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Előszó a magyar kiadáshoz

Jogosan tehetnénk fel a kérdést, hogy a kormányzati intézmé-
nyek stratégiai menedzsmentkönyvének előszavát egy elismert 
köztisztviselő helyett miért Balogh Petya, egy budapesti tech-vál-
lalkozó és „angyal befektető” írja.

Pedig megvan ennek a nyomós oka.
Egy világklasszis navigációs szoftvereket gyártó vállalat, az 

NNG társalapítójaként lelkes patrióta is vagyok. Napestig anek-
dotázhatnék arról, hogy az általam alapított és támogatott start-
upok mennyit küzdenek a közigazgatással. Ám a leginkább ott 
tudok párhuzamot vonni saját tapasztalataim, valamint Izabela 
és Maciej törekvése között, hogy munkánk során mindannyian 
egyfajta stratégiai útmutatót nyújtunk a kollégáinknak. E könyv 
olvasója – álljon akár egy közkórház, iskola, kulturális intézmény 
élén, legyen esetleg egy közigazgatási egység osztályvezetője, 
egy önkormányzati bíróság főbírája, netán egy budapesti minisz-
tériumot vagy egy szabályozási hivatalt irányítson – sok tekintet-
ben a szakmai társam: ugyanolyan vezető, mint én.

A technológiai iparban akkor látunk áttörést, amikor valaki 
megkérdőjelezi az aktuális fogalmi kereteket. Az NNG például 
nagyrészt azért lett sikeres, mert elutasította az iparágban ad-
digra kialakult normákat: a mi elképzelésünk az volt, hogy az 
autóvezetés ne csupán eredményközpontú tevékenység, hanem 
élmény is legyen. A közigazgatás és az üzleti menedzsment meg-
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különböztetése hasonlóan mesterséges és idejétmúlt nézet. Az 
Administratégia alaptétele, hogy a mai digitális gazdaságban a 
legtöbb kormányszerv vezetőjének egy tudásintenzív szervezet 
vezetőjeként kell tekintenie önmagára. Mi szükség van erre?

Először is, a mai kormányzati szerveknek ugyanazokra a ki-
hívásokra kell választ adniuk, mint a technológiai cégeknek: 
alacsony költségen folyamatosan kiváló minőséget nyújtani egy 
gyorsan változó világban. Ehhez a bátorság és a tudás kettős ér-
tékében gyökerező szervezetet kell felépítenünk. Bátorság kell az 
irány meghatározásához, ahhoz, hogy többféle prioritásba fek-
tessünk be, a döntéseinknek viszont naprakész ismereteken kell 
alapulniuk.

Másodszor, ha közigazgatásról van szó, sokszor hajlandóak 
vagyunk elfeledkezni a munkatársak kulcsfontosságú szerepé-
ről. Ahogyan az NNG alkalmazásai csupán annyira lehetnek jók, 
mint a szoftverek tervezői, ugyanúgy a városunk és megyénk, il-
letve a hazai szabályozások, döntések és kezdeményezések mi-
nősége is teljes mértékben a politikusaink és köztisztviselőink 
kompetenciáján, eltökéltségén és integritásán múlik. Ez az első 
olyan könyv, amely ezt az összehasonlítást közvetlenül elvégzi és 
a következményeket felvázolja.

Végül, az együttműködés és a verseny sikeres kiegyensúlyo-
zásának képességére kifejezetten nagy szükség van a közéletben. 
A politika elviselhetetlenül megosztóvá vált, és csak nagy néha 
ismerjük fel, hogy az, ami magyarként, európaiként és ember-
ként összeköt minket, legalább olyan fontos, mint ami elválaszt. 
A könyv üzenete pontosan azért reményteli és inspiráló, mert 
olyan szenvedélyesen hangsúlyozza, hogy a szakmai és straté-
giailag finomhangolt kormányzás nem jobboldali vagy baloldali 
kérdés – egész egyszerűen a mi közös, nemzeti érdekünk.

Balogh Péter,
az NNG társalapítója, befektető

2017. január 15.

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ



Előszó

Több mint tíz év telt el azóta, hogy Maciej megkezdte tanulmá-
nyait a Yale Egyetem jogi karán – a multidiszciplináris kormány-
zati és jogi gondolkodás egyik fellegvárában. Akkor még nem is 
sejtettük, mekkora utat járunk majd be. Korábban egyikünk sem élt 
külföldön, Amerikában pedig egyetlenegy ismerősünk sem volt. 
Ahogy a kelet-európai diákok nemzedékek óta, lehetőleg mi is 
mindent bele akartunk zsúfolni abba az esztendőbe. Ugyanak-
kor több barátunk is azt jövendölte, hogy úgyis örökre Nyugaton 
maradunk.

