábbis megköveteli az államtól, hogy 
"kollektív megelőző számításokat fogalmazzon meg a beavatkozás releváns 
fenyegetéseinek "biztosításával"" (Traxler/Vobruba 1987: 12), és nem 
mentesíti az államot átfogó politikai felelőssége alól (Görlitz/Voigt 1985: 
185). Nemcsak az állam érdeke, hogy az iparág elkötelezze magát a műszaki 
előírások megalkotásában való részvétel révén, hanem az is, hogy a gyártók, 
az üzemeltetők és az érintett felek eltérő érdekei miatt felmerülő esetleges 
konfliktusokat előzetesen tisztázzák. Mivel az irányelvi bizottságok 
kiegyensúlyozott összetételével az esetleges vitás értékeléseket a 
bizottságokban terjesztik elő és esetleg már tárgyalják is, a résztvevők közötti 
későbbi konfliktusok általában elkerülhetők. A technikai szabályok a 
konfliktusmegoldás szempontjából is hasznosak az ipar és az állam számára: 
míg az ipar a jogbiztonságban érdekelt, az állam elkerüli, hogy "az 
érdekellentétek a jogalkotás szintjén megoldatlanul maradjanak, és olyan 
jogalkalmazók (közigazgatási hatóságok és bíróságok) vállára kerüljenek, 
akik nem alkalmasak az ilyen konfliktusok megoldására" (Lukes 1981: 193). 

Ebben az összefüggésben a "magánkormányok" fogalma 
a "társulásokon keresztül" mint az állam és a piac mellett egy harmadik 
ellenőrzési instancia kerül megvitatásra. Mivel a kollektív javak esetében 
mind az állam, mind a piac hajlamos kudarcot vallani szabályozási 
feladatában, a műszaki-tudományos egyesületek államkönnyítő tevékenysége 
továbbra is alternatívát jelent mind az állam, mind a gazdaság érdekében. Az 
információhiány és a nem megfelelő eszközök miatt az állam nem tud 
teljesen meggyőzően fenyegetőzni azzal, hogy saját maga állapítja meg a 
környezetvédelmi normákat. Mindazonáltal ez a fenyegetés arra ösztönzi az 
üzleti szférát, hogy elfogadja a műszaki és tudományos egyesületek normáit. 
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tudományos egyesületek. Végső soron a szabványosítási szövetségek 
döntéshozatali képességét az állam kétféleképpen is közvetíti: a 
környezetvédelmi szabványok joghatásán keresztül (azaz a törvénynek a 
"technika állására" való hivatkozásán keresztül), valamint azon fenyegetésen 
keresztül, hogy amennyiben a szövetségek ezt nem teszik meg, akkor - 
minden hiányosságuk ellenére - maguknak kell szabályozásokat kidolgozniuk 
(Voelzkow/Hilbert/Heinze 1987: 80). 

Elvileg nincs sem száz százalékos önfelelősség, sem száz százalékos 
állami ellenőrzés. Az önfelelősség mindig jogi keretek között zajlik, és az 
állami ellenőrzés vagy kormányzás mindig bevonja a címzetteket. Még ha az 
állami politika címzettjei nem is a civil társadalomból - például egy 
egyesületből vagy a gazdaságból -, hanem a közszférából származnak, és 
adókból finanszírozzák őket, mint például az iskolák vagy az egyetemek, 
akkor is be kell őket vonni az állami tervezésbe. A felsőoktatási 
intézményeket érintő törvényeket például nem egyszerűen végrehajtják, 
hanem a kormány és a felsőoktatási intézmények képviselői közötti 
tárgyalások során kell a gyakorlatba átültetni. Ebben a folyamatban a 
felsőoktatási intézmények - közjogi jellegük ellenére - saját 
kezdeményezésükre fordulhatnak a nyilvánossághoz és a médiához, hogy 
megakadályozzák a felsőoktatási politika általuk helytelennek tartott céljait. 
Mind az iskoláknak, mind az egyetemeknek megvannak a maguk befolyásos 
intézményei, amelyekkel a politikusok felé kifejezhetik a saját céljaikat. 
Egyetlen oktatási miniszter sem mer népszerűtlen döntéseket - például a 
központi érettségiről - keresztülvinni a szülői szervezetek ellenállása ellenére. 
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5 Következtetés - új kép a végrehajtó hatalomról és a 
kormányzásról? 

