
 

 

MTA Regionál is  Tudományos Bizot tság  

 

 

 

A Regionális Tudományos Bizottság egyik ala-
pítója (1986) és alelnöke (1986-1990), az 
alapítástól kezdve tagja, aki sokat tett azért, 
hogy a regionális tudomány megerősödhessen 
Magyarországon. 

 

Bartke István katonai főiskolán tanult Pécsett 
1 évet, majd az MKKE-n 1952-57 között. 
1957 és 1962 között a VÁTI regionális tervező-
je, 1962 és 1965 között az Országos Tervhiva-
tal főelőadója, 1966 és 1971 között a Terv-
gazdasági Intézet osztályvezető-helyettese, 
1971 és 1977 között az ÉVM főosztályvezető-
helyettese, 1978 és 1979 között az Országos 
Tervhivatal, 1980 és 1990 között a Tervgazda-
sági Intézet osztályvezetője, 1991-től nyugal-
mazott főtanácsos. 

 

Rendszeresen oktatott egyetemeken, 1981 és 
1985 között az ELTE címzetes egyetemi do-
cense, 1985-től címzetes egyetemi tanára, 
1992 és 2003 között az ELTE TTK társadalom 
és gazdaságföldrajzi tanszékének tudományos 
tanácsadója. 

 

A közgazdaságtudomány kandidátusa címet 
1969-ben, doktora fokozatot 1982-ban nyerte 
el, 2007-ben megkapta munkásságáért a Pro 
Régió díjat. Aktívan részt vett a tudományos 
közéletben, a Regionális Tudományos Bizott-
ság mellett 1976-tól az MTA Településtudomá-
nyi Bizottság tagja, 1997 és 2002 között elnö-
ke. Kb. 200 tudományos publikáció szerzője 

 

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Regionális Tudományos Bizottságnak közel 
egy évtizeden keresztül a tagja, aki az egyik 
társtudomány jeles hazai képviselőjeként ön-
zetlenül segített abban, hogy az 1990-es évek-
ben a regionális tudomány teret nyerjen Ma-
gyarországon. 

 

Kovács Géza az MKKE-n tanult 1948 és 1952 
között, 1952-től az MKKE a népgazdaság ter-
vezése tanszéken tanársegéd, adjunktus, do-
cens, majd egyetemi tanár, tanszékvezető, 6 
évig az Általános Közgazdasági Kar 
dékánhelyettese, illetve dékánja, 1996-tól az 
egyetem professzor emeritusa. 

 

12 évig az MTA Jövőkutatási Bizottság elnöke, 
közel 10 évig a Regionális Tudományos Bizott-
ság tagja, 3 évig a KGST Prognosztikai Munka-
bizottság elnöke. 180 tanulmánya jelent meg, 
74 idegen nyelven, továbbá 7 önálló könyve. A 
közgazdaságtudomány kandidátusa címet 
1961-ben, doktora fokozatot 1968-ban nyerte 
el, munkásságáért megkapta 1995-ben a 
Szent-Györgyi Albert-díjat, 1999-ben az Ipolyi 
Albert-díjat. 

 

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében. 
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MTA Regionális Tudományos Bizottság 
Munkaprogramja a 2009-2011 közötti idıszakra 

(elfogadva 2009. március 16-án) 

Kiinduló feltételek:Kiinduló feltételek:Kiinduló feltételek:Kiinduló feltételek:    
Fő szervezeti szervezeti szervezeti szervezeti cél: fiatal minősített oktatók/kutatók bevonása az MTA köztestületbe és a regionális tudományi 

közéletbe. 
Fő tudományos tudományos tudományos tudományos cél: a regionális mesterszakok és doktori programok tananyagának színvonalas kidolgozásá-

hoz szükséges szakmai viták, együttműködések, információ áramlás hátterének kialakítása. 
Nagy konferenciát nem rendezünk, hanem kisebb létszámú, az interaktív véleménycseréreinteraktív véleménycseréreinteraktív véleménycseréreinteraktív véleménycserére, vitára alkalmas 

tudományos fórumokat, amelyeken doktorjelöltek, más akadémiai bizottságok tagjai és gyakorlati szak-
emberek is részt vehetnek. 

