
Kedves Kollégák! 
 
Napjainkban a koronavírus-járvány jelentős mértékben korlátozza a személyes kontaktusokat, 
tudományos közösségünk esetében a viták, konferenciák és egyéb rendezvények szervezését. Éppen 
ezért ebben az időszakban a közreadott kutatási anyagok, publikációk, információk terjesztését 
kéthetente online hírlevél formájában és rendszeresen frissülő Facebook oldalunk segítségével látjuk 
el: https://www.facebook.com/mrtt.hu/ 
 
Jelen hírlevélben a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos területi kutatások fontosabb oldalait 
gyűjtöttük össze, amelyeket közösségünk, tagjaink, partnereink készítettek az elmúlt hetekben. 
 

------------------------------------------------- 
MRTT hírlevél 2020. április 16. – A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos területi kutatások 

------------------------------------------------- 
 
• Tanulmányok, elemzések • 
 
ESPON - Collecting experiences and evidence on local and regional responses to COVID-19 
https://www.espon.eu/collecting-experiences-and-evidence-local-and-regional-responses-covid19 
 
ERSA Forum on multiple impacts of Coronavirus 
https://ersa.org/forum-coronavirus/ 
 
Józsa, Viktória: Status Report on Actions and State Aid Measures against Economic Impacts of COVID-
19 at European Union and Member State Level 
https://ersa.org/wp-content/uploads/2020/03/State_aid_economic_impacts_COVID-19-29032020-
jozsa.pdf 
 
RSA Pandemics, Cities, Regions & Industry Group: Impact of the Coronavirus 
https://www.regionalstudies.org/about/pandemics-cities-regions-industry/ 
 
RSA Cohesion Policy for Coronavirus, and beyond 
In the new blog Nicola Dotti forwards some evidence-based recommendations on how Europe is 
responding to the Covid-19 crisis. 
https://www.regionalstudies.org/news/cohesion-policy-for-coronavirus-and-beyond/ 
 
Daniela Carl - Alex Holmes: Moving towards a new conference model? The rocky road to virtual 
conferencing  
https://www.regionalstudies.org/news/moving-towards-a-new-conference-model-the-rocky-road-
to-virtual-conferencing/ 
 
EC Intelligent Cities Challenge COVID-19 webinars - Fighting Coronavirus at a City-Level 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars 
 
List of Member State Measures approved under Article 107(2)b TFEU, Article 107(3)b TFEU and 
under the Temporary State Aid Framework 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_107_2_b_a
nd_107_3_b.pdf 
 
KSH Koronavírus dosszié (elemzések, adatvizualizációk) 
http://www.ksh.hu/koronavirus-dosszie 
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KSH járási szintű elemzés: Területi különbségek a koronavírus-járvány árnyékában 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ter_kul_jarvany/index.html 
 
KRTK Regionális Kutatások Intézete: COVID-19 kutatások (területi adatok és hatások, célzott és 
kapcsolódó kutatások) 
http://www.rkk.hu/hu/covid-19-kutatasok.html 
 
RKI gyorselemzések: http://www.rkk.hu/hu/covid-19-kutatasok/gyorselemzesek.html 
Koós Bálint: A koronavírus-járvány területi vesztesei  
Lennert József: Válságmegoldásból napi gyakorlat? A távmunka lehetséges széleskörű elterjedésének 
hatása a jövőbeli vándormozgalmi mintázatokra  
Kovács Sándor Zsolt: Digitalizálhatók-e az alapvető pénzügyek a járványhelyzet hatására?  
Hajdú Zoltán – Rácz Szilárd: Államhatár-politikák az Európai Unióban és Magyarországon a globális 
COVID-19 vírusválság kezdeti időszakában  
 
KRTK Világgazdasági Intézet: A koronavírus-járványt követő európai intézkedések 
http://www.vki.hu/news/news_1484.html 
 
KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet (elemzések) 
https://www.mtakti.hu/koronavirus/ 
 