 
A végrehajtó hat a saját környezetére - civil társadalom, vállalatok, 
egyesületek - és viszont átveszi a saját környezetéből érkező impulzusokat. 
Ezzel a rugalmassággal és többkarúsággal egy polipra hasonlít.91 A polippal 
ellentétben azonban nemcsak külsőleg alkalmazkodik a környezetéhez alakja 
és színe révén, hanem különféle kapcsolatokat is létesít vele. A végrehajtó 
hatalom szinte minden munkaegysége közvetlen kapcsolatban áll a 
környezetével. Konkrétan ez azt jelenti, hogy egy minisztérium minden 
alkalmazottja többé-kevésbé rendszeresen leül "környezetének" 
képviselőivel, és mind formálisan, mind informálisan véleményt cserél 
konkrét kérdésekről. Minisztériumoktól függően ezek például kulturális 
intézmények vezetői, kereskedelmi és iparkamarák elnökei, egyetemi 
elnökök vagy környezetvédelmi kezdeményezések szóvivői. 

De a végrehajtó intézmények és környezetük között is világos határok 
húzódnak. A gazdaság, a civil társadalom, a média, az ellenzék vagy akár az 
egyes polgárok szemszögéből ezek a határok elutasítónak, áthághatatlannak 
és ellenségesnek tűnhetnek. Az egész "végrehajtó" komplexum, amely 
számos intézményből áll, olyan sajátos lendületet tud kifejteni, amely 
szélsőséges esetben minden kapcsolatot és kapcsolódási pontot elvág a 
társadalomtól és a parlamenti demokráciától is. Ezt a lendületet a 
közigazgatási szakirodalomban gyakran leírták, és a parlamenti demokráciára 
leselkedő veszélyként ismerték el. Számos kritikai ábrázolásban a 
kormányzat és a közigazgatás elutasító, rejtélyes, semmivel sem 
megragadható komplexumként jelenik meg - mint Franz Kafka "A kastély" 
című regényében a földmérő K.. 

Az irodalmi művek által a kormányzatról és a közigazgatásról festett kép előtérbe 
helyezi azok negatív megnyilvánulásait, mint például az elidegenedés, a függetlenség és 
az átláthatóság hiánya. Az olyan szerzők, mint Franz Kafka és Robert Musil - Max 
Weber kortársai - saját tapasztalatukból ismerték az adminisztrációt. Mások, mint 
Heinrich Heine, Wolfgang Koeppen vagy Martin Walser, még releváns szakmai 
tapasztalat nélkül is olyan találó képet rajzoltak a politikáról és különösen a 
közigazgatásról, amely a politikatudomány számára nem lehetséges. Az ő "Engli- 

 
 

91 A polip metafora az igazgatásra vonatkozóan különösen a polipoknak tulajdonított 
kíváncsiság, fizikai rugalmasság, tanulási képesség, valamint az a tény, hogy a polipok 
karjaiban "intelligencia" is található, amellyel önállóan irányíthatják karjaikat. Ez a 
metafora mindazonáltal nem problémamentes, mert túlságosan emlékeztet a mitológiai 
óriás polipokra, amelyek mindent összezúznak és magukkal rántanak. Vö. www.bild- der-
wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=32916468, utolsó 
hozzáférés: 2015. május 6. 

http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=32916468
http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=32916468
http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=32916468
http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=32916468
http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=32916468
http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=32916468
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Heinrich Heine "A töredékek" című könyvében az angol demokráciát bonyolult 
mechanizmusként írja le: 

"Valaha a világ viszonyai sokkal egyszerűbbek voltak, és az értelmes költők az 
államot egy hajóhoz, a minisztert pedig annak kormányosához hasonlították. Most 
azonban minden sokkal bonyolultabb és bonyolultabb, a közönséges államhajóból 
gőzhajó lett, és a miniszter már nem egy egyszerű kormányrúddal kormányoz, hanem 
felelős mérnökként áll lent a hatalmas gépezetek között, és aggódva vizsgál minden 
egyes kis vascsapot, minden kis vascsap, minden kis fogaskerék, amely dugulást 
okozhat, éjjel-nappal a lángoló tűzbe néz, és izzad a hőségtől és az aggodalomtól - mert 
a legkisebb hiba is okozhatja, hogy a nagy kazán felrobban, és a hajó és a legénység 
elpusztul. Közben a kapitány és az utasok nyugodtan múlatják az időt a fedélzeten, [...] 
és aki látja, hogy a hajó ilyen nyugodtan úszik, az nem is sejti, hogy milyen veszélyes 
gépezet, milyen gondok és nehézségek rejtőznek a hajó gyomrában" (Heine 1993: 534). 

