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Kedves Kollégák! 
 
Békés karácsonyt és boldog új évet kívánok minden kedves tagtársunknak és partnerünknek az MRTT 
elnöksége nevében! 
 
Örömmel tudatom, hogy a társaság aktív tagjainak száma második éve meghaladja a 220 főt. A 
pandémiával sújtott 2020. évben sikerként könyvelhetjük el, hogy az eredeti időpontban (rekord 
számú, 185 előadóval és 22 szekcióval) meg tudtuk rendezni az MRTT vándorgyűlést online, illetve 
hibrid módon, színvonalas plenáris előadásokkal (a videók elérhetők a honlapon). Az idei évben 
bevezetett hírleveleinkkel, közösségi oldalunkkal biztosítottuk a rendszeres kommunikációt, 
híráramlást. Emellett tizenöt kisebb rendezvény szervezésében vettünk részt, tagozataink többsége 
rendszeresen működött. A társaság már készül a 8. közép-európai CERS konferenciára (Poznan, 2021. 
ősz) és szokásos nagyrendezvényeire (Fiatal Regionalisták XII. Konferenciája; XIX. köz- és 
vándorgyűlés). A pécsi ERSA kongresszus 2022 augusztusára halasztódott 
(http://www.mrtt.hu/aktualis_rendezvenyek.html). 
 
Elkészült az MRTT középtávú programja, amely a Tér és Társadalom aktuális számában olvasható: 
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3335 
 
Köszönjük megtisztelő bizalmukat! 2021-ben is számítunk aktivitásukra. Célunk továbbra is az, hogy 
közösen szolgálhassuk a magyar regionális tudomány ügyét és tovább erősítsük társaságunk 
nemzetközi integrálódását. 
 

Üdvözlettel 
 

Prof. dr. Gál Zoltán 
elnök 

 
• Hazai folyóiratok • 
 
Tér és Társadalom – 34. évf. 4. sz. 
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/issue/view/447  
 
Területi Statisztika – 60. évf. 6. sz.  
https://www.ksh.hu/terstat_aktualis  
 
Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek – 17. évf. 3. sz.  
https://www.strategiaifuzetek.hu/archivum 
 
Comitatus: önkormányzati szemle – 30. évf. 236. sz. 
http://www.mrtt.hu/files/comitatus/comitatus_2020_osz.pdf 
 
Statisztikai Szemle – 90. évf. 12. sz.  
http://www.ksh.hu/statisztikai_szemle_aktualis_szamunk  
 
A Tér-Gazdaság-Ember folyóirat várja a publikálni kívánt tanulmányokat a 2021/1-es számába 
legkésőbb 2021. január 15-ig. Információk: https://tge.sze.hu/ 
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• Könyvek, kötetek • 
 
Czirfusz M. (szerk.): Területi kihívások és területi politikák Magyarországon, 2010–2020 
http://www.regscience.hu:8080/xmlui/handle/11155/2307  
 
Horbulák Zs.: Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969–1989) 
Megrendelés: http://www.pravnickaliteratura.sk; ill. iinfo@pravnickaliteratura.sk 
 
Péti M. – Schwarcz Gy. – Ress B. (szerk.): Multidiszciplináris tanulmánykötet a Kárpát-medence és 
magyarságának egyes társadalmi, gazdasági, környezeti jelenségeiről és kihívásairól 
http://nski.hu/admin/data/file/20201204/multidiszciplinaris-tanulmanykotet_nski_2020.pdf 
 
Zongor G. – Agg Z. (szerk.): Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990–2020 
http://www.mrtt.hu/comitatus_konyvek.html  
 
Megjelent a Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe c. 
tanulmánykötet (szerk. Horváth Gy. – Lux G.) puhafedeles változata.  
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-to-Regional-Development-in-Central-and-
Eastern-Europe/Lux-Horvath/p/book/9780367660048  
 