Elsősorban a meglevő kezdeményezések, rendezvények koordinálása meglevő kezdeményezések, rendezvények koordinálása meglevő kezdeményezések, rendezvények koordinálása meglevő kezdeményezések, rendezvények koordinálása áll előtérben, nem pedig újak kitalálá-
sa, elsősorban olyan feladatokat vállalunk fel, amelyekre adottak a szervezők (RTB tagok). 

Az RTB elnökségén kívül minél több bizottsági tagnakminél több bizottsági tagnakminél több bizottsági tagnakminél több bizottsági tagnak lehetőséget adunk a szervezésre, a tudományos köz-
életben való aktív részvételre, főleg albizottságok létrehozásával. 

 
 

1. Információáramlás:1. Információáramlás:1. Információáramlás:1. Információáramlás:    
Hírlevél (kéthavonta)Hírlevél (kéthavonta)Hírlevél (kéthavonta)Hírlevél (kéthavonta): az RTB titkára (Káposzta József) állítja össze, kéthavonta bekérve a regionalista műhe-

lyekből, RTB köztestületi tagoktól az információkat, elsősorban tudományos jellegűeket (konferenciák, 
kiadványok, védések stb.), a Hírlevelek archiválása az MTA RKK honlapján történik. 

KörKörKörKör----email rendszeremail rendszeremail rendszeremail rendszer (Hofman Dolores titkárnő), az eseti aktuális információkat (rendezvények, könyvbemuta-
tók, védések stb.) körbeküldjük. 

TéTTéTTéTTéT-ben a hírlevelek alapján RTB –rovat indítása (Káposzta József). 
 
 

2. Bizottsági működés:2. Bizottsági működés:2. Bizottsági működés:2. Bizottsági működés:    
Az MTA doktori eljárás megindításához elvárt regionális tudományi habitus vizsgálati feltételekhabitus vizsgálati feltételekhabitus vizsgálati feltételekhabitus vizsgálati feltételek aktualizálása 

(publikációs követelmények, pontozás stb.). 
Az MTA doktorainak a ’regionális tudományhoz’, mint az MTA tudományági nyilvántartásáhozMTA tudományági nyilvántartásáhozMTA tudományági nyilvántartásáhozMTA tudományági nyilvántartásához történő átjelent-

kezés ösztönzése az MTA Köztestületi Adatbázisában. 
Bevezetjük az RTB ’tanácskozási jogú állandó meghívottai’RTB ’tanácskozási jogú állandó meghívottai’RTB ’tanácskozási jogú állandó meghívottai’RTB ’tanácskozási jogú állandó meghívottai’ elnevezést mindazon tudományos minősítésűekre, 

főleg MTA doktoraira, akik eddig is részt vettek a bizottság munkájában de köztestületi tagként más bi-
zottságban vannak regisztrálva, a regionális tudomány interdiszciplinaritása miatt őket is bevonjuk az 
információáramlásba (kör-emailek, hírlevelek) és az albizottságok munkájába. 

A regionális tudományi doktori iskolákban regionális tudományi doktori iskolákban regionális tudományi doktori iskolákban regionális tudományi doktori iskolákban folyó képzések szakmai feltételeiről, az elvárt ismeretkörökről RTB 
javaslat, állásfoglalás kidolgozása. 

KönyvbemutatókKönyvbemutatókKönyvbemutatókKönyvbemutatók szervezése, főleg több regionális műhely részvételével született (nem egy adott tanszék, 
avagy intézet) nívós tudományos kiadványoké. 

AlbizottságokAlbizottságokAlbizottságokAlbizottságok, amelyek tudományos kérdések szerint szerveződnek és lehetőséget adnak az interaktív véle-
ménycserére: legfeljebb 6-7 kellene (RTB elnökségi tagok és magas presztízsű bizottsági tagok vezetésé-
vel), albizottságon belül elvárt az erős szakmai kohézió (albizottság tagjainak száma legalább: 6-8 fő), az 
MTA más bizottságaiból is jöhetnek, nem minősítetteket (pl. doktorjelölteket, gyakorlati szakembereket) 
is meg lehet hívni és egy RTB tag több albizottságban is részt vehet. 
 