A valóság azonban még érdekesebb forgatókönyvet hozott. 
Maciejt – a Yale jogi karának egyik első közép-európai diákja-
ként – felvették az egyetem doktori iskolájába. Olyan inspiratív 
tanárokkal ismerkedett meg, akik nem csupán a jogban, hanem a 
közgazdaság- és a közigazgatástanban is jártasak voltak. E világ-
klasszis gondolkodók hatására ráébredt, hogy a 21. század köz-
igazgatási szakemberének számos tudományterületen ki kell mű-
velnie magát. Témavezetőjének beleegyezésével felfüggesztette a 
tanulmányait a Yale-en, és beiratkozott az INSEAD MBA-prog-
ramjára, majd közgazdálkodás és közpolitika szakon folytatta a 
Princetoni Egyetem Woodrow Wilson Közigazgatási és Külpoli-
tikai Intézetének MPA-képzésén.

Izabela is remek mentorra bukkant a Yale-en, aki érdeklődését 
a politikai közgazdaságtan felé terelte. 2005-ben felvették az Ox-
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fordi Egyetemre, a Cambridge-i Egyetemre és a Londoni Egye-
tem Közgazdaságtudományi Karára is. A Bill and Melinda Gates 
Alapítvány neves és bőkezű ösztöndíjának köszönhetően Cam-
bridge-t választotta, ahol néhány évvel később megvédte polito-
lógiából írt doktori disszertációját.

Így aztán sokkal tovább maradtunk Nyugaton, mint ahogy azt 
eredetileg terveztük. És minden percét élveztük! Tanulmányaink 
vége felé közeledve azonban, immár házaspárként, közösen úgy 
döntöttünk, hogy a sikeres élet és karrier felépítéséhez Közép-
Európa sem rosszabb hely, mint a Nyugat. Épp ellenkezőleg! 
Izabela csatlakozott egy vezető nemzetközi stratégiai tanácsadó 
céghez, Maciej pedig jogot és közigazgatástant oktat a budapesti 
Közép-európai Egyetemen.

Több okot is felsorolhatnánk, miért tértünk vissza Európá-
ba. Egy beszélgetés azonban különösen élénken él az emlékeze-
tünkben. 2004-et írtunk. Tíz közép-európai posztszocialista állam 
csatlakozott éppen az Európai Unióhoz. A Chilében jogászként 
dolgozó Santiago, aki a Yale-en töltött idő alatt Maciej szobatár-
sa volt, képtelen volt palástolni az irigységét. „Hihetetlenül sze-
rencsések vagytok! – jegyezte meg. – Mi Latin-Amerikában pon-
tosan ugyanolyanok vagyunk, mint ti. De sajnos nekünk nincs 
Európánk, amely támogatna minket, és amelyhez felnőhetnénk!” 
A következő oldalakon számos alkalommal utalunk a kelet-
európai közszférával kapcsolatos, szerteágazó kutatásainkra 
és gyakorlati tapasztalatainkra. Ám a könyv megírására a meg-
kérdőjelezhetetlen adatok és legjobb gyakorlatok közreadásának 
szándékán túl állampolgári felelősségünk ösztönzött bennünket, 
amelyet a Santiago által oly találóan megfogalmazott történelmi 
lehetőséggel kapcsolatban érzünk. Ezt a nagyszerű alkalmat mi, 
közép-európaiak túlságosan magától értetődőnek vesszük. Pedig 
most a legidőszerűbb, hogy modernizáljuk kormányzati intéz-
ményeinket, és lehetővé tegyük, hogy kreatívan támogassák gaz-
daságunk globális versenyképességének megteremtését.

A könyv iránt mutatkozó nemzetközi érdeklődés is igazolja, 
hogy az általunk felhozott kérdések relevánsak. Az Admini stratégia 
– szinte a magyar kiadással egy időben – a régió más országaiban 
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is megjelenik. Ez mindenekelőtt helyi munkatársaink állhatatos 
erőfeszítésének köszönhető. Őket figyelve egyre bizonyosabbak 
vagyunk abban, hogy Santiago fenti észrevétele mind a mai na-
pig érvényes. Nemzeteink és régiónk viharos történelme során 
minden nemzedék saját kihívásaival volt kénytelen megbirkóz-
ni. Legfontosabb feladatunk minden tőlünk telhetőt megtenni 
azért, hogy húsz év múlva 2014-ben, illetve 2016-ban született 
fiaink, Adam és Aleksander és kortársaik úgy kezdhessék felnőtt-
életüket, hogy ne nyomja a vállukat a menjek-maradjak-vissza-
térjek fájdalmas dilemmája, amely a szüleik életét annak idején 
így vagy úgy, de meghatározta. Kötelességünk biztosítani, hogy 
gyermekeink számára felnőttkorukban már csak homályos em-
lék legyen, hogy régiónk valaha nem volt a virágzó Nyugat szer-
ves része – hasonlóan ahhoz, ahogyan mi emlékszünk az 1980-as 
évek rogyadozó szocializmusára. Ezt kívánjuk a gyermekeink-
nek. És ezért ajánljuk nekik ezt a könyvet.

Izabela Kisilowska és Maciej Kisilowski

Budapest, 2017. január

ELŐSZÓ