 
• Hazai hírek • 
 
Társadalmi egyeztetés a 2021–2027-es időszak fejlesztési terveiről 
(A Partnerségi Megállapodás és az operatív programok 2021. január végéig véleményezhetők) 
https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027  
 
 
• Nemzetközi társszervezetek hírei, felhívások • 
 
ERSA 2021 – Call for Special Session Proposals (Deadline: 10 January 2021) 
Bolzano, 24-27 Augustus 2021 https://ersa.eventsair.com/60th-ersa-congress-bolzano-italy/call-for-
special-session  
 
13th World Congress of the RSAI (Deadline for Abstract/Session Submission: 15 February 2021) 
Marrakech, 25-28 May 2021 https://www.regionalscience.org/2021worldcongress/index.html 
 
New President of the RSA: John Agnew, UCLA 
https://www.regionalstudies.org/news/new-rsa-president/  
 
New Chair of the RSA: Jessie Poon, University of Buffalo 
https://www.regionalstudies.org/news/new-rsa-chair-appointed/  
 
RSAI Newsletter (2/2020) 
http://www.regionalscience.org/index.php/publications/newsletter.html 
 
TERRITORIALL 2nd edition of the ESPON Magazine 
https://www.espon.eu/magazine 
 
IGU Commission Geography of Governance 2021 Annual Conference 
Poznan, 23-25 June 2021 https://sites.google.com/view/geogov2021/ 
 
8th EUGEO Congress on the Geography of Europe – Sustainable Geographies in the Heart of Europe 
Prague, 28 June - 1 July 2021 https://www.eugeo2021.eu/  
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Call for Papers to the Energy Policy Journal on the theme "The spatial dimension of energy transition 
policies, practices and technologies" (Abstract submission deadline: 1 March 2021) 
http://regionalscience.org/index.php/news/journals/item/2748-call-for-papers-to-the-energy-policy-
journal-on-the-theme-the-spatial-dimension-of-energy-transition-policies,-practices-and-
technologies.html  
 
Call for Papers of Special Issue of the Review of Regional Research on “The impact of history on 
regional development’’ (Abstract submission deadline: 31 December 2020) 
https://ersa.org/2020/10/30/call-for-papers-on-the-impact-of-history-on-regional-development/  
 
Papers in Regional Science – Vol. 99. Issue 6. 
http://regionalscience.org/index.php/news/journals/item/2749-the-latest-issue-of-papers-in-
regional-science-is-available-volume-99,-6-december-2020.html 
 
 
• Koronavírussal kapcsolatos hírek, kutatások • 
 
RSA Blog: Green, A. – Riley, R.: Homeworking and the Return to the Office 
https://www.regionalstudies.org/news/homeworking-and-the-return-to-the-office-part-one/  
 
Bergs, R. – Issa, M.: Effects of the COVID-19 Pandemic in the Area of Tension between the Economy 
and Climate Change: A Case Study at Rural and City District Level in Southern Germany 
https://ersa.org/wp-content/uploads/2020/12/SSRN-id3622221.pdf 
 
Yunu, A. – Isdory Mgunda, M.: The Management and Mitigation of Social, Economic, Health and 
Political Impacts of COVID-19 in the Global Community 
https://ersa.org/wp-content/uploads/2020/11/The-Management-and-Mitigation-of-Social-
Economic-Health-and-Political-Impacts-of-COVID-19-in-the-Global-Community.pdf 
 
Williams, A. E.: The Global Response to COVID-19 as an Example of a One-Sided Problem Definition in 
the Absence of General Collective Intelligence 
https://ersa.org/wp-content/uploads/2020/11/The-Global-Response-to-COVID-19-as-an-Example-of-
a-One-Sided-Problem-Definition-in-the-Absence-of-General-Collective-Intelligence-v3.pdf 
 
 
• A XVIII. vándorgyűlés elégedettségi kérdőíve • 
 
– A vándorgyűlés az online átállás szempontjából sikeres volt (26 fő teljes mértékben elégedett volt; 

