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Elme leti megalapoza s az ITK koncepcio hoz 

Dr Pallai Katain, PhD, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Integritás Tudásközpont szakmai vezetője 

Ez a cikk, még nem végleges! Kérlek ebben a 

formában ne idézd! Kérd el tőlem a véglegest! 

 

Az integritásfejlesztés a korrupció elleni küzdelem korszerű eszköze, amelynek célja a korrupció 

megelőzése és a közigazgatás eredményes működése. Az integritásfejlesztés mint korrupció-megelőző 

módszer került a politikai agendára, eredménye tekintetében azonban az integritás szemlélet messze 

túlmutat a korrupció kérdésén. Az integritás meghatározó eleme a jó kormányzásnak és a közbizalom 

erősítésének.  

Az NKE szerepe ezen az aránylag új tudományterületen az elméleti-konceptuális és szakmai megalapozás 

lehet a hazai gyakorlat számára, amely szilárd alapot ad a hazai közigazgatási környezetben hatásosan 

alkalmazható megoldások kidolgozásához és összekapcsolja a korszerű nemzetközi és hazai tudományos 

és szakmai gondolkodást. Az ITK szerepe a nemzetközi tudomány eredményeinek közvetítése a hazai 

szakma felé, a hazai gyakorlati alkalmazások fejlesztésének támogatása és a hazai szakmai eredmények 

terjesztése itthon és külföldön. Az ITK kihasználva az NKE sajátos helyzetét és sokrétű kapcsolódását a 

magyar közigazgatáshoz, már eddig is olyan tevékenységeket indított, amelyek a tudomány és gyakorlat 

között közvetlen kapcsolatot tudtak kialakítani és a gyakorlatban alkalmazható megoldások 

kimunkálásához hozzá tudtak járulni. 

E rövid írás célja, hogy elhelyezze az ITK megközelítését a hazai és nemzetközi tudomány és fejlesztés 

kontextusában és koncepcionálisan megalapozza az ITK hosszú és rövidtávú stratégiájára vonatkozó 

javaslatot. 

Elméleti pozicionálás 
Ahhoz, hogy az NKE szerepét az integritás oktatás és fejlesztés területén pontosabban meghatározzuk, 

érdemes röviden hivatkozni a témával foglalkozó elméletekre és a különböző tudományterületek, 

definíciók és felfogások között elhelyezni saját megközelítésünket és tevékenységünket. Ez a pozicionálás 

azért fontos az esetünkben, mert annak ellenére, hogy komoly próbálkozások történtek interdiszciplinális 

összegzésekre (Graaf at all 2010; Graeff-Grieger 2012; Báger 2013), sem a korrupcióhoz kötődő 

tudományos munkában, sem az integritásfejlesztés területén nem alakult ki se közös definíció, se 
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megközelítés a különböző tudományágak között,1 így eltérő konceptualizálások élnek egymás mellett. 

(Persson at all 2013: 450) 

A hagyományos – weberi alapokra épülő – közigazgatástudomány a jogi megközelítésre épít. A 

korrupciót norma- és szabályszegésként értelmezi és szankcionálja, ezért a köztisztviselői értékek és a 

szabályozók pontosításán keresztül törekszik a korrupció ellen fellépni.  

Az 1980-as és 90-es években előtérbe kerülő intézményi közgazdaságtan a korrupció során kialakuló 

költség-haszon összefüggésekre irányította figyelmet, majd Klitgaart a megbízó-ügynök elméletet2 

alkalmazva a korrupció elemzésére az aszimmetrikus információproblémát is beemelte a kulcskérdések 

közé. A fókuszban a szabályozó és szankcionáló rendszerek maradtak, csak a hangsúly tolódott a 

szabályozórendszer pontosításról a motivációk korrigálására („fixing incentives”). (Klitgaart 1988) A 

megbízó-ügynök elmélet máig meghatározó szerepet tölt be a korrupció elemzésében és a közigazgatási 

válaszokban, amellett is, hogy kutatások sora bizonyította, hogy a Klitgaard-modellnek magyarázó ereje 

csak az ún. kis korrupciós esetekben van, amelyek alapvetően etikus társadalmi és intézményi közegben 

eseti krízisekként jelentkeznek. (Rose-Ackerman 2010: 51).  

Az új intézményi elméletben (new instritutionalism) is meghatározó szerepe van a megbízó-ügynök 

elméletnek, de a fókusz az egyén helyett az intézményekre kerül. Az új intézményi elmélet a korrupció és 

integritás problematikáját a korábban említett iskoláknál komplexebb megközelítéssel a formális és 

informális intézményi hatások összességében vizsgálja, abban a reményben, hogy így rendszerszerű 

jelenségek oldására is alkalmas eszközöket alkothat. Szervezetek és szakértők egymást kiegészítő 

elemekre koncentráltak. Szempontunkból csak a legfontosabbakat kiemelve: Pope a társadalmi 

értéktudatra és ráépülő intézményrendszerre (Pope 2000), az OECD az etikai infrastruktúrára és a 

közbizalomra, (OECD 2009) Peters a szervezeti felépítésre (Peters 2010) és Báger (2013) a 

kompetenciára, az ausztrál NISA projekt pedig a rendszer szintű horizontális viszonyokra épít. (Sampford 

2005)  

Nem kérdés, hogy az elmúlt évtizedekben egyre pontosabban teoretizálttá vált a korrupciós probléma és 

az integritásépítés, fejlődik az eszközrendszer és egyre nagyobb források kerülnek antikorrupciós 

projektekbe. Ugyanakkor az is látszik, hogy a javulás nem arányos a felhasznált erőforrásokkal. Részletes 

elemzések látnak napvilágot, a látszólag folyamatosan fejlődő szabályozó eszközök implementációs 

problémáiról. (Pippidi 2006, EU 2014) A határozott előrelépés helyett a korrupcióval erősen fertőzött 

területeken inkább az a jelenség figyelhető meg, hogy kialakul egy antikorrupciós ipar, amely a korrupció 

mellett virágzik. (Sampson 2010) 

