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2015. ÉVI FŐBB KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK
Az MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoport 2015. évi fő kutatási célkitűzései a következők:
(a) enciklopédikus feldolgozás analitikus,
befejezése,
(b) rendszerezés,
(c) nemzetközi projektekben részvétel
(d) az eredmények bővített körű elterjesztése

ún.

cellatanulmányai

kidolgozásának

a) A kutatás összefoglaló terméke egy rendszerező kötet lesz, amelyik általános és
alkalmazott elméletet tartalmaz szakterületenként. A munka szakemberek, szakpolitikusok
kézikönyve lesz – minden érintett végzettségű szakember számára. Egyúttal a képzések széles
spektrumában is alkalmazhatóak lesznek megfelelő részeit, valamint az alapjául szolgáló
szemlélet maga.
Az enciklopédikus kötet munkacíme: Mai közfeladat-ellátási viszonyok. Ágazati területi
közszolgáltatások szervezése és politikái.
Az év feladata a hiányzó cellatanulmányok (kb. 25 %) kidolgozása

b) Egyidejűleg megkezdődik az anyag rendszerezése és egységesítése, a kutatási
ciklustervben foglaltaknak megfelelően, a következő szempontok érvényesítése útján:
(Strukturáltság) A kötet tematikus és fókuszált cellatanulmányai egységesen a következő
módon strukturáltak:
– tartalmazzák a konkrét ellátásszervezési nemzetközi modell-alapokat ágazat és
elemzési fókusz-szempontok szerint, pl. szociális ellátó nagyrendszer modelljeinek
igazgatási vagy finanszírozási oldalról való meghatározása;
– a helyi önkormányzati megoldás helye és súlya, az erre vonatkozó típusok
elhatárolása;
– részletesebb tárgyi összehasonlítás, megoldások tipizálása, illetve jellemző adatsorok
útján, pl. az egyes önkormányzati megoldási formák elterjedtsége és megoszlása
szempontjából;
– a magyar megoldás leírása, és elhelyezése a modellek között; nagyobb részt a kb.
1985–2010 közötti időszak folyamatának tagolása; majd lényegi jelentőséggel a 2010
utáni időszakról szólóan, folyamatba helyezve.
(Tematikák) A következő 12 tematikus területi vonzatú feladatcsoport vizsgálatának
eredményeit rendszerezzük:
– víziközmű-szolgáltatások
– hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
– lakossági energiaszolgáltatás
– komplex városüzemeltetés
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közoktatási közszolgáltatás
egészségügyi helyi közszolgáltatás
szociális közszolgáltatások
rendészeti közszolgáltatások
település- és területrendezési, valamint település- és területfejlesztési feladatok térségi
összefüggésű szolgáltatásszervezési hatásai,
felsőoktatás mint területi kihatású szolgáltatás feladatellátási összefüggései,
helyi és helyközi közösségi közlekedés szervezése,
államigazgatási hatósági szolgáltatások szervezése dekoncentrált szinten.

(Fókuszáltság) A tematikus elemzés egységesen a következő fókuszált megközelítéseket
alkalmazza.
– Közigazgatás-szervezési funkció: a közszolgáltatások területi szervezése körében a
közigazgatási funkció újabb szerepeit és megváltozott helyét keressük.
–

Erőforrás-felhasználási és vagyongazdálkodási funkció: Régebben az állami, illetve az
önkormányzati vagyont általánosítóan tulajdoni egészként fogták föl. Ma már az
állami szerepek különböző tartalmai állnak az érdeklődés előterében a piacgazdaság
viszonyai közepette.

–

Költségvetési finanszírozási funkció: Az Európai Unió költségvetési politikáinak
eszközrendszere jelentős részben épül a szintek közötti pénzügyi kapcsolatok
logikájára.

–

Ágazat-politikák szemléletei: A kormányzatok különböző szinteken preferenciákat
határoznak meg. Ezek azonban térben, időben változóak. Az utóbbi idők fő
szakpolitikai irányait és azok eszközrendszeri vonzatait leltározzuk.

–

Európai uniós politikák: Az Európai Unió politikáinak jó része foglalkozik a
közszolgáltatásoknak a versenyszabadsággal való összeegyezetésével, az ún. általános
gazdasági és nem gazdasági érdekű szolgáltatások fogalmi körével.

c) Nemzetközi projektekben való részvétel: COST [COST Action Local Public Sector
Reforms (LocRef) WG I External (Post-)NPM Reforms (2013–16)], V4 együttműködési
program, amelynek keretében az adórendszerek szabályozási szerepeinek változását
vizsgáljuk a térség országaiban összehasonlító szemlélettel.
d) Az eredmények bővített körű elterjesztése egyrészt ráépül az eddigi szokásos formákra.
Továbbra is tartunk könyvbemutatókat, szervezünk vitaüléseket, követjük a szakirodalmi
visszajelzések különböző formáit.
Mindezen túlmenően a fogadó szakmai közönség elérésének különböző formáit alakítjuk ki.
Ilyenek a következők:
–

2014-ben részletesen feldolgozott esetünk, Hajdúböszörmény város önkormányzata
tevékenységeinek szakmai támogatása (különösen szolgáltatásszervezési pályázatok
elérése, adatbázis működtetése útján);
2

MTA-DE KÖZSZOLGÁLTATÁSI KUTATÓCSOPORT
HORVÁTH M. TAMÁS, az MTA doktora
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel: (52) 512-700/77192, Fax: (52) 512-700/77119
http://jog.unideb.hu/kutatasaink/mta-kutatocsoport; e-mail: kozszolg.kut@law.unideb.hu

–

az eredmények terjesztésének szélesítése (Jegyző és Közigazgatásban állandó felület,
külföldi projektek: COST, NISPAcee; Rádió Orient; szakmai könyvbemutatók);

–

az oktatási felhasználás lehetőségeinek vizsgálata (graduális képzésekben,
posztgraduális kurzusokban, különböző profilú PhD- és LLM képzésekben);

–

informatikai és pénzügyi eszközrendszeri alkalmazások megvalósítása a téma
szabályozási tartalmai összefüggésében;

–

honlap működtetése (az eddigi bővítése);

–

új kutatócsoporti tematikus blog indítása;

–

javaslatok tematizálásának előkészítése.

Bár a projekt elsődlegesen alapkutatási jellegű, az alkalmazások lehetőségeinek építésére is
gondot kell fordítani. Ennek jegyében az eredmények gyakorlati hasznosítása, ennek
megfelelő előkészítése is előtérben álló feladat.
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