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I. A kutatóhely fő feladatai 2019. január 1. és augusztus 31. közötti időszakban 

 

A kutatási program közigazgatástudományi és multidiszciplináris alapkutatási célja a 

közszolgáltatások széles körének rendszerezése. „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 elemzi és értékeli az újabban alkalmazott állami részvételi formákat. 

2019. 08. 31-ig a kutatócsoport eredményeit mindösszesen hét könyvben és 149 tanulmányban 

(angol, illetve magyar nyelvű folyóiratcikk vagy könyvfejezet) tette közzé, e munkákat idéző 

közlemények száma a 400-at meghaladja. (Forrás: MTMT 2) 

 

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.   

 

Az Európai Unióban mindez jelentős részben nemzeti szabályozási hatáskör. Kutatásunk jelen 

szakaszában meghatározó eredmény annak igazolása, hogy e tagállami hatásszintnek a 

kiszélesedése valójában az uniós jogalkotási és jogalkalmazási irányok vektorainak eredője. 

Szintetizáló publikációnk a tárgyban: Bartha, I.–Horváth, T. M. (2019), ami a Maastricht 

Journal of European and Comparative Law című szaklapban elfogadás alapján megjelenés alatt 

áll (a 2020/1. számban). Új tudományos eredmény állításunk kvantitatív módszer 

alkalmazásával történő igazolása.  

 

II. A 2019. jan. 1. és aug. 31. között elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények 

 

a) Kiemelkedő kutatási eredmények 

 

A kutatócsoport fontos eredményei január 1. és augusztus 31. között két monográfiában, 

valamint 10 könyvfejezetben, illetve magyar és angol nyelven, itthon és külföldön megjelent 

szakfolyóirat-cikkben kerültek publikálásra, további tanulmányok megjelenés alatt vannak. 

Emellett a közszolgáltatások európai uniós szabályozásának hatásait vizsgáló nemzetközi 

összehasonlító tanulmányok, továbbá – a postai, illetve a média-szolgáltatások európai uniós 

és hazai szabályozása témakörében – ágazati tanulmányok készültek el. A Kutatócsoport 

munkatársai által írt és szerkesztett kötetről rangos tudományos folyóiratban jelent meg 

recenzió. 2019-ben hét hallgató folytatta, illetve folytatja doktori tanulmányait a kutatásvezető, 

illetve a kutatócsoport egy tagjának konzulensi irányítása mellett; mindegyikük témája az 

ötéves kutatási projekt témájához kapcsolódik. Közülük egy hallgató – a kutatócsoport 

tagjaként – sikeresen megvédte angol nyelven írt doktori disszertációját (2019 július). 

 

A kutatócsoport együttműködésének keretében már korábban lehetőségünk volt a „Helyi 

versenyképesség-fejlesztési kutatási program” című kiemelt projekt szakmai munkájában részt 

venni, mely a helyi közszolgáltatások minőségének és a helyi versenyképesség fejlesztésének, 

valamint a költséghatékony és méltányos helyi közszolgáltatás-finanszírozás kialakításának 

megalapozására fókuszált. A projekt keretében létrejött komplex adatbázishoz a hozzáférés a 

kutatócsoport tagjai számára 2019-től biztosított, a felmérés eredményeit SPSS program 

alkalmazásával dolgoztuk fel. Ennek alapján – a nemzetközi tapasztalatokkal összefüggésben 

– több folyóiratcikk előkészítése van folyamatban. 

https://jog.unideb.hu/hu/kutatasaink/mta-kutatocsoport
mailto:kozszolg.kut@law.unideb.hu
https://www.mtmt.hu/mtmt-2
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3292579
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30722184
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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 (2019-ben mindkét oldal új, a fogyasztóvédelem közösségi szempontjaira 

fókuszáló aloldallal bővült). Ugyanígy a magyar nyelvű Közjavak és az angol nyelvű Public 

Goods and Governance elektronikus, az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 

Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóiratlistája szerint "D" kategóriás tudományos 

folyóiratainkat (előbbi immár a negyedik, az utóbbi pedig az ötödik évfolyamával jelenik meg 

2019 év végéig). Mindegyik fórum, illetve a kapcsolódó magyar és angol nyelvű facebook 

profilja azt a célt szolgálja, hogy a projekt eredményeit – a virtuális kommunikációs eszközök 

előnyeit kihasználva – célzott szakmai közönséghez eljuttassa. A legnépszerűbb magyar nyelvű 

írásokat több mint 14.000-en, a legkedveltebb angol nyelvűeket csaknem 5 000-en olvasták a 

blog kimutatása szerint, egyes posztokhoz majdnem húsz érdemi hozzászólás érkezett. 

 

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. 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 átfogó 

projektjének kutatási céljaihoz szorosan kapcsolódó tematikus vitákat 2019-ben is szerveztünk.  