                                                           
1
 A pszichológia személyes etikai döntésekre és viselkedésekre, a közgazdaságtan az egyén és csoport érdek-alapú 

döntésére, a szociológia a társadalmi környezetre, a jog a normaszegésre és annak büntetésére helyezi a hangsúlyt, 
a kriminológia a szabály és normaszegés folyamatára, a politológia pedig arra a folyamatra, amely során a 
közösségre kötelező szabályok megalkotása a közösség érdekének képviseletétől eltérül. 
2
 A megbízó-ügynök elmélet (Principal-Agent theory) fontos elemző keret a politológiában és közgazdaságtanban. Megbízó-

ügynök probléma akkor lép fel, amikor a megbízó és az ügynök érdekei eltérnek, és az ügynök nem megfelelően kialakított 
szabályok között saját hasznát maximalizálva, nem a megbízó érdekében álló döntést hoz. A helyzet jellemző: az érdek-
konfliktus, az aszimmetrikus információ (olyan információ, ami visszatartható a megbízótól), etikai kockázat (haszon jelentkezik 
az ügynöknél, de az okozott kárt nem az ügynök viseli). 
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Ez a paradox indított egyrészről tipologizálási kezdeményezéseket annak érdekében, hogy 

elválaszthatóak legyenek az eltérő kihívást jelentő környezetek és pontosabban azonosíthatóak a 

legproblémásabb helyzetek paraméterei. (Six-Lawson 2013) Másrészről paradigmaváltó gondolkodás 

indult az elmúlt években a korrupcióval erősebben fertőzött területek esetében. (Persson 2013) Ahol 

ugyanis a korrupció nem egyedi kisiklás, hanem elterjedt gyakorlat, kérdésessé válik, a megbízó-ügynök 

viszony elméleti relevanciája, (amin egyébként a gondolat atyja, Klitgaart is túllépni látszik (Klitgaard 

2006)). A korrupciós gyakorlat ugyanis nemcsak önző egyéni választás eredménye, hanem kulturális 

minta is lehet, amely folyamatosan működik. A korrupcióval erősebben fertőzött környezetben a 

korrupciós gyakorlat mém-ként3 értelmezhető, amely a korrupcióval toleráns társadalmi közegben és 

ilyen közegben működő gyenge közigazgatási szervezetekben gyorsan terjed. (Pallai 2014) Amennyiben a 

kulturális közeg lehetőséget nyújt az értékek relativizálására, és a korrupciós gyakorlatok 

racionalizálására, a korrupciós mém általános viselkedési mintává válik és élősködőként rombolja 

környezetét. Ilyen helyzetben a demokratikus értékekből (és a lokális kultúra nézőpontjából nemzetközi 

normateremtő folyamatok diktátumainak tűnő egyezményekből) levezetett integritás egy eltérő kultúrát 

képvisel, mint a környezet kultúrája, és az ahhoz tartozó viselkedési és cselekvési minták. Amennyiben 

ilyen helyzetben, az egyén megpróbál a mintából kilépni, és az integritás elveinek megfelelően eljárni, 

olyan kockázatokkal kell szembenéznie, amelyek vállalása a szereplők nagy részének nem áll módjában. A 

kulturális minták és szervezeti gyakorlattokkal szembeni ellenállásnak ugyanis hatalmas rövidtávú ára4 

van az egyén számára, miközben társadalmi haszna szétterül. Legtöbb esetben a környezeti nyomás 

hatására az egyén kiszolgáltatottnak érzi magát, és bár ellenérzésekkel, de belesodródik a számára 

elfogadhatatlan gyakorlatba. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy ezen a helyzeten az se változtat, 

amikor a többség elvben elítéli, és károsnak tartja a kialakult gyakorlatot. Az egyének nagy része ekkor se 

akarja, vagy képes vállalni az ellenállás személyes költségét. (Rothstein 2005) Sok esetben (személyes 

kognitív horizontján) fel se merül, mint egyéni alternatíva. Ez az ilyen környezetben kialakuló társadalmi 

csapda lényege. 

Ezt a helyzetet hiba megbízó-ügynök problémaként konceptualizálni és szabályozási, vagy információs 

kihívásként kezelni. A nemzetközi gyakorlat jól mutatja, hogy az alapvetően erre a felfogásra épülő EU 

konform szabályok (törvények), átláthatósági elvárások tőlük idegen környezetben az implementáció 

során kiürülnek. (Dimitrova 2010) Konstruktív alternatíva a helyzetet kollektív cselekvési problémaként 