3. Rendezvények: 3. Rendezvények: 3. Rendezvények: 3. Rendezvények: fontos, hogy RTB szintű rendezvény ne legyen sok, elég évente max. 3 (így is nagyon sok össze-
jövetel van), a többi rendezvényt albizottságok és regionalista műhelyek szervezik (utóbbiban az RTB társszer-
vező): 
Más MTA bizottságokkalMTA bizottságokkalMTA bizottságokkalMTA bizottságokkal közösen szerveződők: Településtudományi, Munkatudományi, Társadalomföldrajzi, 

Közgazdaságtudományi stb., évente maximum egy ilyen rendezvény elég (évente döntjük el, hogy melyik 
bizottsággal vesszük fel a kapcsolatot). 

Regionális tudományi nyári egyetemRegionális tudományi nyári egyetemRegionális tudományi nyári egyetemRegionális tudományi nyári egyetem (12-15 fő PhD-hallgató, lehetőleg doktorjelöltek, jelentkezéshez dolgoza-
tot kell leadniuk): 3-4 napos (naponta 1-1 felkért előadó), naponta más-más adott témakörről (a felkért 
előadó témájához kapcsolódik) délelőtt előadás és vita, délután a témához kapcsolódó 3-4 fiatal előadá-
sa (egymást opponálják), este kötetlen szakmai beszélgetések. Célszerű lenne az MRTT-vel együtt szer-
vezni. 

    
    



 

 

’Fiatal regionalisták konferenciája’’Fiatal regionalisták konferenciája’’Fiatal regionalisták konferenciája’’Fiatal regionalisták konferenciája’: Győrött az RTB társszervező lesz (2 évente, doktoranduszoknak tartják), 
amely egyúttal a regionális tudományi doktori iskolák és regionalista doktori szakmai programok össze-
jövetele is. 

Posztdoktori konferencia:Posztdoktori konferencia:Posztdoktori konferencia:Posztdoktori konferencia: az utóbbi 3 évben regionalista témából doktori címet szerzett minősítettek előadá-
sai, kétévente egyszer (előadások CD-n megjelennek), amikor nincs a fiatal regionalistáknak konferen-
cia.  
 

4. Albizottságok 4. Albizottságok 4. Albizottságok 4. Albizottságok (legfeljebb 6-7, lehetőleg mindegyik RTB köztestületi tag találjon magának albizottságot), ame-
lyek egy-egy szűkebb tudományos téma köré szerveződve, vitaüléseket szervezvevitaüléseket szervezvevitaüléseket szervezvevitaüléseket szervezve lehetőséget adnak az inte-
raktív véleménycserére (nemcsak RTB tagok részvételével). Javasolt albizottságok: 
- ’Innovációkutatási’ albizottság, elnöke: Varga Attila. 
- ’Képzési’ albizottság, elnöke: Lengyel Imre. 
- ’Közigazgatási kutatási’ albizottság, elnöke: Pálné Kovács Ilona. 
- ’Kutatásmódszertani’ albizottság, elnöke: Nemes Nagy József. 
- ’Területi politikai’ albizottság, elnöke: Rechnitzer János. 
- ’Regionális szociológiai’ albizottság, elnöke: Szirmai Viktória 
- ’Régiótörténeti kutatások’ albizottság, elnöke: Baranyi Béla. 

    
    
    
Teendők 2009Teendők 2009Teendők 2009Teendők 2009----ben:ben:ben:ben:    
 

---- Albizottságok létrehozása Albizottságok létrehozása Albizottságok létrehozása Albizottságok létrehozása: albizottsági elnökök, titkárok felkérése 
Felelős: Lengyel Imre, határidő 2009. április 5. 
 

---- Albizottsági munkaprogramok  Albizottsági munkaprogramok  Albizottsági munkaprogramok  Albizottsági munkaprogramok összeállítása (1-3 évre), „törzstagok” felkérése  
Felelős: albizottsági elnökök, határidő 2009. április 30. 
 

