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A HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, ÉRTELMEZÉSE  
ÉS CSOPORTOSÍTÁSA1

A humán közszolgáltatások vizsgálata és értelmezése 
körében egyrészt rögzíteni kell, hogy ezek a szolgálta-
tások közszolgáltatások, így a közszolgáltatásokkal 
kapcsolatos elméleti kérdések e körben is alkalmazha-
tóak.2 Az, hogy a közszolgáltatásokon belül mely szol-
gáltatások sorolhatók e körbe, a humánszolgáltatások 
fogalmának vizsgálata alapján dönthető el. 

A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK ÉRTELMEZÉSEI

A humánszolgáltatások értelmezése körében elsőként 
azt kell megvizsgálni, hogy a humánszolgáltatások és a 
humán közszolgáltatások mennyiben jelennek meg az 
egyes államok jog- és igazgatástudományaiban, megál-
lapítható-e közös elem ezen szolgáltatások tekinteté-
ben, valamint a tudományos vizsgálat hasonló jellegű 
szolgáltatásokként kezeli-e őket. Így először a nemzet-
közi szakirodalomban vizsgálom a humán szolgáltatá-
sok helyét és szerepét. A nemzetközi szakirodalom átte-
kintését követően a humánszolgáltatások hazai értel-
mezéseit, valamint közszolgáltatási jellemzőit tekintem 
át, különösen az elmúlt évek viszonylag jelentősebb, 
közszolgáltatás-szervezési szakirodalmának eredmé-
nyeire figyelemmel. 

1.  A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK ÉRTELMEZÉSEI  
AZ EGYES ORSZÁGOK  
JOG- ÉS IGAZGATÁSTUDOMÁNYI RENDSZEREIBEN 

A humánszolgáltatások fogalma eltérően jelenik meg 
az egyes országok közszolgáltatási rendszereiben. Az 
előzőekben is jeleztem már röviden, hogy a közszolgál-
tatás általános jogi és igazgatástudományi definíciója 
nem alakult ki, annak értelmezései körében jelentős elté-
rések figyelhetőek meg. Így az európai uniós jogban a 
közszolgáltatás fogalmával szemben az általános ér-
dekű szolgáltatás, az általános gazdasági érdekű szol-
gáltatás, valamint az egyetemes szolgáltatás jelent 
meg.3 A fenti kérdéskörök részletes áttekintése jelen-
tősen meghaladná a disszertáció kereteit, de ez is meg-
erősíti az előzőekben jelzetteket, hogy a disszertáció 
tárgykörének értelmezése alaposabb áttekintést igé-
nyel.

A közszolgáltatások fogalmának kavalkádjához ha-
sonló jelenségek figyelhetőek meg a humánszolgáltatá-

sok körében is. Az eltérő közszolgáltatási, jóléti, köz-
igazgatási modellekre figyelemmel több különféle meg-
közelítés alakult ki az egyes országok jog- és igazgatás-
tudományaiban, amelyek szűkebb vagy tágabb körben 
értelmezték ezeket a humánszolgáltatásokat. A követ-
kezőkben ezeket az értelmezési elemeket vizsgálnám 
meg. 

2.  A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK SZŰKEBB 
MEGKÖZELÍTÉSE 

A humánszolgáltatások szűkebb megközelítése elsősor-
ban az angolszász – azon belül is az amerikai – jog- és 
igazgatástudományi megközelítésre jellemző. A hu-
mánszolgáltatások (human services) fenti, szűkebb ér-
telemben vett fogalmának meghatározása a történeti 
hagyományokra vezethető vissza. A történeti hagyomá-
nyokra építő megközelítés az igazgatástudományi 
munkák alapján elsősorban szervezeti alapú. A humán-
szolgáltatások, mint sajátos szolgáltatási típus elkülö-
nült fogalma az Amerikai Egyesült Államok közszolgál-
tatási rendszerének kiépüléséhez kötődik. Bár már a 
13 gyarmat is működtetett bizonyos szolgáltatási típu-
sokat, azonban a humánszolgáltatás fogalma alapvető-
en a XX. század első felében jelent meg, amikor is meg-
jelentek az első humánszolgáltatási központok (human 
services center) az amerikai szolgáltatási rendszerben. 
Ebben a megközelítésben a humánszolgáltatások köré-
be azokat a szolgáltatásokat sorolták, amelyeket ezek a 
központok nyújtottak.4 A humánszolgáltatási közpon-
tok kialakulása és a humánszolgáltatások ezen szű-
kebb fogalma a jótékonysághoz (charity) kapcsolódott 
az angolszász államokban. Így a humánszolgáltatások 
fogalmát elsősorban a rászoruló személyeknek nyújtott 
szolgáltatásokban látták az angolszász szerzők. Ennek 
keretében a humánszolgáltatások hagyományos értel-
mezési keretei között az anyagi függőség, a betegség és 
a fogyatékosság jelentette kockázatok elhárításával és 
kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat tekintették 
humánszolgáltatásnak, azaz alapvetően a jóléti, szociá-
lis szolgáltatásokat sorolták ebbe a körbe.5 