                                                           
3 A mém kulturális tartalmat hordozó „gondolatcsomagok”. A korrupciós mémek a korrupcióval toleráns társadalmi 

közegben és gyenge szervezetben gyorsan terjednek és nagyon jól működnek. A korrupciós gyakorlatokat mémnek 
tekintve, hordozóikat a korrupciós gént hordozó élősködőként foghatjuk fel, akik megtámadják a közigazgatási 
szervezetet, hogy előnyhöz jussanak. Az élősködőnek gazdaszervezetre van szüksége. Kialakulhat egy élhető 
egyensúly, amelyben az élősködő nem von el annyi erőforrást, hogy a szervezetet végzetesen legyengítené. Amikor 
azonban a szervezet legyengül, elszaporodhatnak az élősködők, és a gazdaszervezet állapotát tovább rontják. A 
korrupció egyrészről abban hasonlítható az élősködőkhöz, hogy a támadás lefolyása a szervezet egészségén 
(integritásán) múlik, másrészről abban, hogy behatolás a konkrét támadáson túl olyan folyamatokat – további 
következményeket – is elindíthat, amelyek a konkrétan megtámadott funkción túl más szerveket is 
megbetegíthetnek. Vagyis, kilépve a metaforából, nemcsak a korrupciós gyakorlat során kinyert erőforrás gyengíti a 
szervezetet, hanem a gyakorlat létének más területekre gyakorolt torzító hatásai is. Ezek a közvetett hatások a 
szervezet működésének torzulásához vezethetnek, végül foglyul ejthetik a szervezetet, és a korrupciót kiszolgáló 
rendszerré alakíthatják át a működést. (Pallai 2014) 
4
 Munkahely és pozíció vesztés, személyes, szakmai és társadalmi kirekesztés, stigmatizálás… 
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konceptualizálni. (Persson et all 2013)  A kollektív akcióprobléma arra utal, hogy a korrekt egyéni 

cselekvés nehezen vállalható mindaddig, amíg az egyén nem feltételezi, hogy mások is a korrekt utat 

választják, így a személyes kockázatvállalástól nem kell félnie. A megoldás ebben a konceptuális keretben 

nemcsak erkölcsi felelősségvállaláson múlik, hanem várakozásokon, feltételezéseken, bizalmon. A 

kollektív cselekvési probléma megoldása koordináción múlik: a koordinált (feltételezett egyidejű 

cselekvés) oldja a kialakult társadalmi csapdát. (Persson et all 2013, 463)   

Mint korábban láttuk azonban, nem elegendő, ha a koordináció csak a racionális, formális külső 

ösztönzőkben jelenik meg.  Itt szubjektív, interperszonális várakozásokról, feltételezésekről, bizalomról 

van szó.  Ebben a koncepcionális keretben a megoldásnak részben ki kell lépnie a korábban meghatározó 

pozitivista5 keretből. Miközben megőrizzük és alkalmazzuk az eddig ismertetett pozitivista jog és 

közigazgatástudomány alapján kimunkált elemzési és beavatkozási módszereket, fontos azt is 

megvizsgálni, hogy mi módon emelhetőek az eszköztárba a posztpozitivista politológia 

interpretatív/argumentatív6 megközelítései és eszközei. Az eddig tárgyalt pozitivista megközelítések által 

az objektív problémákra (mint szabályszegés, csalás, stb.) adott racionális közpolitikai és szervezeti 

válaszok mellé, mi módon emelhetőek olyan argumentatív eszközök, mint a verbális konstrukciók 

értelmezése és újraértelmezése, a közös probléma definíció és konceptualizálás, amelyek alkalmasak 

arra, hogy az egyént és a közösséget összekötő diszkurzív folyamat alakuljon, és benne kialakulhassanak 

a lehetséges megoldások és a változás feltételét jelentő kölcsönös bizalom.  

Ezt a konklúziót látszik alátámasztani a Global Crime 2010-ben megjelent különszámában publikált, a 

poszt-kommunista régió antikorrupciós politikáiról szóló, részletes kutatás eredménye is, miszerint a 

pozitív elmozdulások esetében meghatározó jelentősége volt az antikorrupciós törekvések széles 

társadalmi támogatottságának. (Moroff- Schmidt-Pfister 2010:97) Ehhez pedig szükséges volt egy 

episztemikus közösség7 hatása, amely folyamatosan formálni tudta a társadalmi narratívákat és 

normákat. (Moroff-Schmidt-Pfister 2010:94)  

 

                                                           
5
 A pozitivista megközelítés alapvetően arra a feltételezésre alapul, hogy a tudományos megközelítés objektív és 

racionális elemzésre épül, alapvetően transz-kulturális és eredményei elválaszthatóak az elemző személyiségétől és 
kultúrájától. A közpolitikai folyamatban kulcsszereplő a szakember, akinek feladata a legjobb megoldás 
megalkotása. A posztpozitivista szemlélet szerint a folyamatok nem elemezhetőek objektív nézőpontból. Az elmélet 
és az analízis egyszerre formálja és alakítja az értékeket és a valóságot. A politika és közpolitika argumentatív / 
diszkurzív gyakorlat: eredményét alapvetően meghatározza a felfogás, a problémaalkotás, megnevezés, artikulálás, 
stb. Az intézményesítés nem csak formálja, de „teremti” is a valóságot 
6 A poszt-pozitivsta politológiában az un. argumentatív (US), vagy interpretatív (UK) fordulat az 1990-es években 

jelent meg. A szemlélet a pozitivista társadalomtudományok és közpolitikai elméletek azon az alapvetésén lép túl, 

mely a közpolitikai folyamatot kizárólag szakmai feladatok összességének tekinti, amelyek objektív problémákra 

adnak racionális válaszokat. E poszt-pozitivista felfogások a figyelmet a közügy és értékek társadalmi párbeszédben 

formálódó karakterére irányítják, narratívákban formálódó értékekre, jelentésekre és megoldásokra. Két alapmű: 

Bevir-Rhodes (2010), Fischer-Gottweis (2013) 
7 

olyan szakemberek közössége, akik egy adott területen a közpolitika alakításhoz releváns, elismert tudással, 

kompetenciákkal és tekintéllyel rendelkeznek 
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Egy alternatív értelmezési kísérlet 
Az elméleti felvezetés fókuszában két koncepcionális keret állt: a megbízó-ügynök viszony és a kollektív 

akcióprobléma. Az elméleti gondolkozást hosszú időn keresztül meghatározó megbízó-ügynök keret 

meghaladására az vezetett, hogy a megbízó-ügynök elmélet nem bizonyult alkalmasnak az alapvető 

jelenségek magyarázatára, mint a látszólagos „implementációs paradox”, és az antikorrupciós ipar 

korrupció melletti virágzásának jelensége. 

