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Felhívás pályázatra 

„Év Regionális Tudományi Publikációja” díj, 2020 

 

A publikációs díj célja 

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományok Bizottsága (MTA RTB) pályázatot 

hirdet a 2020-as évre vonatkozó „Az Év Regionális Tudományi Publikációja” díjra. A díj 

megalapításával a Bizottság célja az, hogy magas szintű elismerésben részesítse azokat a 

magyar regionális tudományi kutatókat, akik rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban, 

gyűjteményes kötetekben teszik nyilvánossá szakmai eredményeiket. A díjjal egyben 

ösztönözni kívánjuk a hazai regionális tudományi közösséget az élvonalbeli tudományos 

fórumokon való rendszeres publikálásra.  

 

A díjjal kitüntethető publikációk 

Pályázni két kategóriában lehet: (1) hazai és (2) nemzetközi fórumon megjelent 

publikációval.  

A két kategóriában a díjjal kitüntethető publikációk köre az alábbi: 

1. Hazai publikációs kategóriában: a díj átadását megelőző évben elektronikusan vagy 
papíralapon megjelent, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományi 
Bizottsága folyóirat-listája szerinti hazai A kategóriás folyóiratban publikált, továbbá 
magas minőségi követelményeknek megfelelő, rangos hazai kiadónál megjelent 
könyv vagy tanulmánykötetben szereplő tanulmány/fejezet. 

2. Nemzetközi publikációs kategóriában: a díj átadását megelőző évben elektronikusan 
vagy papíralapon megjelent, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális 
Tudományok Bizottsága folyóirat-listája szerinti nemzetközi A kategóriás folyóiratban 
publikált, továbbá magas minőségi követelményeknek megfelelő, rangos nemzetközi 
kiadónál megjelent könyv vagy tanulmánykötetben szereplő tanulmány/fejezet. 

 

A pályázat menete, feltételei 

Pályázatot az MTA Regionális Tudományok Bizottsága köztestületi tagjai, valamint a Magyar 

Regionális Tudományi Társaság tagjai nyújthatnak be. Többszerzős publikációk esetén a 

szerzők legalább fele az előbbi körbe kell, hogy tartozzon. A pályázatot elektronikusan, az 

MTA RTB titkárának (sebestyent@ktk.pte.hu) címezve kell benyújtani. A pályázatban meg 
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kell jelölni a szerző(k) nevét, a publikácó (illetve adott esetben tanulmánykötet) címét és a 

tanulmányt közlő folyóirat, vagy a tanulmánykötet kiadójának nevét. A pályázathoz csatolni 

kell a megjelent publikációt. 

 

A pályázat beküldésének határideje: 2021. december 31.  

 

A pályázatok elbírálása 

A pályázatokról bíráló bizottság dönt. A bíráló bizottság tagjai az MTA RTB elnökhelyettesei, 

továbbá három, az MTA RTB által a bizottságba választott MTA RTB tag. A bíráló bizottság 

minden évben a két kategóriában egy-egy tudományos publikációt jutalmaz.  

 

A díj átadása 

Az Év Regionális Tudományi Publikációja Díjat a Magyar Regionális Tudományi Társaság 

közgyűlésén, ünnepélyes körülmények között adja át az MTA RTB elnöke. A díjazott oklevelet 

kap, a kitüntetés pénzjutalommal nem jár. A díjazottak a vonatkozó publikációk témájából 

előadást tartanak az RTB által szervezett fórumon.  

 

 

Dusek Tamás, Lengyel Balázs, Lux Gábor 

az MTA RTB elnökhelyettesei 

 