A rászorultság fogalmát később viszonylag szélesebb 
értelemben használták, ugyanis annak nemcsak a jöve-
delmi-vagyoni megközelítését vették alapul. Így ki-
emelték, hogy a humánszolgáltatások a modern társa-
dalmak jelentette kihívások bővülésével is egy folya-
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matosan táguló kört fognak át.6 Ez a megközelítés már 
átvezetett a humánszolgáltatások jelenlegi, tágabb 
megközelítéséhez, amely az angolszász társadalomtu-
dományokban a szükségletek kielégítéséhez kapcsoló-
dik.7 A fenti megközelítés jelentősen tágította a humán-
szolgáltatások horizontját, így például Michelle E. Mar-
tin a humánszolgáltatások körébe sorolja mindazon 
szolgáltatásokat, amelyek az egyéni szükségletek kielé-
gítéséhez szükséges, a hiányzó vagy kevéssé hatékony 
egyéni erőforrások pótlásához kapcsolódnak. Martin 
ebbe a tág fogalomba sorolja a foglalkoztatási szolgál-
tatásokat, a tiszta, biztonságos és megfelelő környezet 
kialakításával és fenntartásával összefüggő szolgálta-
tásokat, valamint az egyéni autonómia kiteljesítéséhez 
kapcsolódó, segítő jellegű szolgáltatásokat is.8 Jóllehet, 
a fogalom tágabb értelmezése szélesebb körben megje-
lent az angolszász szakirodalomban, azonban a commu-
nis opinio továbbra is az, hogy ezek a szolgáltatások el-
sősorban az egyéni rászorultságból fakadó szükségle-
tek kielégítését szolgálják.9 Ehhez kapcsolódóan Willi-
am R. Burger a humánszolgáltatások közé az egészség-
ügyi és szociális jellegű, rászorultsági alapon nyújtott 
szolgáltatásokat sorolja, amelyek ellátási formáiként az 
egészség megőrzését célzó prevenciós szolgáltatáso-
kat, a személyes, életvezetési jellegű tanácsadást, a 
pszichoterápiás foglalkozásokat, a krízisintervenciós 
szolgáltatásokat sorolta.10

A humánszolgáltatások szűkebb körben vett fogalma 
ennek megfelelően a jóléti (elsősorban a rászorultsági 
jellegű szociális és részben egészségügyi) szolgáltatá-
sokra terjed ki. Ezt a modellt főleg az angolszász álla-
mok is alkalmazzák, azonban a human services ilyen ér-
telmezése megjelent más, európai államok – elsősorban 
szociálpolitikai tárgyú – tudományos munkáiban is.11

3. A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK TÁGABB ÉRTELMEZÉSE 

A humánszolgáltatások tágabb értelmezése elsősorban 
az igazgatástudományban jelent meg. Ezen megközelí-
tés alapján a humánszolgáltatás alapvetően személyes 
jellegű szolgáltatási tevékenység, amely sok esetben 
szellemi munkához kötődik, s amelynek területén erős 
állami szabályozás jelenik meg.12 A fenti fogalom széles 
körben elterjedt a német igazgatástudományban, ahol a 
Humandienstleistungen körébe sorolják az egészség-
ügyi szolgáltatásokat,13 a szociális ellátásokat,14 az ok-
tatási szolgáltatásokat,15 a kutatás megszervezését és 
annak támogatását,16 valamint a kulturális közszolgál-
tatásokat.17 Ez a felfogás alapvetően az igazgatástudo-
mányokban jelent meg, azonban a jogtudományra is ha-
tással volt. Ez különösen a közigazgatási jog különös 
részével kapcsolatos munkákban jelenik meg, mint 
szerkesztési elv. A humánszolgáltatásokkal összefüggő 
közigazgatási kérdéseket a többkötetes munkákban ál-
talában egy köteten belül helyezik el, figyelemmel az 
igazgatási terület fent vázolt hasonlóságaira. Ez a meg-
közelítés azonban nem kizárólagos, még a német orien-
tációjú és német közigazgatási jogtudományban sem, 
amelynek egyik fő oka az, hogy egyes humánszolgálta-
tásokra vonatkozó területek önálló jogággá váltak 
(ilyen például a német jogban egyértelműen önálló jog-

