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A helyi közszolgáltatások és a helyi önkormányzatok, valamint a szociális jog

Helyi közszolgáltatások és az 
önkormányzati jog

1. Közigazgatás és helyi önkormányzatok
A mindennapokban – ha nem is mindig láthatóan – ott van a közigazgatás. A modern 

közigazgatási rendszerekben élesen elkülönül az országos közügyeket igazgató 
államigazgatás és a helyi, valamint partikuláris közérdekekért felelős önkormányzati 
igazgatás (a közigazgatás két alrendszere).

KÖZIGAZGATÁS

államigazgatás önkormányzati igazgatás

Kutatásaim tárgyát elsősorban az önkormányzati igazgatás, azon belül is a helyi-
területi önkormányzatok igazgatása képezte.

2. Helyi önkormányzati feladatok és helyi közszolgáltatások
Önkormányzatok és szerveik által ellátott feladatok a modern államokban többek között:

Doktori (PhD) kutatásom témája a helyi önkormányzati közszolgáltatások szervezése volt:
- elsősorban a helyi (települési, járási) szolgáltatás
- annak elméleti keretei
- nemzetközi modelljei
- szervezetalakítási kérdései.

OTKA K112550 (Az európai belső piaci szabályozásának új tendenciái): helyi
közszolgáltatásokkal összhangban

Habilitációs kutatásom témája: az önkormányzatok szervezeti joga, főbb önkormányzati
modellek
Jogintézményenkénti összehasonlítás: alkotmányos jogállás, feladatok, szervezet,
együttműködési formák, vagyon, gazdálkodás, felügyelet. Ezek alapján: modellalkotás

Bolyai Kutatási Ösztöndíjjal támogatott kutatásom célja:
Önkormányzatok és szerveik által ellátott feladatok nemzetközi összehasonlító
elemzése

3. A kutatás gyakorlati hasznosítása 
A (jog)gyakorlat terén: kommentárok Az oktatás terén: tankönyvi fejezet 
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A két kutatás közös halmaza: önkormányzati szociális ellátások kutatása 
Pénzbeli, természetbeni és személyes ellátások, azon belül is elsősorban az önkormányzati személyes ellátások joga,

Tudományos eredmények számokban:
158 közlemény, ebből 137 tudományos (2 monográfia, 15 külföldi, idegen nyelven megjelent cikk), 11 felsőoktatási mű, 10 egyéb, oktatási jellegű mű. 
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1. A szociális jog értelmezései és a kutatási terüeletem
A szociális jog – akárcsak az önkormányzatok feladatai – a bölcsőtől a sírig elkísérik a modern (jóléti) 

államban élő embert, hiszen a szociális ellátások és a szolgáltatások mindennapjaink részei. A 
különféle gyermeknevelési, családtámogatási szociális ellátások, a gyermekek személyes ellátásai, a 
nyugdíjak mind ide tartoznak, akárcsak a rászorultsági, segélyezési jellegű ellátások. Erre a 
sokszínűségre figyelemmel a szociális jognak több értelmezése és azokon belül területi alakultak ki. 

Legtágabb: a közjog és a magánjog melletti harmadik jogterület, a teljes átrsadalompolitikát lefedő 
szabályanyag.

Szűkebb: a szociális védelem joga, a társadalombiztosítás és az adóból finanszírozott szociális 
ellátások joga.

Legszűkebb: az adókból finanszírozott, nem biztosítási ellátások joga.

SZOCIÁLIS JOG 

Társadalombiztosítási ellátások joga Adókból finanszírozott szociális ellátások
joga

Kutatásaim elsősorban az adóból finanszírozott szociális ellátások rendszerére, azon belül is a
rászorultsági ellátórendszerre, s főleg a személyes jellegű ellátásokra és szolgáltatásokra
vonatkoztak.

2. Fogyatékossággal összefüggő szociális jogi kutatások
Kutatásaim között fontos szerepet játszanak a fogyatékossággal összefüggő kutatások. A

fogyatékossággal kapcsolatos kutatásaim elsősorban jogtudományi – azon belül is közjogi és
szociális jogi jellegűek – azonban ezeknek a kérdéseknek az elemzésével bekapcsolódtam az ELTE
BGGYK-n folyó, az OTKA K 111917 (Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig?) c. kutatásába. Így az
universitas eszmény jegyében egy interdiszciplináris kutatás egyik résztvevője lehettem.

Vizsgált témák:

• Fogyatékosság értelmezései a jogban – fogyatékosság paradigmái fényében

• Fogyatékos gyermekek jogai, örökbefogadásuk.

• Fogyatékos szülők és gyermekeik

• Fogyatékosság és magzati jogok

3. Jóléti közszolgáltatások területi szervezésének kérdései
A jóléti közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításához a szolgáltatások területi szintű
szervezésére is szükség van. Éppen ezért a kérdéssel kapcsolatban fontos, hogy miként szervezik
meg ezeket a szolgáltatásokat a különböző jóléti államok. Elsőként a szolgáltatás szervezésének
modelljeit vizsgáltam, ahol megállapítottam, hogy az a jóléti modelltől és az adott állami közigazgatási
rendszerének felépítésétől egyaránt függ:

Az elemzés során részletesen megvizsgáltam az:

• igazgatási kereteket,

• a szolgáltatások finanszírozás modelljeit,

• az ágazatpolitikai kérdéseket,

• a szolgáltatásszervezés európai uniós vonatkozásai.

A vizsgálat során más, több jogi kart átfogó,

általános jellegű kutatásokba

és tananyagfejlesztésekbe is bekapcsolódtam.

3. A kutatás gyakorlati hasznosítása
A (jog)gyakorlat terén: nagykommentár Az oktatás terén: jegyzet

szerkesztője és társszerzője
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