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Nem elég a szándék, tudás kell
Fontos tudnivalók polgármestereknek, tanácsosoknak, hivatali alkalmazottaknak

KOZ Á N I S T VÁ N

S zintet lépett a székelyudvar-
helyi inkubátorház és a Romá-
niai Magyar Közgazdász Tár-

saság székelyudvarhelyi szervezete, 
hiszen arra kérték a székelyudvarhe-
lyi Big Wine borkereskedés vezetőjét, 
Nagy Györgyöt, hogy a könyvbemu-
tatóra hozzon el néhányat az általa 
forgalmazott borok közül, amelyeket 
az esemény végén meg is lehetett kós-

tolni. A könyv és az előadás te-
matikája meg is „követelte” 
az esemény végi koccintást, 
hiszen Ambrus Tibor és Ge-
réb László kétszer 40 perces 
előadásban kertelés nélkül 
beszélt arról, hogy milyen 
gondokkal, értékrenddel és 
veszélyekkel szembesültek 

az elmúlt másfél évtized alatt, 
amíg székelyföldi önkormányza-
ti vezetőkkel dolgoztak együtt. Az 
előadók azonban tartották magukat 
az úriemberi megállapodásukhoz, 
hiszen az esemény alatt egyetlen pol-
gármester, alpolgármester, főjegyző 
vagy megyeitanács-elnök neve sem 
hangzott el.

Ambrus: hatalommal 
nem jár együtt tudás

„Kimondottan arról szól a (könyvbe 
is foglalt) munkánk, hogy az önkor-
mányzatokat hogyan kell irányítani. 
Ez egy kettős, egyrészt politikai, más-
részt szakmai tevékenység, a kérdés 
pedig az, hogy ez a kettő hogyan tud 
szétválni. Az az alapelv, hogy teljesen 
mindegy, milyen politikai oldalhoz 
tartozik a polgármester, a szemetet 
ugyanis politikától függetlenül el 
kell szállítani. A beszélgetés lényege, 
hogy mindenkiben megfogalmazód-
jon, milyen elvárása van a politikusi 

szerepet is vállaló polgármesterekkel 
szemben” – kezdte köszöntőjét Amb-
rus Tibor társszerző, aki rögtön rá is 
tért a lényegre. Tapasztalata szerint 
– amiről nyáron a Székelyhonnak 
egy interjúban bőven beszélt – na-
gyon sok esetben a hatalmat szerző 
polgármesterek vagy tanácselnökök 

azt hiszik, a megnyert választással 
rögtön tudást is szereztek maguknak. 
„Ez azonban koránt sincs így” – nyo-
matékosította. 

A színvonalsüllyedés elvéről

Geréb László feladata volt a könyv 
ismertetése; a gentlemen’s agree-

ment nyilván az ő bemutatójának 
is kereteket szabott (magyarán nem 
példálózhatott elöljárói nevekkel, 
pedig erre a hallgatóság – és főleg 
a jelen lévő két székelyhonos újság-
író – fogékony lett volna), a felhozott 
általános tapasztalatok azonban fo-
gyaszthatóvá tették az előadását.

A társelőadó C. Northcote Par-
kinson színvonalsüllyedés-elvével 
indított: „Ha egy intézmény feje má-
sodrendű, ő ügyelni fog arra, hogy 
közvetlen munkatársai harmadren-
dűek legyenek, azok viszont arra 
fognak ügyelni, hogy a beosztottjaik 
negyedrendűek legyenek.” Ennek 
kapcsán jelezte: ha az önkormány-
zatoknál – legyenek azok községi, 
városi vagy magasabb szintűek – 
erősen jelentkezik a színvonalsüly-
lyedés elve, akkor segítségre van 
szükség, és itt „már szakemberek 

tudnak segíteni: a mi célunk is az, 
hogy az önkormányzatok vezetését 
olyan szintre emeljük, ahol az intéz-
mény feje (a polgármester) nem má-
sod-, hanem elsőrendű”.

Legjobb tudás 
és szándék viszonya

Miért fontos, hogy a tudás szakmai 
legyen? – tette fel a kérdést az előadó, 
majd szájbarágó példával válaszolt. 
„Nagyon sok önkormányzatnál, 
amelyekkel együtt dolgozunk, azt 
hallottuk a vezetőktől, hogy a legjobb 
tudásuk és szándékuk szerint dolgoz-
nak. A kérdés azonban az, hogy ez 

elég-e. Íme egy példa: ha feltevődik 
a kérdés, hogy legjobb szándéka és 
tudása szerint a nagymamám vagy 
a szabó varrja meg az (elszakadt) in-
gem, akkor ebben az esetben talán 
elég lesz a nagymama is. Ha viszont 
a legjobb szándék szerint műtene meg 
a nagymamám vagy az orvos, akkor 
az ember nyilván az orvost választja. 
Egy önkormányzat esetében is az a 
kérdés tevődik fel, hogy elég-e, ha egy 
települést egy polgármester a legjobb 
szándéka szerint vezet, vagy ehhez 
szükség lenne szakmai tudásra is.”

Választás kontra állásinterjú

„A tudáshiánynak azonban oka van, 
ez pedig a demokratikus választás 
mechanizmusában keresendő. Mert 
a választáson a döntő kritérium nem 
a hozzáértés, hanem a népszerű-
ség. Tehát választáskor nem azt vá-
lasztjuk meg, aki a legjobban ért a 
majdani feladathoz, hanem azt, aki 
a legnépszerűbb. A közéleti szerep-
vállalásnál tehát a demokrácia sza-
bályai szerint a népszerűség a dön-
tő: így lett Ukrajna elnöke legutóbb 
egy humorista, évekkel ezelőtt Kali-
fornia állam kormányzója a népsze-
rű színész, Arnold Schwarzenegger, 
vagy Bukarest főpolgármestere a té-
vés bemondó, Gabriela Firea. A nép-
szerűség azonban nem jár együtt 
szakmai tudással. Ezzel szemben a 
reálgazdaságban kompetencia, az-
az hozzáértés alapján választanak 
új munkatársakat álláshirdetések 
formájában.”