Mivel szakmai életem nagy részében nemzetközi fejlesztésben dolgoztam, a fenti folyamat mindennapi 

tapasztalatom. Nemcsak az antikorrupció, hanem más átfogó demokratikus reformok területén is 

megfigyelhető hasonló: egyre nagyobb erőforrásokból, egyre többen dolgoznak az „ügyön”, kialakulnak 

az „ügy” körüli ipar standardjai is, de az „ügy” nem látszik megoldódni. Bár a közpolitikai elemzők 

szemszögéből a helyzetet akár tragikusnak is tűnhet, más tudományágak alapot adnak egy biztatóbb 

értelmezésre. Ezért állítom az antikorrupciós diskurzusban használt keretek mellé a normaszocializációs 

elméletet és strukturálom újra segítségével a következtetéseket.  

Véleményem szerint a változás két szinten zajlik. Az egyik szint az érdekek és tranzakciók szintje, amelyre 

nagyszerű keretet ad a megbízó-ügynök elmélet. Erre épülnek a korábban felsorolt alapvetően pozitivista 

közpolitikai elméletek és beavatkozások - a tanácsadói gyakorlat. A másik szinten egy nemzetközi 

normaszocializációs folyamat zajlik, amely során az integritáshoz kapcsolódó értékek átadása és átvétele 

folyik. Esetünkben a közszolgálati integritáshoz kapcsolódó normák átadása történik.  

A normaszocializációs elmélet szerint, amennyiben egy új norma elég erős elvárásként tud 

megfogalmazódni, és van olyan argumentatív folyamat, ami elég erősen és kitartóan tudja a normát 

támogatni, elindulhat a norma átvétele. Demokratikus és politikai normák esetén gyakran a nemzetközi 

közösségből indul a folyamat. A nemzetközi közösség megfogalmazza és képviseli a normát, és kísérletet 

tesz a norma terjesztésére azokban az országokban, ahol az még nem elfogadott. Amennyiben kialakul 

egy hazai közösség, aki a normát magáénak érzi, és a nemzetközi szervezetekkel együttműködve 

következetesen képviselni tudja, elindulhat a norma szocializáció. A kiinduló helyzetben persze az új 

norma konfliktusban áll a helyi gyakorlatokkal és azokat alátámasztó normákkal (normatív clash). (Ez 

nem okvetlenül jelenti azt, hogy a hivatalos narratívával is van ütközés!). Az első reakció az elnyomás, 

vagy tagadás. Amennyiben a nemzetközi és hazai nyomás elég erős, ez után következnek a taktikai 

engedmények. A taktikai engedmény un. instrumentális adaptációt jelent: egyes a normát implementáló 

eszközöket (törvény, szabály, policy) bevezetnek, de ezek vagy a megalkotás, vagy implementáció során 

kiürülnek. (Hiszen az igazodás csak látszólagos, és taktikai) Amennyiben azonban a normát támogató 

argumentatív folyamat a folytatni tudja a normaszocializációt, az előíró fázis egyre komolyabbá válik, és 

lassan internalizáláshoz vezet, vagyis az új normát megjelenítő előírások tartalmának az 

intézményesüléséig. Ez egy nagyon lassú folyamat, ami alapvetően egy argumentatív nemzetközi és hazai 

társadalmi közegben zajlik és társadalmi és politikai változást eredményez. (Finnemore-Sikkink, 1998)  
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Mindaddig, amíg az integritás kultúrája nem alakul ki (nem történik meg a normaszocializáció), minden új 

intézkedés, törvény és szabály valamilyen fokig logikusan kiürül. Lényegi változás akkor történik, amikor, 

feloldódik a „normatív ütközés” (normative clash) a közvetített és helyi értékek között, az új normák 

(törvények és szabályok) szövegei értelmet kapnak a normaszocializáció során, és így épülhetnek be az 

intézményesült gyakorlatba, a viselkedésbe és attitűdökbe.  

Mivel a normaszocializáció alapvetően egy diskurzív folyamat, ebben a folyamatban van meghatározó 

szerepe egy olyan helyi episztemikus közösségnek, amely közvetlen hatást tud gyakorolni a hazai 

társadalmi narratívák és normák formálására. (Moroff-Schmidt-Pfister 2010:94) A diszkurzív folyamat 

mellett azonban elengedhetetlen alkotóelemei a normaszocializációs folyamatnak a folyamat során 

megszülető előírások, szabályok, közpolitikai intézkedések, mert az argumentatív folyamat ezekhez a 

tapasztalatokhoz kötődhet. Ebben a folyamatban jelentős a kiürült és effektív alkalmazásra kerülő eszköz 

is, mert mindkettő táplálhatja a narratívákat és a normáról szóló párbeszédet. 

Mint látható, egy adott országban és helyzetben általában mindkét szint működik: a közpolitikai akció és 

a diszkurzív normaszocializációs folyamat is (vagy előre, vagy hátrafelé haladva). Amennyiben 

párhuzamosan és egy irányba haladnak, felerősítik egymás erejét.  

A lényeg, hogy nem választani kell a megbízó-ügynök, vagy kollektív akcióprobléma mint értelmezési 

keret között, hanem érdemes mindkettőt használni. Hiszen az egyik konceptualizálás nem kérdőjelezi 

meg a másik keret alkalmazhatóságát. A gyakorlatban vegytisztán nem is különíthetőek el.  Egyrészről a 

megbízó-ügynök viszony alapján feltárható kis korrupciós jelenséget és megelőzésére szolgáló 

módszereket is meghatározza a társadalmi és szervezeti környezet, másrészről a viszonylag elfogadott 

mintaként működő korrupciós gyakorlat esetén is meghatározhatóak az érdek és információs viszonyok. 
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Az elméleti szétválasztás mégis azért fontos, mert a két keret két alapvetően eltérő kihívást ragad meg, 

és ezzel két különböző stratégai irányba mutat. 