Martin Walser "Fink háborúja" című regénye a hesseni államkancellária egyik 
köztisztviselőjének ügyén alapul. A regény legfontosabb szereplőit a kritikákban 
megfejtették.92 Wolfgang Koeppen 1953-ban megjelent "Das Treibhaus" című regénye 
egy parlamenti képviselő elidegenedését írja le a korai bonni köztársaság idején. Az 
"üvegház" kifejezés azóta a politikusok távolságtartásának és elidegenedésének 
szinonimájává vált. Igaz, elsősorban az Adenauer-korszak párt- és parlamenti ügyeiről 
szól. De a kormányhoz és annak sajátosságaihoz fűződő kapcsolatok is világossá 
válnak. 

Franz Kafka Alfred Webernél - Max Weber testvérénél - doktorált. Ismerte Alfred 
Webernek a köztisztviselőkről (1910) és különösen a Habsburg bürokráciáról írt 
tanulmányát. Wolfgang Binder (1976), Kafka egyik értelmezője, talán a legélesebb 
képet adta a bürokráciáról: "A "beszélő semmi" - az állampolgár - áll szemben a "néma 
lénnyel" - a közigazgatással. Ennél jobban nem is lehetne kifejezni a bürokrácia 
névtelen hatalmát és a polgárok tehetetlenségét (Kolb 2001: 17). 

Robert Musil, aki Kafkához hasonlóan a Habsburg bürokrácia ismerője volt, "A 
tulajdonságok nélküli ember" című regényében többször is beleszőtte a császári és 
királyi bürokrácia abszurditásait és sajátosságait, amelyek még ma sem teljesen világtól 
elrugaszkodottak. A regény többek között a porosz és a Habsburg-kormány abszurd 
versenyfutásáról szól, amelyet a császár jubileumának megünneplése érdekében 
rendeznek ("párhuzamos akció"). Ebben a "párhuzamos akcióban" a különböző 
minisztériumok versenyeznek, hogy a császár évfordulójára a legeredetibb ötletekkel 
álljanak elő, hogy a világ felfigyeljen rájuk. A cél "nem kevesebb, mint újra felfedezni 
azt az emberi egységet, amely a nagyon különbözőségek miatt elveszett. 

 

92 "A Fink háborúja" egy didaktikus darab az egyén tehetetlenségéről más egyénekkel 
szemben, akik hozzáférnek a hatalom karjaihoz. Martin Walser regénye Rudolf Wirtz 
hesseni miniszteri tanácsos hiteles esete alapján készült, akit Alexander Gauland (CDU) 
államtitkár 1988-ban eltávolított az Államkincstár egyházakkal és vallási közösségekkel 
való kapcsolattartási irodájának vezetői posztjáról, hogy helyet adjon egy párttársának. 
Amikor Wirtz tiltakozott, Gauland hozzátette, hogy nem voltak elégedettek a munkájával. 
Mivel a köztisztviselő nem akarta elfogadni ezt a vádat, háborút indított az államtitkár 
ellen, amelyet az 1991-es kormányváltás után is folytatott az utódja ellen." Vö. 
http://www.dieterwunderlich.de/Walser_Fink.htm, utolsó elérés: 2015. 7. 12. Alexander 
Gauland 2013-ban az AfD alapító tagja volt. 

http://www.dieterwunderlich.de/Walser_Fink.htm
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A szerző jól ábrázolja a közigazgatás, a honoráriusok és a civil társadalom, mint a 
korszellem áramlatainak és divatjainak érdekeltjei közötti kapcsolatokat is. Musil jól 
szemlélteti a közigazgatás, a honoráciorok és a civil társadalom mint az akkori 
korszellem áramlatainak és divatjainak érdekeltjei közötti kapcsolatokat is. 

