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A mérnök szerepe 

a szakmai koncepció, ágazatpolitika, 

stratégia, taktika, program és projekt

kialakításában és megvalósításában 
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Fogalomkészlet

…

stratégiai koncepció

ágazatpolitikai koncepció

stratégiai program

fejlesztéspolitikai koncepció

…
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~~~~i koncepció

felöleli a tárgykörre vonatkozó tudásanyagot, 

lehetőségeket, versengő változatokat is bemutat, 

ismerteti az eszközigényt és a döntések következményeit

időálló, politikai előítéletekkel nem terhelt 
szakmai tudásbázis

~~~~ közlekedés, foglalkoztatás, iparpolitika, 
külgazdaság…
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szakmai koncepció

♠ ♥ ♦ ♣
¥ $ £ €

110~220



♀ ♂
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~~~~ politika

a tárgykörre vonatkozó koncepcióra épül, 

kormányzat által kiválasztott változatokat ölel fel, 

eszközigényei és következményei konszisztensek 

politikai döntések alapján születik

érvényesítésének van stratégiája, taktikája, 

vannak programjai, projektjei
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ágazati politika~policy

♦ ♣
$  £ 

220



♂
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kormányzati feladat:

társadalmi-gazdasági politika érvényesítése az 

országlás időszakában
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JELEN JÖVŐ
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kormányzati feladat:

társadalmi-gazdasági politika érvényesítése az országlás időszakában

konzisztens ágazati politikák

politikai döntések, eszközök és eljárások 

összehangolt rendszere

forrásszűke … prioritások
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FOGALMAK JELEN JÖVŐ ÉRTELMEZÉSE

2.prioritás

1.prioritás

3.prioritás

220

$  £ 
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prioritások eldöntése, optimálás

érdekcsoportok

nyomásgyakorló csoportok, vétócsoportok

közigazgatás, dokumentálás, konszenzus
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FOGALMAK POLICY ÉRTELMEZÉSE
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STRATÉGIA
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FOGALMAK TAKTIKA ÉRTELMEZÉSE
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FOGALMAK PROGRAM                                       ÉRTELMEZÉSE
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FOGALMAK PROJEKT                                         ÉRTELMEZÉSE



M&T 3 koncepció, policy, stratégia, taktika, program, projekt 17

deficitek, konfliktusforrások

hajszoltság

becsvágy

üres konszenzushalmaz

rövidtávú optimálás

szakszerűtlen közigazgatás


