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2019. ÉVI FŐBB KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK  
 

 
Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport 2017. év második félévétől kezdte el új, „Az 
állami szabályozó szerepek újraértékelődése a szolgáltatásokban” című ötéves átfogó 
projektjét. A kutatás az elsődlegesen központi szervezésű közszolgáltatások (energia-, 
telekommunikáció, média-, humánszolgáltatások nagy rendszerei stb.) között és egyes nem 
teljes piacos szolgáltatások körében, ágazati részletezettség szintjén rendszerezi az újabban 
alkalmazott állami részvételi formákat. A szolgáltatási szektor körében tehát az ágazati szintű 
meghatározó sajátosságokat és közös jellemzőket keresünk a regulatív, azaz indirekt 
szabályozás körében. Alapvetően az uniós jog szerinti politikákat vizsgáljuk, elsősorban az ún. 
szabályozott ágazatokra koncentrálva.  
 
Korábbi projektünk1 eredményei is igazolják a feltevést, amely szerint az ezredfordulótól 
kezdve a fejlett világban a közszektor szervezési keretei és tartalmai átalakulóban vannak; az 
állami (közösségi) szerepek mára a korábbinál kiterjedtebbé váltak. A fókuszpont viszont 
immár ‒ szemben a korábbi kutatásunkkal ‒ nem a területiség, hanem a (különböző szintű) 
kormányzati szabályozó szerepek-funkciók változása. Munkánk előzménye hasonló 
mélységben a közfeladatok helyi-területi szervezési összefüggéseinek feltárása, melyet 
Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? című enciklopédikus kötetünk2 
rendszerez.  
 
Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport 2022. év június 30-ig tartó „Az állami szabályozó 
szerepek újraértékelődése a szolgáltatásokban” című projektjének erre az évre tervezett fő 
kutatási célkitűzései a következők: 
 

A)  a kutatás analitikus szakaszának folytatása: ágazati elemzések elvégzése meghatározott 
szolgáltatási területen; 

B) az ágazati elemzések eredményeinek (alaptanulmányok) publikálása  

C) empirikus felmérés eredményeinek feldolgozása és publikálásra előkészítése 

D) nemzetközi projektekben részvétel folytatása, további nemzetközi kutatói hálózatokba 
való bekapcsolódás és az együttműködés területeinek kiszélesítése, nemzetközi 
workshop-ok szervezése 

E) projekt-eredmények, továbbá az új ötéves projekt koncepcionális alapjainak 
megismertetése a szakmai közönséggel 

 
A.) ANALITIKUS MUNKA FOLYTATÁSA ÉS AZ EREDMÉNYEK PUBLIKÁLÁSA  
 
2018. év munkájának meghatározó részét képezte a nemzetközi megoldási modellekre 
fókuszáló ágazati elemzések elkészítése a közvetett, regulatív szabályozás alakulásáról a 

                                                           
1 A MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport "Területi közszolgáltatások szabályozásai" c. (2012‒2017) projektje.  
2 Horváth M. Tamás–Bartha Ildikó (szerk.): Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? 
Budapest: Dialóg Campus, 2016. 936 o. (http://real.mtak.hu/48836/)  
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kétezres években. Az ágazati elemzések részben már elkészültek (2018-ban a hírközlés, a 
bankfelügyelet, az energiaszektor, illetve a szociális alapszolgáltatások egyes területein, 
valamint a felsőoktatási szektorban). 2019-ben további ágazati tanulmányokat írunk a postai 
szolgáltatások, az energiaszektor európai uniós szabályozása (ún. liberalizációs csomagok), a 
hulladékos közszolgáltatás területein. Emellett több közszolgáltatási (elsősorban közüzemi) 
szektort is átfogó, elsősorban angol nyelvű összehasonlító elemzések készülnek az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások európai uniós politikáiról és szabályozásáról, illetve mindezek 
változásáról. 
 
B). ANALITIKUS MUNKA EREDMÉNYEINEK (ALAPTANULMÁNYOK ) PUBLIKÁLÁSA  
 
A következő kutatási évben a 2018-ban, illetve 2019-ben elkészített tanulmányok egy részének 
megjelentetését tervezzük, elsősorban 1.) szakfolyóiratokban; illetve 2.) nyomtatott könyv és 
elektronikus megjelenés (e-book) formájában. 
 

1) A közszolgáltatások szabályozása terén a kormányzati szerepek változásáról készült, 
(európai dimenzióban) összehasonlító elemzésünk, illetve a közszolgáltatások uniós 
szabályozásával összefüggő jogsértések kikényszerítésének kérdéseiről szóló angol 
nyelvű tanulmányaink megjelentetését 2019-re tervezzük az MTA folyóiratlistáján 
jegyzett külföldi szakfolyóiratokban. Ugyancsak 2019-ben várható a hírközlésről, a 
postai liberalizációról, illetve a pénzügyi politika és szabályozás európai uniós 
dimenzióiról szóló tanulmányok közlése rangos hazai szaklapokban. 
 

2) Az ágazati tanulmányok egy részét rövid közlemények formájában gyűjteményes, 
elektronikus kötetben jelentetjük meg (egy magyar és egy angol nyelvű kötet várható) 
hazai kiadónál. Mind elektronikus, mind nyomtatott formában megjelenik a 
kutatócsoport egy tagjának monográfiája, amely a felsőoktatás tagállami 
szabályozásának és finanszírozásának európai integrációs kötelezettségekkel való 
viszonyát tárgyalja. 

 
 
C) EMPIRIKUS FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK FELDOLGOZÁSA ÉS E PUBLIKÁLÁSRA ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
A szakpolitikák és ezeknek megfelelően az ágazati közszolgáltatások szabályozása 
Magyarországon és más európai uniós országokban egyaránt változik az utóbbi években. 
Mindez kézzel foghatóvá vált a lakosság, a fogyasztók számára is.  
 