---- Hírlevél:  Hírlevél:  Hírlevél:  Hírlevél: az információk gyűjtése, a hírlevél rendszeres közreadása 
Felelős: Káposzta József, határidő folyamatos. 
 

---- RTB ’tanácskozási jogú állandó meghívottai’  RTB ’tanácskozási jogú állandó meghívottai’  RTB ’tanácskozási jogú állandó meghívottai’  RTB ’tanácskozási jogú állandó meghívottai’ listájának összeállítása és felkérése 
Felelős: Lengyel Imre, határidő 2009. április 30. 
    

- Az MTA doktori eljárásMTA doktori eljárásMTA doktori eljárásMTA doktori eljárás megindításához elvárt habitus vizsgálati feltételekhabitus vizsgálati feltételekhabitus vizsgálati feltételekhabitus vizsgálati feltételek aktualizálása (publikációs követelmé-
nyek, pontozás stb.) 
Felelős: Lengyel Imre, határidő 2009. május 31. 
 

- Az MTA tudományági nyilvántartásábanMTA tudományági nyilvántartásábanMTA tudományági nyilvántartásábanMTA tudományági nyilvántartásában az MTA doktorainak a ’regionális tudományhoz’ történő átjelentkezés 
megszervezése és ösztönzése 
Felelős: Lengyel Imre, határidő 2009. március 31. 
 

---- ’Fiatal regionalisták konferenciája’ ’Fiatal regionalisták konferenciája’ ’Fiatal regionalisták konferenciája’ ’Fiatal regionalisták konferenciája’: 2009. június 4-5. 
Felelős: Rechnitzer János, meghirdetés határideje 2009. február 
 

---- Posztdoktori konferencia: Posztdoktori konferencia: Posztdoktori konferencia: Posztdoktori konferencia: első alkalommal Szegeden (2010 márciusában) egyúttal az MTA Szegedi Területi 
Bizottságának meglátogatása 
Felelős: Lengyel Imre (egynapos konferencia, több szekcióval), meghirdetés: 2009. október 31. 
 

---- Nyári egyetem: Nyári egyetem: Nyári egyetem: Nyári egyetem: első alkalommal 2010-ben (Babatvölgyben, a gödöllői egyetem mintaüzemében, 12-15 fő PhD-
hallgató): 3-4 napos (3-4 felkért előadó) 
Felelős: Lengyel Imre és Káposzta József, határidő: 2009. október 31.  
 

---- MTA Közgazdaságtudományi Bizottsággal MTA Közgazdaságtudományi Bizottsággal MTA Közgazdaságtudományi Bizottsággal MTA Közgazdaságtudományi Bizottsággal közös bizottsági ülés: Paul Krugman és az ’új gazdaságföld-Paul Krugman és az ’új gazdaságföld-Paul Krugman és az ’új gazdaságföld-Paul Krugman és az ’új gazdaságföld-
rajz’ rajz’ rajz’ rajz’ (alternatív téma: A közgazdaságtudományi felsőoktatás dilemmái) A közgazdaságtudományi felsőoktatás dilemmái) A közgazdaságtudományi felsőoktatás dilemmái) A közgazdaságtudományi felsőoktatás dilemmái) 
Felelős: Varga Attila, megszervezés (eldöntés) határideje: 2009. április 30. 
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MTA adatbázisaiban a tudományterület és tudományág megadásaMTA adatbázisaiban a tudományterület és tudományág megadásaMTA adatbázisaiban a tudományterület és tudományág megadásaMTA adatbázisaiban a tudományterület és tudományág megadása    
(Tolnai Márton, az MTA Kutatásszervezési Intézete igazgatója levele alapján) 

 
A hazai tudományágak közé a regionális tudomány nemrég került fel, emiatt tudományunk művelői korábban még a 
társtudományok (földrajz, közgazdaságtudomány, szociológia stb.) listáin szerepeltek. A regionális tudomány teljes 
körű hazai elfogadottságában fontos, hogy mindazok, akik a regionális tudományhoz tartozónak vallják magukat, 
átiratkozzanak az MTA köztestületi adatbázisában a regionális tudomány szakterülethez. 
 
