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2017. ÉVI FŐBB KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK
(2017. június 30-ig)
Az MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoport 2017. év június 30-ig tartó "Területi
közszolgáltatások változásai" című projektjének e félévre tervezett fő kutatási célkitűzései a
következők:
a tudományos rendszerezés, illetve a projekt más eredményeinek bővített körű
elterjesztése, megismertetése a szakmai közönséggel
nemzetközi projektekben részvétel folytatása, a kutatócsoport angol nyelvű
fórumainak fejlesztése a nemzetközi jelenlét erősítése érdekében
az enciklopédikus munka felsőoktatási alkalmazási lehetőségeinek kidolgozása,
ehhez kapcsolódó tananyag-fejlesztési minta elkészítése
A helyhez kötötten ellátott közösségi feladatok nemcsak a települési önkormányzatokhoz
kapcsolhatók. A közszolgáltatások jelentős része nagy elosztórendszereken alapul
(oktatás, egészségügyi rendszer, szociális ellátás, öregkori ellátások), mások pedig
hálózatos infrastruktúrát (energia-szolgáltatás, víz- és közcsatorna-ellátás, hulladékgazdálkodás stb.) vagy új típusú networköket (városhálózatok, klaszterek, policentrikus
régiók) alkotnak, amelyek egyidejűleg versenygazdasági közegben működnek. Vagyis
településhez, illetve közigazgatási szinthez rendelve szükségképpen csak egy-egy
metszetük tárulhat föl az értelmezés és értékelés számára. Kutatásunk a közszolgáltatási
feladatellátás ehhez képest komplex igazgatásszervezési megközelítésén alapul.
A közösségi feladatellátás rendszerébe korábban a piaci megoldásokra jellemző eszközök
átvezetését favorizálták, bízván az erőforrások hatékonyabb és társadalmilag
eredményesebb felhasználásában. Utóbb e formáknak az erősebb közösségi vagy
éppenséggel a professzionális értelemben vett bürokratikus kontrolljait keresik a
különböző piaci és kormányzási kockázatok korlátozása érdekében. Projektünk célja,
hogy meghatározza ennek a mai irányvonalnak a közjavak felhasználása szempontjából
fontos főbb szakágazatok szintjén megnyilvánuló jellemző sajátosságait, valamint
felismerhető közös elemeit és mindezek összefüggéseit.
Eddigi munkánkat 4 könyv, számos további publikáció és több nemzetközi projektben
való részvétel fémjelzi. Ezek között elkészült 2016-ban a projekt fő terméke is, amelyik
az ágazati közszolgáltatások szervezése és politikái alapvető viszonyait rendszerezi a
szakfeladatok ellátásának modern struktúrái körében.1 Célunk, hogy ezt az
enciklopédikus munkát felhasználóbarát formában tárjuk a szakmai közönség elé.
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Az eredmények „fogyaszthatósága" érdekében eddig is tettünk. A szokásos publikációs
formákon túl virtuális technikákat ugyancsak alkalmazunk. Ennek jegyében magyar és
angol nyelvű tematikus blogoldalak működtetését (kozjavak.hu és publicgoods.eu)
kezdtük meg 2015-ben, magyar és angol nyelvű elektronikus folyóiratokat indítottunk
(Közjavak és Public Goods & Governance) kutatócsoport gondozásában, fenntartjuk és
frissítjük korábbi empirikus munkánk adatbankját, továbbá weboldallal, academia.edu
kapcsolattal, valamint facebook-profillal rendelkezünk.
2017-ben az enciklopédikus munka alapkutatási eredményeinek a változatos és aktív
formájú elterjesztését kívánjuk végezni, továbbá a hasznosítható következtetések
alkalmazását segítjük elő. Ennek fő formái különösen a következők.
a) (Disszemináció) A célközönséghez való eljuttatást tudományos vitaüléseken és
publikációs fórumokon való további jelenléttel erősítjük. Különböző nyomtatott
formákon keresztül az akadémiai szférán kívül a gyakorló szakemberek változatos köreit
szólítjuk meg. A blog angol nyelvű változatát és az angol nyelvű folyóiratunkat
folyamatosan fejlesztjük a nemzetközi jelenlét további erősítése érdekében.