A kutatócsoport együttműködésének keretében már korábban lehetőségünk volt a „Helyi 
versenyképesség-fejlesztési kutatási program” (HVK) című kiemelt projekt szakmai 
munkájába is részt venni, mely a helyi közszolgáltatások minőségének és a helyi 
versenyképesség fejlesztésének, valamint a költséghatékony és méltányos helyi 
közszolgáltatás-finanszírozás kialakításának megalapozására fókuszált öt alkalmazott kutatási 
alprojektjében. A projekt keretében létrejött komplex adatbázishoz a hozzáférés a kutatócsoport 
tagjai számára 2019 márciusától biztosított. A felmérés eredményeinek feldolgozása SPSS 
program alkalmazásával történik és szöveges gyorselemzés is készül. Egyúttal a nemzetközi 
tapasztalatokkal összefüggést kialakítva összehasonlító megalapozást végzünk. 
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Az együttműködés útján megszerzett információk, valamint az adatbázisok alapján 
folyóiratcikk előkészítését tervezzük, elsősorban az egyes szociális közfeladatok ellátásának 
intézményi keretei területén. A publikáció elkészítéséhez korábbi kutatócsoporti empirikus 
kutatásaink eredményeit is hasznosítjuk. 
 
 
D) NEMZETKÖZI KUTATÁSI KAPCSOLATOK KISZÉLESÍTÉSE 
 
Ennek fő irányai 2019 évben tervezetten a következők:  
 

� Az ágazati elemzések fentiek szerinti, nemzetközi szaklapokban való megjelentetése 
nemzetközi kutatási kapcsolatainkat kívánjuk tovább szélesíteni. 

� A kutatócsoport továbbra is folytatja szakmai együttműködését a UACES [University 
Association for Contemporary European Studies] Collaborative Research Network on 
Effective Enforcement of EU Law and Policy kutatói hálózattal 
(https://www.euenforcement.com/). Ennek keretében a kutatócsoport a közszolgáltatási 
ágazatok szabályozása szempontjából releváns uniós jogi kötelezettségek 
kikényszerítésének kérdéseit, kihívásait vizsgálja ágazati szinten (az eredmények 
publikálása is 2019-ben várható a fentiek szerint). 

� Korábbi nemzetközi együttműködésünk alapján kutatási együttműködés kiépítése 
kezdődik 2019-től a CEEPUS ’KULTAX Financial an Tax Law in Central Europe’ 
programja keretében. Ennek keretében kutatócsoport-tag, illetve a kutatócsoport 
munkájában aktívan résztvevő fiatal kutatók vesznek részt kutatási és oktatási célú 
mobilitási programban (célországok: Albánia, Cseh Köztársaság). 

� Kutatási kapcsolataink bővítése érdekében sor kerül 2019-ben több nemzetközi 
workshop megszervezésére is, más források bevonásával, elsősorban fiatal (doktori, 
illetve posztdoktori kutatásokat végző) szakértők részvételével, mind más európai, mind 
Európán kívüli országokból. Az üléseken az állami, illetve a közösségi szerepvállalás 
változásainak vizsgálatára, illetve megvitatására kerül sor, az egyes államok releváns 
közfeladat-ellátási rendszereinek példája alapján. Az üléseknek publikációs eredményei 
is lesznek angol nyelvű folyóiratban. 

� A Kutatócsoport angol nyelvű blogját és az angol nyelvű folyóiratunkat 
folyamatosan fejlesztjük a nemzetközi jelenlét további erősítése érdekében. 
Vizsgáljuk ennek során az (elsősorban elektronikus úton való) a népszerűsítés minél 
hatékonyabb lehetőségeit is. Ennek érdekében indította útjának és 2019-ben is 
folyamatosan fejleszti a Kutatócsoport a blog, illetve a folyóirat angol nyelvű 
facebook profilját is. 

 
E) DISSZEMINÁCIÓ, EREDMÉNYEK NÉPSZERŰSÍTÉSE 
 
A célközönséghez való eljuttatást – a fenti tervezett publikációs eredményeken, illetve 
együttműködési formákon túl – tudományos vitaüléseken és publikációs fórumokon való 
további jelenléttel erősítjük 2019-ban is, az alábbiak szerint. 
 

� A projekt eredményeinek megismertetése és továbbépítési lehetőségei szempontjából 
továbbra is kiemelkedő jelentőségű fórum a MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
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Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának Közjogi Albizottsága. 2019-ban több 
vitaülés, illetve kutatóülés megszervezésére kerül sor az Albizottság keretében, amelyek 
kiemelt témái között a 2018-ban elkészült, illetve 2019-re elkészítendő analitikus 
tanulmányok problémafelvetéseinek megvitatása, illetve a részeredmények bemutatása 
is szerepel. E viták továbbvitelének színtere az Albizottság a KözJogPlatform 
elnevezésű elektronikus felülete, amely a Kutatócsoport szakmai blogja által 
rendelkezésére bocsátott aloldalon (http://www.kozjavak.hu/hu/kozjogplatform) 
működik. 

� A szokásos publikációs formákon túl 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. Ezek működtetését és továbbfejlesztését 
2019-ben is folytatjuk. 

� 2019-től – más forrás bevonásával – a kozjavak.hu és publicgoods.eu blogon új 
tematikus aloldalak indulnak, amelyeken – részben a Kutatócsoport kutatási 
eredményei, publikációi alapján – a fogyasztói szempontok közszolgáltatások 
szervezésében való szerepének aktuális szabályozási kérdéseit elemzik és vitatják meg 
a téma kutatói és gyakorlati szakértői 

 
 


