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I. A kutatóhely fő feladatai 2018-ban: 
 
A kutatási program közigazgatástudományi és multidiszciplináris alapkutatási célja a 
közszolgáltatások széles körének rendszerezése, megszervezésük területi összefüggésében, a 
területiség funkcionális tartalmát középpontba állítva. „Az állami szabályozó szerepek 
újraértékelődése a szolgáltatásokban” című projektünk elsődlegesen központi szervezésű 
közszolgáltatások (energiaellátás, telekommunikáció, hálózatos, illetve humánszolgáltatások 
nagy rendszerei stb.) között és egyes nem teljes piacos szolgáltatások körében, ágazati 
részletezettség szintjén rendszerezi az újabban alkalmazott állami részvételi formákat. A 
fókuszpont a különböző szintű kormányzati szabályozó funkciók változása. Állításunk szerint 
az állami szerepek – ilyen vagy olyan okból – erősödnek a mai piacgazdaságok szolgáltatási 
szektorában, és ennek ágazati mélységű, de átfogó megnyilvánulásai egyre inkább közös 
rendszert formálnak.   
 
Jelen beszámolóév fő feladata volt egyrészt az eddigi kutatási eredmények szélesebb körben 
való megismertetése a szakmai közönséggel; nemzetközi projektekben és hazai 
együttműködésben való részvétel folytatása, valamint e fórumok körének bővítése; a 
nemzetközi összehasonlító kutatások koncepcionális megalapozása és előkészítése, valamint 
ágazati tanulmányok elkészítése egyes nagy közszolgáltatási területeken. 
 
II. 2018-ban elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények 
 
a) Kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények 
 
A kutatócsoport fontos eredményei 17 könyvfejezetben, illetve magyar és angol nyelven, itthon 
és külföldön megjelent szakfolyóirat-cikkben kerültek publikálásra, további tanulmányok 
megjelenés alatt vannak. Emellett ágazati tanulmányok már elkészültek az energia-, hírközlés, 
szociális szolgáltatások, pénzügyi felügyelet európai uniós és hazai szabályozása témakörében. 
2018-ban a kutatócsoport egy tagja sikeresen fejezte be habilitációs eljárását; a megjelenés alatt 
lévő habilitációs monográfiája, valamint az eljárás keretében tartott tudományos előadásai a 
projekt keretében folytatott kutatások eredményei. 2018 őszétől immár hét hallgató folytatja 
doktori tanulmányait a kutatásvezető, illetve a kutatócsoport egy tagjának konzulensi irányítása 
mellett; mindegyikük témája az új projekt témájához kapcsolódik. Közülük egy hallgató – aki 
a kutatócsoport tagja is – értekezésének munkahelyi vita változata már elkészült. 
 
A korábbi ötéves projektünk eredményeit átfogóan tartalmazó, de az új projektünk számára is 
releváns közszolgáltatási ágazatokat tárgyaló enciklopédikus kötetünk 2018-ban már több 
szakterületi graduális, illetve posztgraduális képzésben – gazdálkodás, szervezés és igazgatás 
szakmaközpontú tárgyak oktatásában – kötelező, illetve ajánlott szakirodalmi tananyagként 
hasznosult (L. pl. Neumann János Egyetem GK gazdálkodási és menedzsment alapszak 
„Szolgáltatás menedzsment” vagy az NKE ÁKK „Összehasonlító közigazgatás” tárgyait.) 
 
b) Tudomány és társadalom 
 
A 2015-ben elindított szakmai blogoldalakat (kozjavak.hu weboldal, valamint a nemzetközi 
szakmai közönséggel kapcsolatot teremtő publicgoods.eu) továbbra is folyamatosan 
működtetjük, tematikus írások rendszeres közzététele és a kapcsolódó szakmai viták 
koordinálása révén. Ugyanígy a magyar nyelvű Közjavak és az angol nyelvű Public Goods and 
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Governance elektronikus, ISSN számmal rendelkező, MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóiratlistája szerint "D" kategóriás 
tudományos folyóiratainkat (előbbi immár a harmadik, az utóbbi pedig a negyedik 
évfolyamával jelenik meg 2018 év végéig). A két folyóirat 2018-ban önálló weboldalra 
(http://www.kozjavakfolyoirat.hu/ és http://publicgoodsjournal.eu/) került. Mindegyik fórum, 
illetve a kapcsolódó magyar és 2018-ban létrehozott angol nyelvű facebook profilja azt a célt 
szolgálja, hogy a projekt eredményeit – a virtuális kommunikációs eszközök előnyeit 
kihasználva – célzott szakmai közönséghez eljuttassa (lásd „interakciós modellünket”). 
 