ágnak minősülő szociális jog). Azonban ez, a szabályo-
zási terület és logika hasonlóságán alapuló megközelí-
tés a német közigazgatási jogban erőteljesen érvénye-
sül.18 Ehhez kötődik, hogy az általános gazdasági ér-
dekű szolgáltatások körébe vonható területeket a né-
met jogban a gazdasági közigazgatás körében tárgyal-
ják, azaz a közszolgáltatásokon belül a jogirodalom ér-
demi különbséget tesz a humán és a gazdasági jellegű 
szolgáltatások között.19 

4.  A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK ÖNÁLLÓ FOGALMÁNAK 
HIÁNYA 

Nem minden jog- és igazgatástudományban jelenik meg 
a humánszolgáltatások elkülönült fogalma. Így a francia 
jogban a service public eszményén belül, az annak részét 
képező közszolgáltatások körében nem jelenik meg az 
elkülönült humánszolgáltatási szektor, a service publicen 
belül nem tekintik érdemi különbségként azt, hogy az 
adott szolgáltatás személyes jellegű, humánszolgálta-
tás-e, vagy más, például vonalas, infrastrukturális szol-
gáltatás-e. Így lényegében a fenti kérdéseket a service 
public fogalmán és annak tárgyalásán belül rendezik. Ezt 
a modellt követték a service public eszméjét követő – el-
sősorban dél-európai – államok is.20 

5.  A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉRTELMEZÉSEI  
ÉS A JÓLÉTI ÁLLAM FELFOGÁSAINAK KAPCSOLATA

A humán közszolgáltatások értelmezése körében fon-
tos szerepet játszik az, hogy az adott állam melyik jóléti 
modellt követi, hiszen ezek a szolgáltatások – az előbb 
bemutatott jellemzőiknél fogva – sok szálon kötődnek 
az állam jóléti funkcióihoz. Éppen ezért elsőként rövi-
den áttekintem, hogy az egyes modellek miként viszo-
nyulnak a szolgáltatások értelmezéséhez. Az elemzés 
során elsősorban Gøsta Esping-Andersen megközelíté-
sére építek, annak bizonyos mértékű korrekciójával.21

a) A skandináv (szociáldemokrata) jóléti modell

Esping-Andersen csoportosításában az első modellt 
az észak-európai államok (valamint Belgium) jelentik, 
amelyek modellje „nemzetközileg egyedülálló abban, 
hogy az állami pillérre teszi a hangsúlyt.”22 Esping-An-
dersen a modell három főbb jellemzőjének azt tekinti, 
hogy univerzális garanciákat, elsősorban a munkapiac-
ra történő visszatérést elősegítő, ún. aktivációs lehető-
ségeket és ellátásokat, valamint fejlett szolgáltatásokat 
nyújtanak a gyermekeknek, a fogyatékossággal élők-
nek és a támogatásra szoruló időseknek. Ezek a szolgál-
tatások gyakran összekapcsolódnak a közoktatási és a 
kulturális szolgáltatásokkal.23 Mindezekre figyelem-
mel egy egységes rezsimként értelmezhető az állami 
személyes szolgáltatások köre. 

b) Az angolszász (liberális) jóléti modell

Gøsta Esping-Andersen csoportosításában a második 
modellt az angolszász államok (különösen az Egyesült 
Államok, Ausztrália, Új-Zéland, részben az Egyesült Ki-
rályság valamint Írország) jelentik, amelyek aktívan 