A megbízó-ügynök keret az érdek és tranzakció szintű pozitivista közpolitikai és rendszer szintű új 

intézményi elemzés alapja.  A stratégiai válaszok a szabályozás, információmenedzsment, érdekviszonyok 

és szervezetfejlesztés területén keresendőek. A kollektív akcióprobléma olyan koncepcionális keret ad, 

amely magyarázni tudja a törvények és szabályok kiürülésének és az implementáció elkerülésének 

folyamatát, és olyan stratégiákhoz vezet, amelynek alapját alapvetően az argumentatív politológiai és 

közpolitika elmélet adja. Ezek a vezetés, értékek, elköteleződés, kultúra, szervezeti tanulás és szervezeti 

egészség témáihoz kapcsolhatóak.  

Értelmes cselekvéshez a szakembernek mindkét folyamatot érzékelnie kell, és azt kell pontosan 

eldöntenie, hogy hol tart a korábbi ábrán látható spirálban, milyen pozitív elmozdulásokra van lehetőség 

az adott kontextusban (minek érett meg az ideje), és hogy javaslataival mikor melyikre épít, vagy 

szándékozik hatást gyakorolni. A pozitivista megközelítéssel dolgozó szervezetet átalakító szakember a 

„reálfolyamatra” koncentrál. Ismernie kell a rendszer működését, működési racionalitásait, de az 

értelmes változtatáshoz azt is érzékelnie kell, hogy hol és hogyan van reális esély az eltérítésre. Az 

argumentatív folyamat a befogadó közeget formálja és a változtatások lehetőségét érleli, vagy teremti 

meg. Amikor pedig a változás történik, szintén szerepe van az argumentatív folyamatnak, mert az az 

intézményesülés és (szociológiai értelemben vett) normalizálódás feltétele. A legfontosabb azt látni, 

hogy ez a két folyamat reflexív viszonyban áll. 

A fenti elméleti összefoglalóból a következő kulcselemekre épül a későbbiekben bemutatott 

integritásfejlesztési megközelítés és az Integritás Tudásközpont koncepciója:  

 szervezeti kompetenciák (Peters 2010, Báger 2013) 

 antikorrupciós gyakorlat a megbízó-ügynök elmélet alapján (Klitgaard 1998) 

 a korrupció, mint mém/kulturális jelenség (Pallai 2014) 

 az integritásépítés, mint kollektív akcióprobléma (Persson et all 2013) 

 argumentatív elmélet (Fischer-Gottweis 2013) 

 az episztemikus (közpolitikai) közösség szerepe (Moroff- Schmidt-Pfister 2010) 

 normaszocializáció (Finnemore-Sikkink, 1998)   

Konzekvenciák 
Mindaddig, amíg a közszolgálati korrupciós kockázatot olyan – egyedi - esetekként koncepcionalizáljuk, 

amikor az egyéni, vagy csoportérdek szolgálatában a politikus, vagy köztisztviselő eltérül a köz 

szolgálatától, logikus válasz a célul tűzni a szabályozás pontosítását, a szervezeti működés 

átláthatóságának és konzisztenciájának, valamint a szereplők szabály- és értéktudatának erősítését. Erre 

a pozitivista keretbe helyezett problémára adekvát a pozitivista felfogású közpolitikai válasz: a szervezeti 

kompetenciák fejlesztése, az átláthatóság és számonkérhetőség, valamint a szabály- és értéktudatos 

működés, mint cél és elvárás megfogalmazása. Ez az irány racionális szakmai-technikai megoldásokhoz 

vezet, amelyek fókuszában az érdekek, információk, kockázatok, az ösztönzők állnak.  A 
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szakemberképzésben pedig adekvát megoldás az eszközök alapvetően kognitív megközelítésű (frontális) 

átadása, mert a kihívás gyakorlatilag a szervezeti kockázatokat elemezni tudó és azok csökkentésére 

alkalmas eszközöket javasolni tudó szakember képzése.  

Az integritás fejlesztő szakember8 további feladata – ebben a hipotézisben – az, hogy támogassa a stabil 

értékrendben szocializált munkatársat abban, hogy jobban értse a körülötte működő szervezet értékeit 

és szabályait. Ehhez eszközei a képzés (kognitív tudásátadás), és személyes tanácsadás. Ebben a 

felfogásban az integritásfejlesztés fókuszában az eszközök átadása és tudatosítása van, mert 

alapfeltételezés, hogy a szervezet és a vezetés minden szintje ezen logika alapján van felépítve. Az 

átláthatóságra csak emlékeztetni kell a szervezetet és jó eszközöket adni, hiszen a cél nem kérdés, csak 

az „egyedi eltérülő” a kivétel. 

Problémát csak az jelenthet, hogy ehhez a koncepcionalizáláshoz hallgatólagosan az is hozzá tartozik, 

hogy az elemzés és fejlesztés olyan társadalmi és szervezeti közegben történik, ahol a fő megbízó az 

állampolgárok közössége, és tőle a „bűnös önérvényesítőig” a vertikális számonkérési lánc (állampolgár-

politika-közigazgatási vezetők-beosztottak) nem törik meg. Ebben az esetben ugyanis porszemként került 

a rendszerbe a kockázat, azonosítható a kockázati pont és korrigálható a működés. Felfogható a kihívás 

úgy, hogy fejlesszük a szervezeti és szakmai kompetenciákat annak érdekében, hogy a mindannyiunk 

által elfogadott céloknak, és átláthatósági és számonkérhetőségi elvárásnak mind jobban megfeleljünk.  