A tudományterülethez, - ághoz való tartozás nyilvántartására két adatbáziskét adatbáziskét adatbáziskét adatbázis szolgál: 
 
1.)1.)1.)1.)                A kérdés kezelése az MTA Doktori Tanács nyilvántartása szempontjábólA kérdés kezelése az MTA Doktori Tanács nyilvántartása szempontjábólA kérdés kezelése az MTA Doktori Tanács nyilvántartása szempontjábólA kérdés kezelése az MTA Doktori Tanács nyilvántartása szempontjából 
Az MTA doktora cím (+ a tudomány doktora fokozat, + a kandidátusi fokozat) közhiteles nyilvántartása az MTA Dokto-
ri Tanács Titkárságának feladata és jogköre. Az Ő nyilvántartásukban és közléseikben – az anyakönyvi nyilvántartás-
hoz hasonló kötelezettségük miatt – a tudományos fokozat, illetve cím megszerzésekor megjelölt tudományterületet megszerzésekor megjelölt tudományterületet megszerzésekor megjelölt tudományterületet megszerzésekor megjelölt tudományterületet 
kell megjeleníteniük, ezen később nem lehet módosítani. Az MTA honlapján található adatok: 
http://www.mta.hu/index.php?id=1123& 
 
2.)2.)2.)2.)               A kérdés kezelése az MTA Köztestületi Adatbázis szempontjábólA kérdés kezelése az MTA Köztestületi Adatbázis szempontjábólA kérdés kezelése az MTA Köztestületi Adatbázis szempontjábólA kérdés kezelése az MTA Köztestületi Adatbázis szempontjából 
Az MTA köztestületének tagjait az MTA Kutatásszervezési Intézete egy köztestületi adatbázisban tartja nyilván és 
jeleníti meg az mtakoztest.hu honlapon. 
Az adatbázisban lévő köztestületi tagok szakterülete három adattal is bemutatásra kerül: 

-         a tudományos fokozat szakterülete, 
-         a szűkebb szakterülete, 
-         a tudományos bizottsághoz tartozása. 

Az adatbázisban az adatok közül szabadon változtatható a szűkebb szakterületszűkebb szakterületszűkebb szakterületszűkebb szakterület és a tudományos bizottsághoztudományos bizottsághoztudományos bizottsághoztudományos bizottsághoz való 
tartozás. 
 
A tudományos fokozat szakterülete esetében a tudomány doktora és tudomány kandidátusa fokozatosok 
(jellemzően 1994 előtti) a diplomájukban megjelölt szakterületet közölhetik. Az 1994 után szerzett MTA doktora fo-Az 1994 után szerzett MTA doktora fo-Az 1994 után szerzett MTA doktora fo-Az 1994 után szerzett MTA doktora fo-
kozatosok diplomájában szakterület megjelölés nem szerepel, ezért Ők a Köztestületi Adattárban szabadon megje-kozatosok diplomájában szakterület megjelölés nem szerepel, ezért Ők a Köztestületi Adattárban szabadon megje-kozatosok diplomájában szakterület megjelölés nem szerepel, ezért Ők a Köztestületi Adattárban szabadon megje-kozatosok diplomájában szakterület megjelölés nem szerepel, ezért Ők a Köztestületi Adattárban szabadon megje-
lölhetnek szakterületet. A PhD fokozattal rendelkezők is megjelölhetik szakterületként a regionális tudományt.lölhetnek szakterületet. A PhD fokozattal rendelkezők is megjelölhetik szakterületként a regionális tudományt.lölhetnek szakterületet. A PhD fokozattal rendelkezők is megjelölhetik szakterületként a regionális tudományt.lölhetnek szakterületet. A PhD fokozattal rendelkezők is megjelölhetik szakterületként a regionális tudományt.    
 