A kutatócsoport honlapján (http://jog.unideb.hu/kutatasaink/mta-kutatocsoport) a legújabb 
projektesemények, aktuális megjelenések naprakészen megtalálhatók, idegen nyelven is. A 
projekt rajta van az academia.edu nemzetközi kutatási hálózaton. Az empirikus kutatás 
ténymegállapító adatbázisát és tematikus európai bírósági döntvénytárát folyamatosan karban 
tartjuk. Kutatócsoporti eredményeket rendszeresen közöl a Jegyző és Közigazgatás című "B" 
kategóriás folyóirat is, amely eljut a gyakorló köztisztviselők széles köréhez. Kutatócsoportunk 
két tagja rendszeresen részt vett a KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15 projekt által, az önkormányzati 
területeket vizsgáló kutatások eredményeinek disszeminációját elősegítő céllal rendezett 
Tudásbővítő Fókuszrendezvény-sorozat workshopjain (ennek eredményét L. a III pontban). A 
kutatócsoport tagjának szakmai vezetésével működő, a projekt-kutatásokban résztvevő 
graduális hallgatókból álló DE-ÁJK Praetor Szakkollégium "A kormányzás kihívásai" 
műhelyének tagjai is aktívan (előadásokkal) részt vettek országos, illetve a DE-ÁJK által 
szervezett szakmai fórumokon.  
Az MTA ÁJB 2016-tól működő Közjogi Albizottságának elnöke a kutatócsoport vezetője, 
titkára és egy tagja is kutatócsoport-tagok. Az albizottság keretében a kutatócsoport új 
projektjének kutatási céljaihoz szorosan kapcsolódó tematikus vitákat szerveztünk, amelyek 
publikációs eredményt is hoztak 2018-ban, MTA folyóiratlistáján szereplő folyóiratokban.  
 
III. A kutatóhely hazai és nemzetközi kapcsolatai 2018-ban 
 
A kutatócsoport vezetőjének részvételével megvalósult Horizont 2020 EU Keretprogram által 
támogatott COST "Local Public Sector Reforms: An International Comparison" programjának 
keretében folytatott szakmai együttműködés eredményeként a Palgrave Macmillan kiadó 
gondozásában egy újabb tematikus kötet jelent meg 2018-ban, benne a kutatócsoport-vezető 
egy tanulmányával. A kutatócsoport vezetője Rigában, Tallinn-ban és Zágrábban vett részt 
szakmai workshop-on (Európai Bizottság, ELI [European Law Institute], Association of the 
Councils of State and Supreme Administrative Jurisdiction of the European Union [ACA] 
szervezésében), a pénzügyi, a vállalati szabályozások, felelős vállalatirányítás, illetve 
közigazgatási bírói jogvédelem európai szinten jelentkező, új kihívásait tárgyaló témákban. 
2018 januárjától a kutatócsoport vezetője és egy tagja részt vesz a UACES [University 
Association for Contemporary European Studies] Collaborative Research Network on Effective 
Enforcement of EU Law and Policy kutatói hálózat szakmai együttműködésében. Ennek 
keretében a kutatócsoport a közszolgáltatási ágazatok szabályozása szempontjából releváns 
uniós jogi kötelezettségek kikényszerítésének kérdéseit, kihívásait vizsgálja. Az eredmények 
bemutatására 2018 szeptemberében Bath-ban, a 48. UACES 2018 nemzetközi konferencián a 
kutatócsoport tagja által tartott előadáson került sor, 2019-ben ennek folytatása további 
nemzetközi fórumokon várható. A kutatócsoport tagjai 2018-ban több nemzetközi workshop-
ot szerveztek, ahol a DE-ÁJK és más intézmények fiatal külföldi kutatói vitatták meg új, a 
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kutatócsoporti projekt nemzetközi összehasonlító vizsgálódásaihoz is kapcsolódó kutatási 
eredményeiket. Ennek publikációs eredményei már megjelentek, illetve előkészületben vannak. 
 
Az NKE KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15 projekt keretében a DE-ÁJK (a kutatócsoport minden 
tagjának részvételével) 2018 végén zárta az "Állami erőforrások" Államtudományi 
Kutatóműhely projektjét. Kutatócsoportunk tagja az NKE Egyed István Posztdoktori Programja 
keretében „Változások a helyi önkormányzatok közfeladat-ellátásában és finanszírozásában” 
című kutatását szintén 2018-ban zárta. Mindezek eredménye hét, megjelenés alatt lévő kötet, 
illetve több, elismert hazai és nemzetközi szaklapban megjelent vagy megjelenésre váró 
tanulmány. A kutatócsoport együttműködik a KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16 Helyi 
versenyképesség-fejlesztési kutatási program keretében más kutatóműhellyel a helyi 
közszolgáltatások minőségének és a helyi versenyképesség fejlesztésének, valamint a 
költséghatékony és méltányos helyi közszolgáltatás-finanszírozás kialakításának 
megalapozására fókuszált öt alkalmazott kutatás megvalósításában, ahol egyes szociális 
közfeladatok ellátásának intézményi kereteit vizsgáltuk. Az együttműködés útján megszerzett 
információk, valamint az adatbázisok alapján folyóiratcikk készül. 
 
IV. A 2018-ban elnyert fontosabb hazai és nemzetközi pályázatok 
 
A DE-ÁJK az Igazságügyi Minisztérium támogatását nyerte el a „Állami vállalatok tulajdonosi 
irányítása egyes európai országokban” témájú kutatás megvalósítására, amelyben a 
kutatócsoport vezetője és több tagja is részt vesz. Várható eredménye 20 ország szabályozási 
rendszertét összehasonlító, 2019-ben megjelenő tematikus kötet. A vizsgálódás kiterjed azon 
állami vagy állami tulajdonban lévő vállalatokra is, amelyek a kutatócsoport projektjében 
vizsgált ágazati közszolgáltatások ellátásában kulcsszerepet játszanak. 
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