Amennyiben a közszolgálati korrupciós kockázatot nem csak olyan egyedi esetekként koncepcializáljuk, 

amikor az egyéni, vagy csoportérdek szolgálatában egy-egy politikus, vagy köztisztviselő eltérül az 

egyébként a rendszerben kiszámíthatón érvényesülő értékektől és szabályoktól, hanem stabil működési 

mintákként, akkor egészen másként kell értelmeznünk a helyzetet. Ilyenkor azért stabil a gyakorlat, mert 

az egy hallgatólagosan elfogadott működésmód, amelyet mindenki ismer és ért. Mindenki tudja saját 

helyét benne. Azt is tudja, hogy mit jelent ez neki személy szerint, hogyan tud élni vele, és hogyan tud 

megélni ebben a működésben.  Ráadásul e stabil működésmód hatásai közé tartozik, hogy a korrupciós 

gyakorlat hatása a hallgatólagosan elfogadott informális szabályrendbe is beépült, és jó eséllyel a 

szervezet formális szabályaiba is beépültek olyan elemek, amelyek lehetővé teszik a társadalmilag 

tolerált korrupciós gyakorlat fennmaradását. A problémát az jelenti, hogy ez a rendszer stabil, 

egyensúlyban van. Ettől válik kollektív akcióproblémává a megváltoztatása. 

Ebben a helyzetben két alapvető kihívás van: az egyik inkább technikai/tartalmi jellegű. Át kell alakítani a 

formális működést, hogy az kizárja a korrupciót. A másik: kezelni kell a kollektív akcióproblémát is, ami 

akadálya az átalakításnak. Az eddigi érvelés arra szolgált, hogy alátámassza azt a meggyőződésemet, 

hogy egyrészről ilyen helyzetben a technikai/tartalmi megoldások magukban gyengék komoly változás 

eléréséhez. Egyszerre kell értelmes megoldást találni és a kollektív akcióproblémát kezelni. Ennek 

eszköze az érintettekkel közösen végigvitt folyamat. Másrészről azt, hogy a stratégiát (a stratégia 

technikai tartalmát) is alapvetően másféleképpen kell felépíteni, mint olyan környezetben, ahol a 

korrupciós gyakorlat egyedi eltérülés egy korrekt módon működő rendszerben és etikus közegben. 

 

                                                           
8
 A hazai rendszerben ilyen szakember az integritás tanácsadó. 
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A kollektív akcióprobléma kezelése – a posztpozitivista oldal 
Amikor korrupciós gyakorlatok a szervezet működésébe beépültek, nem elegendő az egyéneket képezni, 

tanácsokat, vagy technikákat adni a helyes viselkedéshez, mert – ahogy korábban kiderült – ezek nem 

„reálisak” az adott szervezeti állapotban. Ha az egyén az integritás nemzetközi felfogása alapján 

cselekszik, összeütközésbe kerül saját közege kultúrájával. Ha „átáll a jó oldalra”, komoly személyes 

kockázatot vállal, és jó eséllyel eredményt sem ér el, mert egyedül lényegi változást nem tud a stabil 

rendszeren okozni.9 Az egyén számára mindaddig nehezen vállalható a becsületes viselkedés, amíg nem 

feltételezhető, hogy egy nagyobb váltás része, amely során a kialakult minta megszegésének árát nem 

egyedül kényszerül viselni, és az eredményben is hinni tud. Stabilan működő korrupciós gyakorlat 

megváltoztatásához csapat kell és hit abban, hogy közösen sikerül. Ezt nevezzük a várakozások 

kezelésének. Ez a kihívás túlmutat a pozitivista, „szerszámosládával” megoldható helyzeten. Ehhez a 

résztvevőket bevonó folyamatra van szükség, mert a közösségi tapasztalat során válhat személyes 

szinten érthetővé és megélhetővé az új működés. Vagyis egy olyan állapot, amire – a korrupcióval 

toleráns közegben szocializálódott munkatárs – elképzelhető, hogy nem tapasztalt még mintát. Elvben 

hallott már róla, de nincs a személyesen megragadható világok között. Még vak folt a tudatában, így 

magát se láthatja abban a szerepben, aki arra megy. Ezt a valóságot – mindaddig, amíg a saját 

környezetében nem létezik, és nem küldhetünk mindenkit hosszabb interkulturális tapasztalatgyűjtő útra 

– egy interpretatív folyamatban lehet megformálni. Olyan folyamatban, amely a kívánt jövő körvonala 

mellett a szükséges bizalmat is kiépíti. Ezért fontos a pozitivista eszközök mellett a posztpozitivista 

megközelítés alkalmazása.  

Az egyén ugyanis nehéz helyzetben van. A korrupciómentes működésben – ha létrejön majd egyszer – 

mások lesznek a viszonyok, érdekek, megélési stratégiák, és más lesz a személyes helyzete is. Átlépni egy 

elvben jobb, de ismeretlen rendszerbe hihetetlenül bizonytalan perspektíva mindaddig, amíg nem bízhat 

az egyén a közeg együttváltozásában. A változás menedzsmentben a pozitivista technikai megoldások 

elvi megformálása bár elengedhetetlen, de gyenge eszköz. A deliberatív folyamat az egyetlen eszköz, ami 

reális alternatívává tehet egy ilyen váltást. A deliberatív térben formálódhatnak meg azok a kölcsönös, 

nemcsak vertikális, hanem meghatározóan horizontális felelősségi viszonyok, amire Samford az integritás 

híres fészek-metafóráját10 építette. (Samford at all 2005, 96) A fészek egy interdependens közeg, 

amelynek erejét a formális szabályokon túl a szereplők elvárásai és felelősségvállalása, együttműködése 

adja.  