3KÖZJOGI SZEMLE |2019  / 2

FÓKUSZ

támogatják a piaci megoldásokat, oly módon, hogy egy-
részt ösztönzik a magán jóléti ellátásokat és az akut pi-
aci kudarcok kezelésére korlátozzák a közfelelőssé-
get.24 Ebben a rendszerben az „egészségügyi ellátó-
rendszer kivételével az állam szerepe reziduális, és a bi-
zonyítottan rászorulóknak nyújtott célzott ellátások 
rendezésére korlátozódik”, így a magán jóléti piac felé 
tereli a középosztályt, az állam pedig erősíti a jövede-
lemtesztelés szerepét. Esping-Andersen szerint bár a li-
berális államokban az állami jóléti kiadások aránya jó-
val alacsonyabb, azonban ezek a jóléti kiadások a ma-
gánszféránál jelentkeznek.25 Mindezekre figyelemmel 
az angolszász rendszerekben a közszolgáltatások szű-
kebb fogalma vált általánosabbá, ugyanis a különféle 
ellátások körében az állam szűkebb szerepe mellett 
azok egymástól való relatíve elválasztottsága is érvé-
nyesül, amely a szolgáltatásokért való közjogi felelős-
ség hatásköreinek telepítésében is megnyilvánul. 

Ki kell emelni, hogy az 1990-es évek végétől, elsősor-
ban az Egyesült Királyságban megjelentek a különféle 
szolgáltatásoknak nagyobb szerepet szánó megoldások 
is, amelyek sok esetben skandináv mintákat kezdtek al-
kalmazni. Ezek az új megközelítésű szolgáltatások sok 
esetben más angolszász államokban is elterjedtek. El-
sősorban az ezredforduló „harmadik utas” munkáspár-
ti kormányainak reformjaiban jelentek meg, amelyek 
az „enabling” („alkalmassá tétel”) elvéhez kötődően 
erősítették a foglalkoztatáspolitikai, a segélyezési és 
szolgáltatási rendszerek kapcsolatait,26 így a közszol-
gáltatások szélesebb értelmezése is tágabb teret nyert 
a fenti megközelítést alkalmazó angolszász államok-
ban.  

c) A kontinentális („bismarcki”) európai jóléti modell

Esping-Andersen csoportosításában a harmadik mo-
dellt a kontinentális európai országok legtöbbjében 
megjelenő vonás, a hagyományos családi jóléti felelőssé-
gek részleges fennmaradása jellemzi. Szerinte ebben a 
rendszerben a legfontosabb a fő kenyérkereső bizton-
sága, amely modell familiáris jellegét csak tovább erő-
síti a társadalombiztosítás dominanciája, amely jó vé-
delmet nyújt az egész életükben stabil állással rendel-
kezőknek.27 A kontinentális államokban mindezek mel-
lett a jóléti szolgáltatások, az oktatási és a tág értelem-
ben vett kulturális szolgáltatások – a korábbiakban jel-
zettek szerint – egységes rendszert képeznek. 

A fenti egységes széles értelmű közszolgáltatási ér-
telmezés a latin (mediterrán) jóléti modellben és a volt 
államszocialista országok közszolgáltatási rendszerei-
ben is megjelenik, amelyek szintén törekednek a fenti 
szolgáltatások egységes kezelésére, jóllehet azok köre 
részben szűkebb vagy sokszor ad hoc jellegű a rendsze-
rek közötti kapcsolat. 28

A fentiekre tekintettel a humánszolgáltatásoknak egy 
szélesebb és szűkebb értelmezése is kialakult. A humán-
szolgáltatások értelmezésére erősen hat a jóléti állam 
modelljével kapcsolatos felfogás. A hagyományos angol-
szász rendszerekben a szolgáltatási struktúra és azok fel-
fogása inkább a szűkebb értelmezés alkalmazását tá-

maszthatja alá. A kontinentális rendszerek sajátosságai 
– ezen szolgáltatások összefüggő rendszerben való keze-
lése és szabályozása – a tágabb fogalom alkalmazását in-
dokolja. Magyarország kontinentális jellegű modelljére 
figyelemmel elemzésem alapját a tágabb értelemben vett 
koncepció képezi.   