Következő a javaslatunk: 

-         az 1994 után szerzett MTA doktora fokozattalMTA doktora fokozattalMTA doktora fokozattalMTA doktora fokozattal rendelkező kollégák a köztestületi adatbázisban tudomá-
nyos fokozatuk szakterületének megjelölését módosíthatják, 

-         PhD fokozatos kollégák – ha a regionális tudományban védték disszertációjukat –megjelölhetik szakterü-
letként a regionális tudományt, 

 
Fentiek alapján kérjük a kollégákat, hogy az MTA Köztestületi Adatbázisban módosítsák tudományterületüket.MTA Köztestületi Adatbázisban módosítsák tudományterületüket.MTA Köztestületi Adatbázisban módosítsák tudományterületüket.MTA Köztestületi Adatbázisban módosítsák tudományterületüket.    
MTA RTB elnökségeMTA RTB elnökségeMTA RTB elnökségeMTA RTB elnöksége    

P RO  R É G I Ó  D Í J  

 

 

 

 

MTA Regionális Kutatások Központjának kitüntetéseMTA Regionális Kutatások Központjának kitüntetéseMTA Regionális Kutatások Központjának kitüntetéseMTA Regionális Kutatások Központjának kitüntetése    

    
A területfejlesztésért adományozható legmagasabb elismerésben részesült 
az MTA Regionális Kutatások Központja. Március 15. alkalmából Bajnai Gor-
don nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a regionális tudomány és a 
hazai területfejlesztési elmélet kialakításában játszott több évtizedes vezető 
szerepének elismeréseként Pro Régió Díjjal tüntette ki a regionális tudo-
mány vezető hazai intézetét. 

Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő intézet alkalmazott kutatásai és 
tanácsadási tevékenysége révén nem csupán a regionális tudomány alakító-
ja, hanem a területfejlesztési gyakorlat aktív szereplője is. Az Intézet az el-
múlt két és fél évtizedben a település- és területfejlesztést érintő valamennyi 
jelentős dokumentum megalapozásában, kidolgozásában kiemelkedő szere-
pet vállalt. 

Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága gratulál az elismerésért! 
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Doktori (PhD) védések regionális tudománybólDoktori (PhD) védések regionális tudománybólDoktori (PhD) védések regionális tudománybólDoktori (PhD) védések regionális tudományból    

 

Az Országos Doktori Tanács doktori.hu honlapján Doktori védések tudományágankéntDoktori védések tudományágankéntDoktori védések tudományágankéntDoktori védések tudományáganként (itt a társadalomtudomá-
nyon, mint tudományterületen belül található a regionális tudomány) listájára eddig eddig 22 védés került fel (a 
tézisfüzetek is letölthetők a honlapról), lásd alábbi táblázat. 
Természetesen más tudományágakban (közgazdaságtudomány, gazdálkodás és szervezéstudomány, földrajz stb.) 
is történnek olyan védések, amelyek témája a regionális tudományhoz kapcsolódik. Hírlevelünkben törekszünk a 
társtudományokban lezajlott, avagy szerveződő regionális témájú doktori védésekről is információkat közölni. 

DO K T O R I  VÉ D É S E K  
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Doktor neveDoktor neveDoktor neveDoktor neve TémavezetőTémavezetőTémavezetőTémavezető IntézménynévIntézménynévIntézménynévIntézménynév 
Védés idő-Védés idő-Védés idő-Védés idő-
pontjapontjapontjapontja Értekezés címeÉrtekezés címeÉrtekezés címeÉrtekezés címe 

Smahó Melinda Rechnitzer János Széchenyi István Egyetem 2009.03.12 A tudás és a regionális fejlődés összefüggései 
Hegyi Fatime 
Barbara Rechnitzer János Széchenyi István Egyetem 2009.01.20 

Marketingorientált városfejlesztési elméleti mo-
dell 

Mezei Katalin Rechnitzer János Pécsi Tudományegyetem 2009.02.20 
Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfej-
lesztésben 

Geréb László Gál Zoltán Pécsi Tudományegyetem 2008.12.19 Humántőke-beruházás és migráció Erdélyben 