Ezeknek a nagyrészt pontos és eredeti képeknek a hatása a kormányzatról és 
a közigazgatásról alkotott közvéleményképre valószínűleg korlátozott lesz, 
kivéve a humán kultúrát. A nagyközönség számára valószínűleg nagyobb 
befolyást gyakorolnak a politikáról a filmek és tévésorozatok által közvetített 
képek.93 A közigazgatási és politikatudományi kérdések szempontjából 
azonban ugyanolyan jelentéktelenek, mint az irodalomé. Itt az irodalom 
igazságigénye szemben áll a tudomány igazságigényével.94 Az 
adminisztrációval kapcsolatos "igazság" nem Kafka kastélyregénye, és nem 
is a tudományos tanulmányok összessége. A társadalomtudományok és az 
irodalom különböző módszerek és nézőpontok, amelyek mindegyike a saját 
valóságát építi fel, és ezért kölcsönösen kiegészítik, nem pedig kizárják 
egymást. Wolfgang Koeppen regénye 
"Az üvegház" többet mond a fiatal szövetségi köztársaság karakteréről, mint 
az első német Bundestag tagjainak önképéről szóló empirikus tanulmányok. 
Az igazság nem az, "ami az állítólagosan pusztán szubjektív összetevő 
levonása után megmarad [...]" (Adorno 1982: 96). 

A végrehajtó hatalomról és a kormányzásról nem lehet homogén és 
koherens képet alkotni, nemcsak a téma heterogenitása miatt, hanem az eltérő 
perspektívák, kognitív érdekek és módszertani megközelítések miatt sem. A 
különböző diszciplináris konstrukciók sem alkotnak koherens képet. A 
közigazgatási jogban a köz- és magánszféra közötti partnerségekről szóló 
értekezés más következtetésekre jut, mint a kormányzati kutatás vagy a 
szervezetszociológia empirikus tanulmányai. Mindazonáltal az egyes 
tanulmányok sokasága betekintést nyújt a kormányzati és közigazgatási 
komplexum bizonyos jellemzőibe. 

A sokat emlegetett lendület mellett a stabilitás és a rugalmasság közötti 
egyensúly is jellemző a kormányzatra. Egyrészt látszólag túlél minden 
rendszert ("az alkotmányjog elmúlik, a közigazgatási jog fennmarad"), 
másrészt sokkal közelebb áll az "élet mindennapi gyakorlati szükségleteihez 
[...], mint az alkotmány és a közigazgatási jog". 

 

93 Klaus F. Röhl bemutatta, hogy az amerikai bírósági sorozatok milyen hatással vannak a 
jogértelmezésünkre: Az amerikaiak "többet tanulnak a jogrendszerükről a televízióból és a 
filmekből, mint saját tapasztalatukból. Sőt, a nem amerikaiak az amerikai szórakoztatásból 
tanulnak, és azt valóságnak tekintik" (Röhl 1998: 90). Feltételezhető, hogy ez a politika és a 
közigazgatás megértésére is vonatkozik. 

94 Thomas Kron és Uwe Schimank (2004: 11) felteszik a kérdést, hogy "az irodalom talán 
még a szociológiánál is jobb (pontosabb, mélyebb, differenciáltabb ...) diagnózisokat ad a 
kortárs társadalomról", és a szociológiát és az irodalmat "versenytársaknak [...] tekintik a 
társadalom önmagáról való felvilágosításában". 
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nem képes rövid idő alatt teljesen megváltoztatni az arcát. De alkalmazkodik 
az állam általános struktúrájához, új, neki megfelelő formákat vesz fel, 
elutasítja a hagyományost vagy átalakítja azt megváltozott céljainak 
megfelelően, de időnként meg is hagyja azt a helyén, úgyhogy idegen testnek 
tűnik" (Forsthoff 1973: 19). 