A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK MINT 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK.  
A HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TARTALMI  
ÉS FOGALMI KERETEI

1.  A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK MINT 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

Látható, hogy a humánszolgáltatások értelmezései kö-
rében nem alakult ki egységes megközelítés. Az is lát-
ható, hogy a humánszolgáltatások nem kizárólag a köz-
szolgáltatások körébe tartoznak, ugyanis különféle, a 
közszolgáltatások körébe nem tartozó szolgáltatás is 
ide sorolható. Azonban a szerzők általában kiemelik, 
hogy a humánszolgáltatások széles köre vált közszolgál-
tatássá.29 Fazekas Marianna kiemeli, hogy ebben a fo-
lyamatban a közszolgáltatások minden fogalmi ismér-
ve és indoka kimutatható, így a humánszolgáltatások 
többsége a vegyes (köz)javak körébe vonható, amelyek 
megszervezésében központi szerepet játszik a „piaci 
kudarc”, azaz ezeket a szolgáltatásokat jellemzően az 
állam nyújtja, amelynek forrásait redisztribúció útján 
teremti meg, s az elosztás során nem követi a piaci cse-
re logikáját. Ahogyan Ferge Zsuzsa is kiemelte, ezek a 
szolgáltatások a „lét jogán járó szükségleteknek” te-
kinthetőek, így azok kielégítését függetlenítik az egyé-
ni vásárlóerőtől.30 Ehhez kötődik, hogy ezeket a szük-
ségleteket a modern államok, mint gazdasági, szociális 
és kulturális jogként politikailag is deklarálták, s alkot-
mányos szinten ismerték el. Ugyanakkor a szolgáltatá-
sok majd mindegyikében megjelenik az információs 
aszimmetria. A fenti szolgáltatások ugyanis széles kör-
ben szellemi tevékenységek, a szolgáltatás tartalma és 
jellege jelentős ismereteket követel meg, amelyekkel a 
szolgáltatás igénybevevői jellemzően nem rendelkez-
nek. Így a szolgáltatás nyújtója és szervezője szükség-
szerűen többletinformációkkal rendelkezik az igénybe-
vevőhöz képest.31 Mindezek eredményeképpen ezeket 
a szolgáltatásokat jogilag részletesen szabályozzák, s az 
állam azokat jelentős részben közpénzekből finanszíroz-
za. A szolgáltatók körében meghatározó a nonprofit jel-
legű ellátók köre: az állami-önkormányzati – jellemző-
en közintézeti – intézményeken túl széles körben van-
nak jelen a különféle társadalmi szervezetek és egyhá-
zak is a nonprofit jellegű intézményeikkel. Gyakran a 
gazdasági szervezetek is – a vállalati társadalmi fele-
lősségvállalás (corporate social responsibility – CSR) kö-
rében – nonprofit alapon biztosítanak hozzáférést 
ezekhez a szolgáltatásokhoz.32 Mindezekre tekintettel 
ezeket a szolgáltatásokat a szakirodalom elsődlegesen 
közszolgáltatásoknak tekinti, így azokat a humán köz-
szolgáltatások körébe sorolja.33 
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2.  A HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TARTALMI ÉS 
FOGALMI KERETEI

A fenti jellemzők mellett is eltérő rendszerek alakultak 
ki a szolgáltatások tartalmának és fogalmának megha-
tározása körében. Általában kiemelhetjük, hogy ezeket 
a tartalmi kereteket nem egy egységes, közszolgáltatá-
si joganyag, vagy akár az állami gazdálkodást meghatá-
rozó jog rögzíti, hanem jellemzően a szolgáltatási kere-
teket az ágazati joganyag rögzíti. Ez a szabályozás egy 
rendkívül tagolt és többszintű modellt követ,34 ugyanis 
a szolgáltatási tartalmat az ágazati törvények, azok 
végrehajtási rendeletei, valamint gyakran az ágazati 
szolgáltatásokkal összefüggő, a soft-law körébe tartozó 
módszertani útmutatók, minőségi standardok határoz-
zák meg.35  

Fazekas Marianna is kiemeli, hogy a törvényi definí-
ciók általában nem „magát a szolgáltató tevékenységet 
írják le, ehelyett általában szolgáltatási területeket, fel-
adatcsoportokat, esetleg szolgáltatási szinteket hatá-
roznak meg, vagy azokat az intézménytípusokat sorol-
ják fel, ahol az adott szolgáltatás végezhető.”36 Ennek 
keretében jellemzően az adott törvény az ágazati köz-
feladatok ismertetésén keresztül határozza meg a köz-
szolgáltatási tartalmat. Így végső soron a törvényi – va-
lamint a kapcsolódó rendeleti és soft law – szabályok 
összessége határozza meg a szolgáltatást, amelyet 
esetlegesen egy rövidebb, definíció jellegű szabály fog-
lal össze a törvény elején, azonban erre nem minden 
ágazatban és országban kerül sor. 