Baráth Gabriella 
Buday-Sántha 
Attila Pécsi Tudományegyetem 2008.07.01 

Nagyvárostérségi kapcsolatrendszerek 
Fővárostérségi összehasonlító elemzések Buda-
pest, Székesfehérvár és Tatabánya, valamint 
Párizs és Sens városok példáján 

Gyarmati Gábor 
Buday-Sántha 
Attila Pécsi Tudományegyetem 2007.06.29 

Az ökológiai gazdálkodás szabályozása és szere-
pe, jelentősége az agrártermelésben 

Forgó Mónika 
Buday-Sántha 
Attila Pécsi Tudományegyetem 2007.04.20 

Agrár- és vidékfejlesztési politika az EU 15-ökben 
és Magyarországon 

Mezei Cecília 
Pálné Kovács 
Ilona Pécsi Tudományegyetem 2007.03.22 

A települési önkormányzatok szerepe a helyi 
gazdaság fejlesztésében 

Finta István 
Pálné Kovács 
Ilona Pécsi Tudományegyetem 2006.11.24 

A regionális politika alapelveinek érvényesülése 
a közösségi és a hazai jogi szabályozásban 

Marton István 
Buday-Sántha 
Attila Pécsi Tudományegyetem 2006.03.03 

A Balaton térség komplex gazdasági és turisztikai 
elemzése 

Bakucz Márta Horváth Gyula Pécsi Tudományegyetem 2005.12.16 
Tourism as a Tool for the Development of Cities 
and their Regions 

Grosz András Rechnitzer János Pécsi Tudományegyetem 2005.12.02 

Klaszteresedés és klaszterorientált politika Ma-
gyarországon - potenciális autóipari klaszter az 
észak-dunántúli térségben - 

Czene Zsolt Horváth Gyula Pécsi Tudományegyetem 2004.10.15 
A kulturális örökség szerepe a területfejlesztés-
ben 

Balázs Éva 
Buday-Sántha 
Attila Pécsi Tudományegyetem 2004.03.18 Közoktatás és regionális fejlődés 

Gulyás László Hajdú Zoltán Pécsi Tudományegyetem 2004.02.06 

Két közép-európai régió – Felvidék, Vajdaság – 
fejlődése a nemzetközi és a nemzeti regionális 
struktúrák átalakulásának hatására 

Kovács Róbert 
Pálné Kovács 
Ilona Pécsi Tudományegyetem 2003.12.16 

A településszerkezet és a közigazgatási rendszer 
inkonzisztenciája – a szuburbanizáció példáján, 
Budapest térségében - 

Novotny Gábor Horváth Gyula Pécsi Tudományegyetem 2003.06.30 Határon átnyúló regionális hálózatok Európában 

Tóth Zoltán Horváth Gyula Pécsi Tudományegyetem 2003.06.11 
Az európai regionális folyamatokat befolyásoló 
tényezők 

Veres Lajos Erdősi Ferenc Pécsi Tudományegyetem 2002.11.29 
Közlekedési rendszerek s regionális fejlesztési 
stratégiában 

Farkas Tibor 
Nemes-Nagy 
József Pécsi Tudományegyetem 2002.07.05 Kistérségek a vidékfejlesztésben 

Hardi Tamás Horváth Gyula Pécsi Tudományegyetem 2002.01.11 Az egységes határrégiók kialakulásának feltételei 

Dőry Tibor Rechnitzer János Pécsi Tudományegyetem 2001.01.25 

A regionális innovációs stratégiák szerepe a terü-
letfejlesztésben – a regionális innovációs straté-
giák kidolgozásának modellje a Közép-Dunántúli 
Régió mintáján - 



 

 

 

    

 

 

 

Más tudományágakban a közelmúltban történt doktori (PhD) védések:Más tudományágakban a közelmúltban történt doktori (PhD) védések:Más tudományágakban a közelmúltban történt doktori (PhD) védések:Más tudományágakban a közelmúltban történt doktori (PhD) védések:    

 

Pesti Csaba: „A mezőgazdasági termelés területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata” című doktori (PhD) értekezését a 
Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájában 2009. március 13-án sike-
resen védte meg, témavezető. Káposzta József. 