Egy rövid kitérő a tréningekre: Meggyőződésem, hogy az integritástréningjeink alatt kimutatott 

korrupcióval és integritásfejlesztéssel kapcsolatos attitűdváltozásban is meghatározó szerepe van 

                                                           
9
 Ez a whistleblowing-probléma, illetve a nem megfelően védett whistle-bloweré: a becsületes, együtt nem működő 

emberek saját magukra hozzák a bajt.  

10
 A fészek metafora a meghatározóan vertikális felelősségi viszonyra épített antikorrupciós rendszerek helyett a 

horizontális, kölcsönös felelősségi viszonyok potenciális erejére irányítja a figyelmet. A fészek-metafora arra épül, 
hogy a fészekben sok, magában akár gyenge ágacska és kötőanyag épül össze elég erőssé ahhoz, hogy a törékeny 
tojásokat megóvja. A nemzeti integritásrendszer is így épül sok elemből, amelyek együttműködése és összetartása 
tudja a nemzeti integritás törékeny ideáját körbevenni és őrizni. Ez a megbízó-ügynök felfogás túllépése is egyben. 
(a cikk fordítása az ITK tudástárból megszerezhető) 
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az alapvetően deliberatív technikával átadott tudásnak. Ezen túl is történik két olyan dolog a 

tréningek alatt, aminek jelentősége van az integritás fejlesztésében. Egyrészről, a résztvevők 

tapasztalatot szereznek egy konstruktív diszkurzív közeg működéséről, és mintát is látnak a 

tréner viselkedésében arra, hogy mi módon lehet interdependens közeget fejleszteni. Ezzel olyan 

szervezeti kultúra és vezetési mintát élnek meg, amely nemcsak a szervezeti hatékonyság, de az 

integritás szempontjából is meghatározó. (Pallai 2013, 56-62) 

 

A szervezetátalakítás tartalmi - pozitivista aspektusa 
Egy stabilizálódott rendszerrel szemben a siker azon múlik, hogy nem a rendszerben irreálisnak tűnő 

elvárásokat kell megfogalmazni, hanem megvalósítható lépéseket. A nemzetközi elvárás például az 

átláthatóság. Teljesen fölösleges azonban ezt mindaddig elvárásként megfogalmazni, amíg a szervezet 

működése nincs olyan állapotban, amely büszkén vállalható a külvilág előtt. Ilyen helyzetben az 

átláthatóságra vonatkozó törvény, vagy szabály megalkotása vagy alkalmazása során kiürül. Logikus a 

gyakorlat: nem lehet megkérdőjelezni az elvárás jogosságát, de teljesíteni sem lehet. Azt is tudjuk, hogy 

az integritás feltétele az átláthatóság mellett, a szervezeti kompetenciák megléte, valamint a szabály- és 

értéktudatos működés. Nem alakul azonban egészséges szervezet mindaddig, amíg az értékek, szabályok 

és kompetenciák nem hozhatóak összhangba. Az értékek, szabályok és szakmai elvek napi konfliktusának 

megélése kiégéshez vezet, mérgező szervezethez(toxic organization)11, és a korrupciós gyakorlatba 

belesodródó, beletörődő alkalmazottakhoz. 

Mindkét helyzet azt a kérdést vezeti fel, hogy hol álljunk az integritásfejlesztésnek? A szokásos témák az 

etika, szabály, átláthatóság, kockázatkezelés. Ezek mind meghatározó célok. Ezeket közvetítik a 

nemzetközi elvárások. De azt is tudjuk, hogy ezek azok az import-célok, amelyek megvalósítása során a 

törvények kiürülnek, és virágzik az antikorrupciós és demokráciafejlesztő „ipar”. A magyar gyakorlatban 

az integritás tanácsadó ezek mentén a célok mentén tevékenykedik. …és érzi magát  gyakran egyedül. 

Érdemes a kérdést átalakítani, ezek-e tényleg a beavatkozási pontok az eddig tárgyalt szervezettípusban, 

ahol mind a társadalmi közeg, mind a szervezeti kultúra toleráns a korrupcióval, és normalizálódtak a 

korrupciós gyakorlatok? Megoldás-e átvenni a „szerszámosládát”, vagy máshonnan kellene az 

integritásfejlesztést kezdeni? 

Nem az értékeket leképező és működőképes szabály-e a közvetlen cél, amihez persze nyílt 

kommunikáció, elemző-tanuló kultúra és ezt támogató vezetés kell? Vagyis a lenti mind map alapján nem 

a vezetéstől (a vezetési felfogástól) kell-e indulni az eredményelvárások helyett? Vagy még eggyel 

mélyebb szintre lépve: Integritást elvben bármilyen értékrendre lehet építeni. A nemzetközi szervezetek 

által közvetített közszolgálati integritás azonban nem értéksemleges.  A nyugati kultúra demokratikus 

alapjaira épülő közszolgálati integritást közvetíti. Az eddigi gondolatmenet fő üzenete az, hogy 

                                                           
11

 A mérgező szervezet a vezetési szakirodalomban az elmúlt években előtérbe került „toxic organization” fordítása.  
A mérgező szervezet és mérgező vezető nemcsak a munkatársnál fellépő kognitív disszonancia, vagy kialakuló 
cinizmus állapotát jelenti, hanem hosszabb távon az effektív egészségkárosodást is. A toxic az egészséges szervezet 
és munkakörnyezet ellentéte. 
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amennyiben ez a közvetített értékrend bármely elemében konfliktusban áll a társadalmi és/vagy 

szervezeti kultúra értékeivel, akkor szükséges a normatív ütközést oldása is. Az értékütközés feloldása 

nélkül ugyanis külső erő nem tudja az elvárásokat kikényszeríteni. Erre példa a törvények kiürülése, az 

implementációs paradox, és ennek jele az antikorrupciós ipar virágzása. Erre az értéktartalomra hívja fel 

a lenti - összefüggéseket mutató - gondolattérképen az integritás előtt a demokrácia, mind procedurális, 

mind szubsztantív értékeivel.  