3. A HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA 

A humán közszolgáltatások fogalmi keretei jelentősen 
eltérnek az egyes államokban kialakult jogi és tudomá-
nyos álláspontok a fogalmi kérdésekkel kapcsolatban, 
így a humán közszolgáltatások csoportosítása kapcsán 
sem fogalmazhatunk meg egységes álláspontot. A hu-
mánszolgáltatások angolszász – szűkebb – fogalmára 
tekintettel alapvetően ebbe a körbe a jóléti – elsősor-
ban szociális és egészségügyi – ellátásokat sorolhatjuk. 
A fenti, szűkebb fogalomra tekintettel jellemzően éle-
sen elkülönítik a humánszolgáltatásoktól a közoktatás-
sal összefüggő szolgáltatásokat, amelyeket külön rend-
szerként kezelnek.37 Így egyértelműen és élesen elkülö-
níthetők az angolszász, a human services felfogásán ala-
puló rendszerekben a jóléti és az oktatási, művelődési 
jellegű közszolgáltatások. 

Ugyanez az éles elkülönülés megjelenik a német jog-
irodalomban is, ott azonban ennek elsősorban jogági 
okai vannak. A német jogrendszerben a szociális jog a 
közigazgatási jogtól élesen elkülönült, önálló jogággá 
vált, amelynek egy sajátos ágazati kódexe is kialakult. 
Ebben a rendszerben a jóléti szolgáltatásokat egyértel-
műen a szociális jog szabályozza.38 Egyes felfogások a 
szociális jogot a tág értelemben vett közigazgatási jog 
egy sajátos szakterületeként kezelik,39 azonban a jog-
ági elkülönültség miatt a szociális szolgáltatásokat ál-
talában nem a közigazgatási jog különös részének kere-
tében tárgyalja a német jogi irodalom.40 Ugyanez a fel-

fogás jelenik meg az oktatás területén is, az oktatási jog 
szintén elindult az önálló jogággá válás útján,41 így a 
közigazgatási jogi különös részi tankönyvek jellemző-
en nem tekintik azt a tárgykörükbe tartozónak. Mind-
ezen elkülönültség azt támasztja alá, hogy a német jog-
ban a humán közszolgáltatások között a szerzők élesen 
elkülönítik a jóléti szolgáltatásokat és az oktatással, mű-
velődéssel összefüggő szolgáltatásokat. 

A magyar közigazgatási jogi és közigazgatás-tudomá-
nyi irodalom szintén a német modellt követte. Az el-
múlt évtizedben Magyarországon több, a közszolgálta-
tásokat összefoglaló munka született. Időrendben az 
első, a Lapsánszky András által szerkesztett, az állam- 
és jogtudományi karok közigazgatási jogi tanszékei-
nek, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Köz-
igazgatás-tudományi Karának a közreműködésével 
készített, háromkötetes közigazgatási jog különös ré-
szi – kézikönyvként is használható – tankönyv a hu-
mán közszolgáltatásokat egy önálló, harmadik kötet-
ben foglalja össze. A kötetben a jóléti és az oktatási és 
művelődési közszolgáltatások elkülönülnek, azonban 
ezek nem képeznek csoportképező szempontot, ugyan-
is a munka egy tagoltabb, azonban a fenti szolgáltatá-
sokat keverten tartalmazó modellt alkalmaz. Így a kö-
tet önálló humán közszolgáltatási ágazatnak tekinti az 
egészségügyi szolgáltatásokat, köznevelést, a felsőok-
tatást, gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatást 
(amelyet inkább oktatási, mint jóléti ellátásként ke-
zel), a kulturális igazgatást, a szociális igazgatást, a 
médiaigazgatást, valamint a sport igazgatását.42 Így lé-
nyegében a hagyományos, jóléti és a művelődéssel, ok-
tatással összefüggő szolgáltatásokat vegyesen tár-
gyalja a munkában. 