NSKI gyorsjelentés: A Kárpát-medencei magyarság egyes járványhelyzeti sérülékenységi tényezői 
http://www.nski.hu/admin/data/file/20200408/gyorsjelentes_k-m-
i_magyarsag_jarvanyhelyzetben_.pdf 
 
A HÉTFA elemzései a járványügyi válság gazdasági és társadalmi hatásairól 
http://hetfa.hu/2020/04/02/a-portfolio-nyitooldalan-a-hetfa-elemzese-a-jarvanyugyi-valsag-
turizmusra-gyakorolt-teruleti-hatasairol/ 
 
Kiss János Péter: A magyar koronavírus-térkép – és ami abból következik 
https://hvg.hu/tudomany/20200408_magyar_koronavirus_terkep_jarvany_teruleti_eloszlas_adatok 
 
 
• Kérdőívek • 
 
ERSA Survey on Coronavirus, travel and living places 
https://ersa.org/2020/04/06/ersa-survey-on-coronavirus-travel-and-living-places/ 
A kérdőív a közlekedés és a lakókörülmények változásait méri fel a járvány hatására. Kidolgozói: 
Grenoble-Alpes University, Paris-Saclay University, Lyon 3 Jean Moulin University, EM Normandy 
Business School, Aix Marseille University, Le Havre University. Kitöltési idő: 5–7 perc. 
 
ERSA survey on coronavirus lock-down 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8tpKOKhPUv0q5HND1wdhof_XJpad6m71nFYF2ctFup
p0Ivg/viewform 
A kérdőív a koronavírus okozta járványügyi helyzet (és otthon maradás) mindennapi életre való 
hatásait méri fel. Kidolgozó: Lise Bourdeau-Lepage, Professor, University Lyon 3 UMR EVS. Kitöltési 
idő: 10 perc. 
 
Covid-19 Közlekedés környezeti terhelése 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=17247 
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A KRTK Regionális Kutatások Intézete környezeti kutatócsoportjának online kérdőíve a koronavírus 
járvány kapcsán arra keresi a választ, hogy az egyéni közlekedésben bekövetkezett változásoknak 
mekkora az emissziós hatása. Kitöltési idő: 3–5 perc. 
 
 
• Special issue felhívások • 
 
REGION is calling for submissions for a special issue on "Space and Health". For details see the call for 
papers as 
http://www-
sre.wu.ac.at/region/Call%20for%20Special%20Issue%20Space%20and%20Health_final.pdf  
 
Call For Papers - Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (TESG): The Geography of the 
Corona Virus 
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679663 
 
Call for Papers : COVID-19 and the Real-Financial Economy link : A special issue in International 
Review of Economics and Finance 
https://brianmlucey.wordpress.com/2020/03/27/call-for-papers-covid-19-and-the-real-financial-
economy-link-a-special-issue-in-international-review-of-economics-and-finance/amp/ 
  
Call for Papers : Covid-19 and International Finance: a Special Issue of International Review of 
Financial Analysis 
https://brianmlucey.wordpress.com/2020/03/26/call-for-papers-covid-19-and-international-finance-
a-special-issue/ 
 
 
• Egyéb • 
 
REVIDPécs 
https://www.facebook.com/REVIDPecs/ 
A PTE Közgazdaságtudományi Kar több lokális szereplő becsatlakozásával elindította a REVIDPécs 
kampányt, amellyel célja, hogy egy olyan közösség épüljön ki, ami aktívan megosztja tagjaival a 
kilábalási lehetőségekkel kapcsolatos információt, segítséghez juttassa a bajbajutott vállalkozásokat. 
 
 
Az MRTT következő hírlevele április végén jelenik meg. Várjuk tagjaink, partnereink híreit az 
szracz@rkk.hu címre. 
 
Üdvözlettel 
 
Magyar Regionális Tudományi Társaság 
http://www.mrtt.hu/ 
https://www.facebook.com/mrtt.hu/ 
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