10 fő többnyire elégedett volt; 1 fő nem tudja/nem válaszolt). 
– A rendezvényről több csatornán is értesültek a résztvevők (21 fő személyes kapcsolat által; 19 fő 

MRTT hírlevélből; 16 fő MRTT honlapról; 7 fő más szervezeten keresztül; 6 fő Facebookról). 
– A szervezők tevékenységével (rendezvényről való tájékoztatás, együttműködés, segítőkészség) 33 

fő teljes mértékben elégedett volt; 4 fő többnyire elégedett volt. 
– A plenáris előadások színvonalával 14 fő teljes mértékben elégedett volt; 8 fő többnyire elégedett 

volt; 1 fő megfelelőnek tartotta; sajnos 14 fő nem kísérte figyelemmel a plenáris előadásokat, ill. 
nem tudja/nem válaszolt. (A videók megtekinthetők a konferencia honlapján.) 

– A szekcióelőadások színvonalával 18 fő teljes mértékben elégedett volt; 17 fő többnyire elégedett 
volt; 1 fő megfelelőnek tartotta; 1 fő nem vett részt szekcióülésen, ill. nem tudja/nem válaszolt. 

– A szekciók szervezettségével, színvonalával általánosságban 25 fő teljes mértékben elégedett volt; 
8 fő többnyire elégedett volt; 1 fő megfelelőnek tartotta; 3 fő nem vett részt szekcióülésen, ill. 
nem tudja/nem válaszolt. 

– A válaszadók előzetes elvárásainak az esemény megfelelt (28 főnek teljes mértékben; 8 főnek 
többnyire igen; 1 fők nem tudja/nem válaszolt). 
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– A kollégák többsége a vándorgyűlést megelőzően kevés online konferencián tartott előadást (10 
fő egyszer sem, 12 fő egy alkalommal, 9 fő néhányszor, 6 fő ötnél többször). 

– A konferenciát összességében 29 fő kiválóra, 8 fő jóra értékelte. 
– A válaszadók többsége részt venne 2021 tavaszán egy online MRTT konferencián (25 fő hajlandó 

lenne fizetni is érte hasonló összeget, előadásonként 7000 Ft-ot; 8 fő akkor venne részt, ha MRTT 
tagoknak kedvezményes lenne, 3000 Ft, "külsősöknek" 7000 Ft; 1 fő ennél alacsonyabb részvételi 
díjat javasolt, 3 fő nem tudja/nem válaszolt). 

– A kollégák többsége (24 fő) szerint egy online szekcióelőadásra 20 percet célszerű szánni, 
amelyből 5 perc jusson kérdésekre (8 fő ennél kevesebb, 5 fő ennél több időt javasolt). 

– A leginkább preferált videókonferencia alkalmazás a Microsoft Teams (20 fő). A kevésbé 
népszerűek: Google Meet (6 fő); Zoom (6 fő); Skype (1 fő); 4 fő nem tudja/nem válaszolt. 

 
Köszönjük a kollégáknak, aki segítették munkánkat az elégedettséget mérő kérdőív kitöltésével! 
Január közepi hírlevelünkben jelentkezünk a tavaszi konferencia felhívásával. 
 
 
• Hírlevél • 
 
Kövesse híreinket közösségi oldalunkon: https://www.facebook.com/mrtt.hu/  
Az előző hírlevél itt elérhető: http://www.mrtt.hu/files/docs/MRTT_hirlevel_20201115.pdf 
 
Az MRTT következő hírlevele 2021 január közepén jelenik meg. Várjuk tagjaink, partnereink híreit a 
racz.szilard@krtk.hu címre. Hírlevél feliratkozás/leiratkozás: racz.szilard@krtk.hu 
 
 
Üdvözlettel 
 
Magyar Regionális Tudományi Társaság 
http://www.mrtt.hu/ 
https://www.facebook.com/mrtt.hu/ 
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