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2016. ÉVI FŐBB KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK 
 
 
Az MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoport 2016. évi fő kutatási célkitűzései a következők: 
 

(a) rendszerezés, 
(b) nemzetközi projektekben részvétel 
(c) az eredmények bővített körű elterjesztése  

  
 
a) A kutatás összefoglaló terméke egy rendszerező kötet, amelyik általános és alkalmazott 
elméletet tartalmaz szakterületenként. Alapkutatási jelentősége különböző ágazatok egységes 
rendszerbe foglalása közösségi szolgáltatási szerepük alakulása alapján. A munka 
szakemberek, szakpolitikusok kézikönyve is lesz – végzettség szerint széles körben érintett, 
alapszakkal már rendelkező diplomások számára. A rendszeralkotó kötet címe: A 
közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak?  
 
(Strukturáltság) A kötet tematikus és fókuszált cellatanulmányai egységesen a következő 
módon strukturáltak: 

– tartalmazzák a konkrét ellátásszervezési nemzetközi modell-alapokat ágazati 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 
– 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, 
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– 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 egységként fogták föl. A globális 
piacgazdaság mai viszonyai közepette inkább az állami tulajdonosi 
részjogosultságokon alapuló különböző szerepek specifikus tartalmai állnak az 
érdeklődés előterében. 
 

– Költségvetési finanszírozási funkció: Az Európai Unió költségvetési politikáinak 
eszközrendszere jelentős részben épül a kormányzati szintek közötti pénzügyi 
kapcsolatok logikájára. Rendszerezzük ágazatonként, hogyan történik ez. 
 

– Ágazatpolitikák szemléletei: A kormányzatok különböző szinteken preferenciákat 
határoznak meg, amelyek térben, időben változóak. Az utóbbi idők fő szakpolitikai 
irányait és azok eszközrendszeri vonzatait összerendezzük. 
 

– 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. Az egyes 
területekre vonatkozó konkrét tartalmakat értelmezzük. 

 
 
b) A kutatócsoport több nemzetközi projektben vesz részt.  
 
Az Európai Unió European Cooperation in Science and Technology, COST, IS 1207 [COST 
Action Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef) WG I External 
(Post-) NPM Reforms (2013–16)] programja keretében egy széles körű hálózatban 
tevékenykedik a kutatócsoport. A COST Action finanszírozója az EU Framework Programme 
Horizon 2020. A programban 32 ország kutatói vesznek részt, operatívan működő 
munkacsoportokban, hálózatot alkotva.  
 
A másik fő együttműködési terület a Visegrádi Alap keretében valósul meg. A V4 
együttműködési program keretében az adórendszerek szabályozási szerepeinek változását 
vizsgáljuk a térség országaiban összehasonlító szemlélettel az Európai Unióhoz csatlakozás 
időszaka után. A visegrádi országokon kívül más kelet-közép-európai országok is 
csatlakoztak az együttműködéshez. E projekt jelentősége a regulációs eszközrendszer 
tartalmának és alakulásának szempontjából határozható meg a kutatócsoport tevékenységével 
összefüggésben.  
 
A kutatócsoport ezen túlmenően nemzetközi publikációs együttműködésekben vesz részt, 
továbbá több, szakfolyóiratokban megjelenés alatt álló vagy megjelenésre előkészítés alatt 
lévő közzétételt tervez az eddigi eredményekből.   
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c) A szakmai közönség elérése céljából tematikus blogot hoztunk létre. Címe: „Közjavak.hu, 
Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja”. Témája: A kormányzás kihívásai a mai 
piacgazdaságban. Az angol verzió szerinti témameghatározás: Recent changes in governing 
public goods & services. Elérhetősége: www.kozjavak.hu Célja a kutatócsoport témáiban 
szakmai tájékoztató és vitára lehetőséget adó fórumot nyitni a tematikával érintett 
szakemberek profil szerint szélesebb körében. 
 
2016-ban a kutatócsoport tovább működteti a blogot. Az interaktív eszmecseréket 
ösztönözzük és igyekszünk szélesíteni a szakmai közönség körét. Az év feladata az angol 
nyelvű blog kiszélesítése és célközönségének kialakítása.   
 
Mindezen túlmenően a fogadó szakmai nyilvánosság elérésének különböző formáit 
alkalmazzuk. Ilyenek a következők:    
 

– az eredmények terjesztése (belföldi és külföldi konferenciaszereplések, 
könyvbemutatókon részvétel, Jegyző és Közigazgatásban állandó felület, Rádió 
Orient; szakmai könyvbemutatók, illetve viták közvetlen szervezése); 
 

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

– a blogon kívül honlap működtetése, illetve bővítése, más informatikai kapcsolatok és 
hálózatok aktív és folyamatos szintentartása (facebook-profil,   academia.edu profil, 
terepmunka adatbankjának fenntartása) 
 

Bár a projekt elsődlegesen alapkutatási jellegű, az alkalmazások lehetőségeinek építésére 
kiemelten gondot fordítunk. Az eredmények gyakorlati hasznosítása, az erre való felkészülés 
előtérben álló feladat az év folyamán.   
 
 
 


