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• Hazai folyóiratok aktuális számai • 
 
Tér és Társadalom – 34. évf. 1. szám, az MRTT tagjainak belépést követően online hozzáférhető: 
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/issue/view/444 
 
Területi Statisztika – 60. évf. 2. szám: 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2020/02/terstat2002.pdf 
 
Comitatus – 30. évf. 234. szám: http://www.mrtt.hu/files/comitatus/comitatus_2020_tavasz.pdf 
 
 
• Nemzetközi kongresszusok 2020 • 
  
A koronavírus pandémia miatt a nemzetközi szervezetek éves konferenciái, kongresszusai 
elhalasztásra kerültek, az alábbiak szerint. 
 
28th NISPAcee Annual Conference (Split) – Elhalasztva 2020 októberére  
 
13th RSAI World Congress (Marrákes) – Elhalasztva 2021-re 
 
60th ERSA Congress (Bolzano) – Elhalasztva 2021-re  
A nagy érdeklődésre való tekintettel (több, mint 900 benyújtott absztrakt) a szervezők a kongresszus 
tervezett augusztus végi időpontjában online konferenciát szerveznek. Az esemény tartalma, témái, 
lebonyolítása jelenleg még egyeztetés alatt van. Az elfogadott absztrakttal rendelkező szerzőknek 
ezzel kívánnak lehetőséget adni a szervezők, hogy kutatási eredményeiket bemutassák. A halasztás 
miatt az ERSA 61. kongresszusa Pécsett 2022-ben kerül megrendezésre. 
 
RSA Annual Conference (Ljubljana) – Elhalasztva 2022-re  
 
 
• Nemzetközi társszervezetek hírei • 
 
RSA Webinar Series 
https://www.regionalstudies.org/category_events/webinar/ 
 
2020 Regions Studies Annual Lecture – Regional Worlds: From Related Variety in Regional 
Diversification to Strategic Coupling in Global Production Networks  
A recording of the webinar is now available at https://youtu.be/DY4iQGsO1zg 
 
Regional Science Policy & Practice (Vol. 12, Issue 2, Special Issue: Challenges and Opportunities for 
Regional Development) 
https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/toc/17577802/2020/12/2 
 
EPRC-SPS Online Seminar: Lewis Dijkstra – Everything you heard about global urbanisation is wrong 
http://www.spatialplanningtudelft.org/seminar/online-eprc-sps-seminar-lewis-dijkstra-everything-
you-heard-about-global-urbanisation-is-wrong-28-may-1230/ 
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• Koronavírussal kapcsolatos területi kutatások (tanulmányok, elemzések) • 
 
RSA Blog – Jacob Irving: Working in lockdown during the COVID-19 Pandemic is an Opportunity to 
lend our Expertise 
https://www.regionalstudies.org/news/working-in-lockdown-during-the-covid-19-pandemic-is-an-
opportunity-to-lend-our-expertise/ 
 
ERSA Forum on multiple impacts of Coronavirus 
https://ersa.org/2020/03/19/covid-19-forum-submit-your-ongoing-research-now/ 
 
RSPP Working Paper Special Series on Covid-19 
https://www.regionalscience.org/index.php/news/journals.html 
 
RKI Gyorselemzések: http://www.rkk.hu/hu/covid-19-kutatasok/gyorselemzesek.html 
Varjú V., Farkas O., Farkas J. Zs. és Vér Cs.: Közlekedési emisszió változásának néhány aspektusa a 
COVID-19 járvány következtében 
Kovács S. Zs.: Önkormányzati bevételkiesések a járványhelyzetben 
  
RKI Műhelytanulmányok: http://www.rkk.hu/hu/covid-19-kutatasok/muhelytanulmanyok.html 
Lennert J.: A SARS-CoV-2 vírus magyarországi területi terjedésének forgatókönyvei – egy ágens alapú 
modellezési kísérlet 
Kovács S. Zs. és Uzzoli A.: Egészségkockázatok területi különbségei a koronavírus-járvánnyal 
összefüggésben Magyarországon   
 
A koronavírus-járvány magyar területi adatai (ábrák, táblázatok): http://www.rkk.hu/hu/covid-19-
kutatasok/teruleti-adatok.html 
 
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/ 
 
TÁRKI COVID-19 related social science research in Hungary 
https://adatbank.tarki.hu/en/covid-19-research-in-hungary/ 
A TÁRKI arra vállalkozott, hogy az elmúlt hetekben nagy számban indult, a koronavírus-járványhoz 
kötődő társadalomtudományi kutatokat összegyűjtse, összekösse az egymástól függetlenül induló, 
ám a társadalmi távolságtartás miatt egymás aktuális munkájáról nem értesülő kollégákat. 
 