E jellemzők miatt a közigazgatás - bármilyen formában és bármilyen 
politikai rendszerben - minden társadalom egyik egyetemes jellemzője. A 
közigazgatás növeli az erőforrások igazságos elosztásának esélyét a 
társadalomban és a politikai célok elérésének esélyét. A 47. és 48. cikkben az 
amerikai alkotmány szerzői is felismerték a végrehajtó hatalom 
korlátozásának és a törvényhozással való összefonódásának szükségességét. 
A modern társadalmakban az öntudatos civil társadalom és annak médiája is 
sokféle módon kapcsolódik a kormányhoz és a közigazgatáshoz, anélkül, 
hogy összefonódna velük, ahogy azt a hatalommegosztás tiszta doktrínája 
előirányozza. A jelen tanulmány bemutatta, hogy a kormány, a civil 
társadalom, a szövetségek és a parlament közötti kölcsönös függőségek 
hogyan alakulnak egyes szakpolitikai területeken és kérdésekben. A 
különböző példák legalábbis azt mutatják, hogy a végrehajtó hatalom nem él 
önálló életet az itt bemutatott területeken. Egy minisztérium szinte minden 
munkaegysége közvetlen kapcsolatban áll az adott társadalmi környezettel. 
Más politikai szintek más területeiről származó példák más következtetésekre 
juthatnak. Az egyes tartományi kormányok egyes részlegeinek tapasztalatai 
nem feltétlenül vihetők át a szövetségi kormány más részlegeire (védelem, 
külpolitika). A titkosszolgálatok átláthatóságáról és ellenőrzéséről szóló 
viták, amelyeket adott alkalommal újra és újra lefolytattak, szintén azt 
sugallják, hogy a rugalmas végrehajtó hatalom itt képviselt tézisét 
perspektívába kell helyezni. A politikai ellenőrzés és kormányzás egész 
elméletéhez hasonlóan ez is politikafüggő. 

Az itt bemutatott tanulmány számos kívánatos szempontot vet fel a 
következőkre vonatkozóan 

Kormányzati és közigazgatási kutatás: 

• Naprakészek-e még a kormányzati alkalmazottak felvételi gyakorlatai 
és képesítési követelményei? Ami eredetileg kivételnek számított - a 
nem jogi szakmák -, az a végrehajtó hatalom számos területén szinte a 
szabály. 

• Hogyan koordinálják a vezető kormányzati szereplők a fontos 
kabinet- és egyéb döntéseket megelőzően? 

• Mi a jelentősége a növekvő korporatista arran- 
Hogyan befolyásolja a kormányzat és a civil társadalmi hálózatok 
szerepe a végrehajtó és a törvényhozó hatalom közötti egyensúlyt, 
valamint az állam és a társadalom közötti kapcsolatot? 



224 

 

 

 

• A párttérkép pluralizálódása és a pártok növekvő belső 
differenciálódása miatt hogyan lehetségesek a hosszabb távú 
projektek, különösen mivel több hatalmi opció is létezik? 

• Hogyan lehet az új kommunikációs médiában rejlő lehetőségeket a 
közigazgatás számára kiaknázni ("közigazgatás 4.0")? 

• Hogyan tudja a kormány és a közigazgatás kezelni a heterogénebb 
Hogyan tudunk együtt dolgozni egy olyan civil társadalomban, 
amelyet a hagyományos egyesületek eróziója jellemez? 

• Hogyan oldható fel az a paradoxon, hogy a több demokrácia és 
átláthatóság egyben több bürokráciát is jelent ?95 

Ezek és még sok más kérdés merül fel mind a kutatások állásából, mind a 
kormányzati gyakorlatból. Sok minden kísérleti és ideiglenes jellegű lesz, 
tekintettel az itt leírt kormányzási kihívásokra. Kétségtelen azonban, hogy e 
kihívások egyikének sem lehet megfelelni rugalmas és erős végrehajtó nélkül. 
Vannak alternatívák a kormányzaton és a közigazgatáson belül, de nincs 
alternatívájuk. Sem a hálózatok, sem a nem kormányzati szervezetek, sem a 
civil társadalom más formái nem léphetnek a demokratikusan legitimált, 
munkamegosztás alapján szervezett és jogilag kötött végrehajtó hatalom 
helyébe. De kiegészíthetik és ki is kell egészíteniük, már csak azért is, hogy 
megakadályozzák a kormány és a közigazgatás önállósulását. Egy 
köztisztviselő feltételezett álma, hogy nyugodtan dolgozhasson a parlament 
és a polgárok állandó "zavarása" nélkül, rémálom lenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 Frans van Waarden (1993: 79) úgy látja, hogy ez egy önbeteljesítő jóslat: "Mivel az 
emberek nem bíznak az államban, nem szeretik a hivatalosságot, gyanakodnak a 
korrupcióra, pontos ellenőrzéseket építenek be. Az eredmény még több bürokrácia". 
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