A projekt eredményeinek megismertetése és továbbépítési lehetőségei szempontjából
kiemelkedő jelentőségű fórum a MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Állam- és
Jogtudományi Bizottságának Közjogi Albizottsága. Elnöke a kutatócsoport vezetője, titkára
a kutatócsoport egy tagja és további egy kutatócsoport-tag szintén aktívan részt vesz az
Albizottság tevékenységében. A testület szakmai vitaülései és interaktív elektronikus
vitafórumai a projekt számára is kiemelten fontos témák köré szerveződnek; ilyenek a
közszektor tartalma és az állam szerepe; vagy az európai integrációs politikák irányváltásai.
2017 első félévében több vitaülés, illetve kutatóülés megszervezésére kerül sor az
Albizottság keretében, amelyek kiemelt témái között az enciklopédikus kötet egyes ágazati
fejezeteiben vázolt tendenciák és problémafelvetések megvitatása, illetve az eredmények
bemutatása is szerepel. E viták továbbvitelének színterei egyrészt a kutatócsoport-tagok
írásaival, illetve szerkesztői közreműködésével megjelenő tematikus folyóiratszámok,
másrészt az Albizottság a KözJogPlatform elnevezésű elektronikus felülete, amely a
Kutatócsoport
szakmai
blogja
által
rendelkezésére
bocsátott
aloldalon
(http://www.kozjavak.hu/hu/kozjogplatform) működik.
Más források bevonásával további szakmai rendezvényeket (elsősorban vitaüléseket,
panelbeszélgetéseket) szervezünk, valamint az elektronikus folyóiratok weboldalainak
fejlesztését tervezzük a projekteredmények disszeminációja érdekében. Többek között az
alábbi ülésekre kerül sor 2017 első felében:
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Közjogi Albizottság és a kutatócsoport
közös vitaülése az alapjogi biztosi feladatok és közszolgáltatás-szervezési kérdések
összefüggéseiről, az enciklopédikus kötet környezeti politikákat tárgyaló fejezeteiben
leírt kutatási eredmények és állítások alapján. (Az előadók között a fejezetszerzőkkel.)
2

MTA-DE KÖZSZOLGÁLTATÁSI KUTATÓCSOPORT
HORVÁTH M. TAMÁS, az MTA doktora
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel: (52) 512-701/77192, Fax: (52) 512-701/77119
http://jog.unideb.hu/kutatasaink/mta-kutatocsoport; e-mail: kozszolg.kut@law.unideb.hu
Kerekasztal-beszélgetés az EU jog tudományos kutatásának kihívásairól és lehetséges
jövőjéről Magyarországon (az MTA TK Jogtudományi Intézettel közös szervezésben).
Koncepcionális kiindulópontja, hogy a pénzügyi és gazdaság világválság, valamint az
arra adott európai válaszok alapvetően megváltoztatták az EU joggal foglalkozók
vélekedését saját területükről, illetve arról, hogy kutatásaikban milyen módon
közelítik meg vizsgálódásuk tárgyát. A rendezvényen – az európai jogtudomány
módszertana és elemzési eszköztára oldaláról – számos olyan kérdés megvitatására
kerül sor, amelyek különböző módokon a kutatócsoport munkája során is
megfogalmazást nyertek – elsősorban az uniós politikák irányváltásait értelmező
publikációkban, illetve más tudományos fórumokon.
b) (Oktatási alkalmazás) Az enciklopédikus munka felsőoktatási alkalmazási lehetősége
igen sokoldalú. A kötet hasznosítható a legkülönbözőbb szakterületi graduális képzések
felsőbb szintjein a gazdálkodás, szervezés és igazgatás szakmaközpontú tárgyai
elsajátításában, a posztgraduális oktatásban és a doktori képzésben több területen
ismeretbővítő anyagként, valamint a felnőtt továbbképzésben, közigazgatási, közszolgálati és
közpolitikai vezetőképzésben. Mindehhez azonban széleskörű figyelemfelhívás és
terjesztői munka, valamint a megfelelő tansegédletek, tananyag-fejlesztési minták
elkészítése szükséges – ennek megkezdése szintén a félévi feladatok közé tartozik.
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