 

III. A kutatóhely hazai és nemzetközi K+F kapcsolatai a 2019. január 1. és augusztus 31. között 

 

A kutatócsoport vezetője Helsinkiben vett részt szakmai workshop-on (az Európa Tanács 

szervezésében), a mesterséges intelligencia jogi és szabályozási kihívásait tárgyaló témákban. 

A kutatócsoport egy tagja Budapesten vett részt az állami támogatások jogalkalmazási 

kérdéseire fókuszáló (Európai Bizottság által támogatott és az MTA JTI által szervezett) 

nemzetközi workshop-on; továbbá két nemzetközi konferencián (Budapesten, „Rule of Law 

Challenges in the EU: Implications for Economic Law" konferencián az MTA JTI, Varsói 

Egyetem Versenyjogi Intézetének szervezésében; Kolozsváron „Transylvanian International 

Conference in Public Administration” konferencián a Babes-Bolyai Egyetem Közigazgatási és 

Közmenedzsment Intézetének szervezésében) előadást tartott a közszolgáltatások uniós 

szabályozása és a kapcsolódó tagállami kötelezettségek különböző problematikáiról. A 

kutatócsoport vezetője és egy tagja továbbra is részt vesz a UACES [University Association for 

Contemporary European Studies] Collaborative Research Network on Effective Enforcement 

of EU Law and Policy kutatói hálózat keretében folyó szakmai együttműködésében. A 

kutatócsoport tagjai 2019-ban tavaszán nemzetközi workshop-ot szerveztek, ahol a DE-ÁJK és 

más intézmények fiatal külföldi kutatói vitatták meg új, a kutatócsoporti projekt nemzetközi 

összehasonlító vizsgálódásaihoz is kapcsolódó kutatási eredményeiket.  

https://jog.unideb.hu/hu/kutatasaink/mta-kutatocsoport
mailto:kozszolg.kut@law.unideb.hu
http://www.kozjavak.hu/
file:///D:/Downloads/publicgoods.eu
http://www.kozjavakfolyoirat.hu/
http://publicgoodsjournal.eu/
http://publicgoodsjournal.eu/
http://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/IX.%20Osztaly/2017/Allam-%20es%20Jogtudomanyi%20Bizottsag.xlsx
https://www.facebook.com/kozjavak/
https://www.facebook.com/Public-Goods-Governance-272454066747526/
http://jog.unideb.hu/kutatasaink/mta-kutatocsoport
https://jog.unideb.hu/en/node/708
https://unideb.academia.edu/KozszolgaltatasiKutatocsoportMTADE
http://jog.unideb.hu/kutatasaink/hajduboszormeny-varos-kozszolgaltatasi-adatbankja
http://kozjavak.hu/kozjogplatformrol
https://www.euenforcement.com/network-members
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IV. A 2019. január 1. és augusztus 31. között elnyert fontosabb hazai és nemzetközi pályázatok 

 

2019-ben zárult a DE-ÁJK által az Igazságügyi Minisztérium (IM) támogatásával megvalósított 

„Állami vállalatok tulajdonosi irányítása egyes európai országokban” témájú kutatás, amelyben 

a kutatócsoport vezetője és több tagja is részt vett. A vizsgálódás kiterjed azon állami vagy 

állami tulajdonban lévő vállalatokra is, amelyek a kutatócsoport projektjében vizsgált ágazati 

közszolgáltatások ellátásában kulcsszerepet játszanak. Ennek eredménye egy, 20 ország 

szabályozási rendszertét összehasonlító, 2019-ben megjelent tematikus kötet (a kutatásvezető 

és a kutatócsoport egy tagjának tanulmányával). 

 

A DE-ÁJK szintén az IM támogatását nyerte el a fogyasztóvédelem jogi szabályozásának 

különböző dimenzióit vizsgáló kutatásra, amelyen belül a kutatócsoport tagjainak feladata a 

fogyasztóvédelem és a közszolgáltatások szabályozásának összefüggéseire fókuszáló alprojekt 

megvalósítása. Az alprojekt a piacgazdaság közösségi szempontjait előtérbe helyezve vizsgál 

egyes ágazatokat, illetve szabályozási területeket, a fogyasztók körét a lehető legszélesebb 

értelemben meghatározva. Az alprojekt várható eredménye Közjavak és a Public Goods & 

Governance folyóiratok tematikus különszámainak elkészítése és publikálása elektronikus és 

nyomtatott formában, továbbá a kozjavak.hu és publicgoods.eu blogok már említett aloldalain 

blogbejegyzések közzététele és szakmai (virtuális) vitafórumok szervezése. 

 

V. A 2019. január 1. és augusztus 31. között megjelent jelentősebb tudományos publikáció 
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