 

 

 

 

Az Integritás Tudásközpont 
Az eddig kifejtett felfogás indokolja, hogy az ITK értékteremtő szerepét a közigazgatási 

integritásfejlesztésben két, egymással szorosan összefüggő tevékenységben fogalmaztam meg: az 

integritásfejlesztés mind tartalmi, mind diszkurzív/argumentatív folyamatának magas színvonalú 

tudományos és szakmai munkával történő támogatása.  

A tartalmi munkához tartozik: 

 megalakulás óta az ITK szisztematikusan gyűjti, elemzi, rendszerezi a nemzetközi és hazai tudást 

és tapasztalatot annak érdekében, hogy minden érdekelt számára hozzáférhetővé tegye a 

közszolgálati integritás fejlesztéséhez szükséges tudást. A kialakuló tudástár egy része – benne a 

legkorszerűbb nemzetközi szakirodalom fontos elemeinek magyar fordításával – hamarosan 

már e-könyvtárként hozzáférhető is lesz. 
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 az aktuális szervezeti működésmód és mozgatórugóinak megértése és integritásfejlesztési 

stratégiai gondolkodás, ami elvezethet a nemzetközi minták átvétele helyett a kontextualizát 

adaptív alkalmazáshoz – működőképes, implementálható lépésekhez 

 akciókutatással követett pilotok a fejlesztési javaslatok kimunkálására és tesztelésére, és a 

tényleges implementációs esély növelésére - ez már átvezet a diszkurzív részhez. 

A diszkurzív/argumentatív folyamat első lépése a deliberatív tér: 

 Az ITK fejlődő szakmai hálózatának tagjai részt vettek az ITK működésének tervezésében is és 

elindultak a témához kapcsolódó szakmai műhelybeszélgetések, amelyek egyre szorosabbá 

fűzik a hálózat kapcsolódását. Ezzel elindult egy olyan episztemikus közösség kialakulása, amely 

a korábban idézett kutatások alapján elengedhetetlen a változáshoz. (Moroff- Schmidt-Pfister 

2010)  

 Célzott szakmai beszélgetések az argumentatív elmélet megismertetésére 

 A tanácsadóknak tervezett tréneri képzés, ami alkalom a deliberítv eszközökkel való 

ismerkedésre 

 Amennyiben lesznek további források, akkor lesz bővíthető ez a mag.  

Az egyetemi státusz mellett ez az episztemikus közösség adhat alapot ahhoz, hogy az ITK olyan innovatív 

alkotó és tudáselosztó csomóponttá váljon, ami közvetítő szerepet tud betölteni a tudomány, szakma, a 

közigazgatás és a társadalom között. Ahogy a korábban ismertetett tréning során is hangsúlyt kapott a 

diszkurzív folyamat, az ITK – a hazai terepen úttörő módon – tudományos és fejlesztő munkájában is 

alkalmazza a poszt-pozitivista argumentatív módszereket. A már elindított akciókutatás (és a tervezett 

továbbiak) kiaknázza az NKE speciális helyzetét arra, hogy a közigazgatási szervezetekbe belépve, 

alázattal közelítve a gyakorlathoz, és együtt dolgozva a gyakorló szakemberekkel, velük együtt alakítsa ki 

a releváns kutatási kérdéseket és módszereket. A kormánytisztviselőkkel együtt dolgozó folyamatnak 

nemcsak a jó kérdés és alkalmazható javaslat az eredménye, hanem a létrejövő transzformatív folyamat 

is, aminek alkotó része a szakember, aki a kutatásból jó eséllyel elköteleződve és megerősödve kerül ki, 

és lát az eredmény a megvalósításához. Így épül össze argumentatív folyamat, kompetenciafejlesztés és 

kollektív cselekvés az ITK munkájában az integritás fejlesztésében.  

Az ITK értékteremtő szerepének tartalmi és argumentatív elemeit és összefüggéseiket a táblázat foglalja 

össze: 

 

Tartalmi munka Argumentatív munka 

Az ITK szisztematikusan gyűjti, elemzi, 

rendszerezi a nemzetközi és hazai tudást és 

tapasztalatot annak érdekében, hogy minden 

érdekelt számára hozzáférhetővé tegye a 

közszolgálati integritás fejlesztéséhez szükséges 

tudást 

Szakmai beszélgetések és képzés az argumentatív 

elmélet és gyakorlat megismertetésére és hazai 

terjesztésére, és módszertani képzések szakértőknek 

és tanácsadóknak a szervezetekben alkalmazható  

deliberatív eszközökkel való ismerkedésre 
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Az aktuális közigazgatási szervezeti 

működésmód és mozgatórugóinak megértése 

és integritásfejlesztési stratégiai gondolkodás, 

ami elvezethet a nemzetközi minták átvétele 

helyett a kontextualizált adaptív alkalmazáshoz 

– működőképes, implementálható lépésekhez 

Az ITK fejlődő szakmai hálózatának tagjai részt vettek 

az ITK működésének tervezésében is és elindultak a 

témához kapcsolódó szakmai műhelybeszélgetések, 

amelyek egyre szorosabbá fűzik a hálózat 

kapcsolódását. Ezzel elindult egy olyan episztemikus 

közösség kialakulása, amely a korábban idézett 

kutatások alapján elengedhetetlen a változáshoz 

akciókutatással követett pilotok a fejlesztési javaslatok kimunkálására és tesztelésére, és a tényleges 

implementációs esély növelésére 

olyan tréningek szervezése, amely mintát adhat a rendszerszerű integritásfejlesztéshez elengedhetetlen 

működésmódok megtapasztalására: tanuló szervezet, kooperatív vezetés és deliberatív folyamatok 
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