Gyakorlat teszi a mestert?

„A polgármesterekkel való beszél-
getések alkalmával nagyon sokszor 
azt halljuk – folytatta Geréb László –, 
hogy nem kell a szakmai tudás már 
a megválasztás pillanatában, hiszen 
a gyakorlat teszi a mestert, tehát ők 
majd a gyakorlatban megtanulják ezt 
a szakmát. Ez egyébként igaz is lehet, 
ám az első és legfontosabb kérdés az, 
hogy ezt kinek a pénzén? Mi ugyanis 
azt látjuk, hogy egy új polgármester 
vagy alpolgármester első mandátu-
ma arra megy el, hogy megtanulja ezt 
a szakmát, ezalatt azonban a telepü-
lés nem nagyon halad előre.”

Visszakanyarodva a könyvre: 
a két társszerző épp az évek során 
felhalmozott szakmai tapasztalatot 
és a felmerülő kérdésekre megfo-
galmazott válaszokat gyúrta össze 
kétszáz oldalba; a szakanyagot az 
RMDSZ rendelkezésére bocsátot-
ták, a szövetség pedig azt után-
nyomathatja. Az eseményen az is 
elhangzott, hogy az említett politi-
kai párt felkérésére a szerzők – két 
kollégájukkal, Szilágyi Istvánnal és 
Tankó Lászlóval – egy képzéssoro-
zatot is indítanak, amelyre ez idáig 
már ezren iratkoztak fel.  

Ambrus Tibor másfél évtizede 

dolgozik együtt a székelyföldi 

és erdélyi önkormányzatokkal

▴  F OT Ó : E R D É LY B Á L I N T E LŐ D

• Az állami és a magánszféra között az egyik jelentős különbség, hogy míg a 
közéleti szerepvállalásnál a demokrácia szabályai szerint a népszerűség a döntő 
tényező (a legnépszerűbb polgármesterjelölt győz), addig a reálgazdaságban kom-
petencia, azaz hozzáértés alapján választanak új munkatársakat. Egyebek közt ez 
hangzott el az Önkormányzatok működése Erdélyben című könyv szerda esti bemu-
tatóján a Harghita Business Centerben. 

Az összefogás olcsóbb üzemanyagot eredményezett

• R ÖV I D E N 

150 székelyföldi cég részesül 

kedvezményben a Mol töltőállomá-

sainál annak a megállapodásnak 

köszönhetően, amelyet az üzem-

anyag-forgalmazó vállalattal kötött 

az Arbor Vállalkozók szövetsége, 

további hat székelyföldi szerve-

zettel összefogásban. A lehetőség 

más cégek számára is nyitott lehet.

Literenként, a fogyasztás mértékétől 

függően 27–45 banival olcsóbban 

jutnak gázolajhoz vagy benzinhez a 

partnerségre lépett Hargita, Maros 

és Kovászna megyei vállalkozások a 

Mol benzinkútjainál – ez a lényege a 

megegyezésnek, amelyet csütör-

tökön jelentettek be Gyergyószent-

miklóson. A többnyire gyergyószéki 

vállalkozásokat összefogó Arbor 

vezetője, Barabás Csaba ismertette, 

a székelyföldi vállalkozói szerve-

zetek közös összefogással tervezik 

beszerezni a villanyáramot, föld-

gázt, biztosításokat, üzemanyagot 

és egyéb szolgáltatásokat, hiszen 

közösen könnyebb kedvező meg-

egyezésre jutni a szolgáltatókkal. 

Az Arbor az üzemanyag-beszerzés 

menedzselését vállalta. Az Arbor és 

a Mol között már korábban is léte-

zett hasonló megállapodás, a cégek 

eddig is bizonyos árkedvezmények-

ben részesültek, de ennek mértéke 

most közel háromszorosára nő, és 

mostantól hozzáférhető lesz Har-

gita, Maros és Kovászna megye más 

vállalkozói szervezeteihez tartozó 

cégek számára is. A sajtótájékozta-

tón Petrik Béla, a Mol kereskedelmi 

és logisztikai igazgatója online 

kapcsolódott be, és elmondta, külön 

figyeltek arra is, hogy a kisvállalko-

zások számára is megfelelő legyen 

a kialkudott lehetőség. Bekapcso-

lódtak a sajtótájékoztatóba a Maros 

megyei St. Georgius Manager Club, 

a Csíki Vállalkozók Egyesülete és 

a háromszéki Junior Businnes Club 

illetékesei is, kifejtve, hogy üd-

vözlik a megállapodást, és tagjaik 

számára komoly megtakarításokat 

tesz lehetővé. Jelen volt az esemé-

nyen Judit Banacu, a Mol regionális 

igazgatója, illetve Mihaela Pintilie, 

valamint Felméri Erzsébet, ők is a 

Mol-csoport részéről. Hét vállal-

kozói szervezet 150 tagja részesül 

első körben ebben a kedvezmény-

ben, de ez bárki számára nyitott, 

bármikor csatlakozni lehet valame-

lyik szervezethez – hangzott el. A 

megállapodás hat hónapra szól, 

amit fél év múlva akár még kedve-

zőbb feltételekkel hosszabbíthatnak 

meg. (Gergely Imre)