 
• Koronavírussal kapcsolatos kérdőívek, felhívások • 
 
A COVID-19 járvány hatása a közösségi terek használatára és jövőjére 
https://kwest.limequery.com/882481?lang=hu 
A koronavírus-járvány hatására az élet számos területén jelentős változás ált be. A kérdőív célja 
annak vizsgálata, hogy a koronavírus terjedése és a korlátozó intézkedések következtében hogyan 
változott meg a terek és a parkok használata. A jövőre vonatkozóan pedig feltárni, hogy milyen 
intézkedésekkel lehet majd újra vonzóvá tenni a települések közösségi tereit a lakosság számára.  A 
kérdőív kitöltése önkéntes, anonim. Kitöltése 5–10 percet vesz igénybe. 
 
CfP AISRe Special Call for Contributions on Covid-19 and Territorial Impact   
https://ersa.org/2020/04/20/aisre-special-call-on-covid-19/ 
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RSPP Call for Papers on Drivers, Impacts and Policies of Covid19 
http://regionalscience.org/index.php/news/journals/item/2637-rspp-call-for-papers-on-drivers,-
impacts-and-policies-of-covid19.html 
    
 
• Doktori képzések, felvételi határidők • 
 
A PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola felvétel hirdet! 
Jelentkezési határidő: 2020. május 22. 
Iskolánkról: Kelet-Közép-Európa első regionális tudományi doktori iskolája 1996-ban alakult. 
Képzésünk a térhez kapcsolódó elméleti és módszertani ismeretek alapján az európai és a hazai 
területi folyamatok kutatására készíti fel a hallgatókat. Iskolánk neves oktatói szoros szakmai 
kapcsolatokat ápolnak a regionális gazdaságtan és politika vezető nemzetközi műhelyeivel. Személyre 
szabottan, már az első félévtől szisztematikusan készítjük fel a hallgatókat a nemzetközi és hazai 
nívós szakmai publikálásra. Ösztönözzük diákjainkat arra, hogy szakmai fejlődésüket kutatási 
területük jeles központjaiban tett látogatásokkal, illetve nívós konferencia részvételekkel is 
elősegíthessék. Az iskola specializációs irányai: innováció és regionális növekedés; a vállalkozás 
szerepe a regionális fejlődésben; regionális fejlesztést támogató gazdaságelemzések; a regionális 
fejlődést és politikákat alakító tényezők vizsgálata.  
E-mail: phd@ktk.pte.hu  
Web: https://ktk.pte.hu/hu/kepzesek/doktori-kepzesek/regionalis-politika-es-gazdasagtan-doktori-
iskola  
Facebook: https://www.facebook.com/regaphd/ 
 
A SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola felvételt hirdet!  
Jelentkezési határidő: 2020. május 31.  
Iskolánkról: A SZE RGDI kiemelt célja, hogy a regionális, valamint a gazdálkodás- és 
szervezéstudományok legújabb elméleti és módszertani eredményeivel megismertesse a hallgatókat, 
azokban kutatási tapasztalatokat szerezzenek. Az oktatást, témavezetést az egyetem oktatói és külső 
szakemberek végzik. A Regionális Tudományi Programban a képzés magyar nyelven történik, de 
egyes tárgyak felvehetők angol nyelven is, míg a Gazdálkodás- és szervezéstudományi Program 
képzése angol nyelvű.  
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu 
Web: http://rgdi.sze.hu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/sze.rgdi/ 
 
 
• Az MRTT hírei • 
 
SZJA 1% 
Kedves Kolléga! Eredményes szakmai tevékenységünk támogatására kérjük, ajánlja fel személyi 
jövedelemadója 1 százalékát az MRTT-nek. A felajánlásokat illetménylapunkra, a Tér és Társadalom 
folyóiratra, valamint a Kiváló Ifjú Regionalista Díjra fordítjuk. Adószámunk: 18323038-1-02 
http://www.mrtt.hu/1szazalek.html  
 
Facebook 
Kövesse híreinket közösségi oldalunkon: https://www.facebook.com/mrtt.hu/  
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Hírlevél 
Az előző hírlevél (A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos területi kutatásokról) itt elérhető: 
http://www.mrtt.hu/files/docs/MRTT_hirlevel_20200416.pdf  
Az MRTT következő hírlevele május közepén jelenik meg. Várjuk tagjaink, partnereink híreit az 
szracz@rkk.hu címre.  
Hírlevél feliratkozás/leiratkozás: szracz@rkk.hu  
 
 
Üdvözlettel 
 
Magyar Regionális Tudományi Társaság 
http://www.mrtt.hu/ 
https://www.facebook.com/mrtt.hu/ 
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