Az időrendben következő nagyléptékű elemzés, Hor-
váth M. Tamás és Bartha Ildikó által szerkesztett, a he-
lyi-területi közszolgáltatásokat bemutató munka bár 
nem használja a humán közszolgáltatások összefoglaló 
fogalmát, azonban a hagyományos, angolszász és né-
met megközelítés alapján a jóléti és a művelődési szol-
gáltatásokat egymástól elkülönítetten kezeli, méghoz-
zá azon belül elsőként a szociális és egészségügyi szol-
gáltatásokat, mint jóléti jellegű szolgáltatásokat, majd 
az oktatási jellegűeket vizsgálja.43  

Fazekas Marianna a humán közszolgáltatások cso-
portosítása körében szintén egy tagoltabb rendszert 
alkotott meg: ő a humán közszolgáltatásokon belül el-
különítette egymástól a közoktatást, a felsőoktatást, az 
egészségügyi közszolgáltatásokat, a szociális ellátáso-
kat, a kulturális szolgáltatásokat, valamint a kutatást. 
Lényegében ezeket három csoportba sorolta: az okta-
tási jellegű szolgáltatásokba, a jóléti jellegű szolgálta-
tásokba, valamint a kutatási és kulturális jellegű köz-
szolgáltatásokba. Fazekas kiemelte, hogy ezek a szol-
gáltatások sajátosak, ugyanis az alkotóművészeti sza-
badsághoz és a kutatás szabadságához kapcsolódnak, 
amelyek érvényesítése sajátos szabályozási megoldá-
sok kialakulásához vezetett. 
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ZÁRSZÓ HELYETT:  
A HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK LEHETSÉGES 
ELEMZÉSI KÖRE 

Miként az első részben már jeleztem, Magyarország 
főbb jellemzőire tekintettel a humán közszolgáltatások 
értelmezése során azok tágabb, kontinentális megkö-
zelítését alkalmazom, s a közszolgáltatási jelleg köré-
ben is a korábbiakban ismertetettekre támaszkodom. 

A közszolgáltatások csoportosítása körében egymás-
tól elkülönítem a jóléti szolgáltatásokat, valamint a mű-
velődéshez, kultúrához, oktatáshoz kötődő közszolgálta-
tásokat. Külön csoportként értelmezem a tág értelem-
ben vett kultúrához és oktatáshoz kötődő ellátásokat, az 
oktatási, a kulturális és a sportszolgáltatások ellátását.

A rendszerezés és az értelmezési alternatívák feltá-
rása a humánszolgáltatásokról folyó szakmai diskur-
zusok dogmatikai keretéhez járulhat hozzá.  
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KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓI  
JOGVÉDELEM  
UNIÓS ÁTALAKULÁS ALATT?
Eltérő jogvédelmi mércék az EU jogának  
tagállami és uniós végrehajtása során

SZERZŐ: Szegedi László

Ez a monográfia egyszerre vizsgálja, hogy az egyes uniós rendelkezések köz-
vetett (tagállami) és közvetlen (uniós szintű) végrehajtása során az Európai Unió 
miképpen alakította és alakítja át a szubjektív jogsérelemhez kötött közigazga-
tási bírói jogvédelmet.

A közvetett végrehajtás keretében egy meghatározott országcsoportban történelmileg adott volt a köz-
igazgatási bíráskodás szubjektív jogvédelmi funkciója. Így a német, az osztrák, a cseh, a szlovák és a 
magyar jogrendszerek máig leszűkítik a keresetindításra jogosultak körét, annak feltételéül a szubjektív 
jogsérelmet, bizonyos esetekben ezen túlmenően az érdeksérelmet szabva. Ez ellen hat, hogy az Európai 
Unió Bírósága(EuB, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt az Európai Közösségek Bírósága) a Van 
Gend & Loos-ítélet óta szorgalmazza az egyének keresetindítási jogának kiszélesítését, mivel rájuk úgy 
tekint, mint akik a nem feltétlenül lojális tagállami közigazgatással szemben elősegíthetik a tagállami bíró-
ságok előtt az uniós jog kikényszerítését.

A EuB ugyanakkor az előtte meginduló bírósági – semmisségi – eljárásokban máig ragaszkodik a szub-
jektív jogvédelmi megközelítéshez. Ezt fejezi ki a fellépés feltételeként a bírói esetjogban kidolgozott Plau-
mann-teszt személyes, valamint az ahhoz kapcsolódó közvetlen érintettség követelménye. A mostanáig 
fennálló, döntően szubjektív jogvédelmi irányultság oka uniós szinten az, hogy a jogvédelmi garancia-
rendszer egyes elemei változatlanul az integráció kezdeti szakaszainak igényeihez szabottak. Látni kell 
azonban, hogy a közvetlen (uniós szintű) végrehajtás kiszélesedésével ez a felfogás egyre inkább 
meghaladottá válik.
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