 
Síkos-Tomay Kyra: „Dzsentrifikáció Budapesten az ezredfordulón – a belső-pesti területek átalakulása”.  ELTE Tár-

sadalomtudományi Kar.  A védés ideje: 2009. március 23. (hétfő). 

 

A közeljövőben tervezett doktori (PhD) védések:A közeljövőben tervezett doktori (PhD) védések:A közeljövőben tervezett doktori (PhD) védések:A közeljövőben tervezett doktori (PhD) védések:    

 
Németh Nándor: „Fejlődési tengelyek az új hazai térszerkezetben. Az autópálya-hálózat szerepe a regionális tagolt-

ságban” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudo-
mányi Doktori Iskolájában 2009. április 24-én, 14 órakor történik. Témavezető: Nemes Nagy József. 

 
Zádori Iván: „A Csatorna-szigek fenntarthatósági kihívásai és gazdaságpolitikai válaszkísérletei”. (Védési időpont: 

április) Konzulens: Hajdú Zoltán DSc. tudományos tanácsadó 

 

Géró Imre: „A fogyasztási szövetkezetek új versenykörnyezetben”. (Védés várható időpontja: május). Konzulens: 

Törőcsik Mária CSc. egyetemi tanár 
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K O N F E R E N C I Á K ,  R E N D E Z V É N Y E K  

1, KONFERENCIA FELHÍ1, KONFERENCIA FELHÍ1, KONFERENCIA FELHÍ1, KONFERENCIA FELHÍVÁSVÁSVÁSVÁS    
 
A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja és a 
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola,  
az MTA Regionális Tudományos Bizottság társszervezésében rendezi meg,  
a „a „a „a „FIATAL REGIONALISTÁK VI. ORSZÁGOS TALÁLKFIATAL REGIONALISTÁK VI. ORSZÁGOS TALÁLKFIATAL REGIONALISTÁK VI. ORSZÁGOS TALÁLKFIATAL REGIONALISTÁK VI. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA OZÓJA OZÓJA OZÓJA ––––        
Nemzetközi Tudományos Konferenciát”Nemzetközi Tudományos Konferenciát”Nemzetközi Tudományos Konferenciát”Nemzetközi Tudományos Konferenciát”    
Győrben, 2009. június 4Győrben, 2009. június 4Győrben, 2009. június 4Győrben, 2009. június 4----én és 5én és 5én és 5én és 5----énénénén, csütörtökön és pénteken, 
„„„„KÖZÉPKÖZÉPKÖZÉPKÖZÉP----, KELET, KELET, KELET, KELET---- ÉS DÉ ÉS DÉ ÉS DÉ ÉS DÉLKELETLKELETLKELETLKELET----EURÓPA TÉRFOLYAMATAI EURÓPA TÉRFOLYAMATAI EURÓPA TÉRFOLYAMATAI EURÓPA TÉRFOLYAMATAI –––– INTEGRÁCIÓ INTEGRÁCIÓ INTEGRÁCIÓ INTEGRÁCIÓ ÉS DEZINTEGRÁCIÓ ÉS DEZINTEGRÁCIÓ ÉS DEZINTEGRÁCIÓ ÉS DEZINTEGRÁCIÓ”””” címmel,    
melyre szeretettel meghívja a téma iránt elkötelezett PhD-hallgatókat, kutatókat, vállalati szakembereket, tanács-
adókat. 
Helyszín:Helyszín:Helyszín:Helyszín:    
Széchenyi István Egyetem, 9021 Győr, Egyetem tér 1. 
(a konferencia első napján) 
valamint 
MTA RKK NYUTI – Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola épülete 
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 10. 
(a konferencia második napján) 
 

 

 
Az ELTE Regionális Tudományi TanszékénekELTE Regionális Tudományi TanszékénekELTE Regionális Tudományi TanszékénekELTE Regionális Tudományi Tanszékének    szakmai előadássorozata a regionális tudomány iránt érdeklődők szá-
mára kínál hasznos és érdekes információkat. 

http://regionalis.elte.hu/index.htmhttp://regionalis.elte.hu/index.htmhttp://regionalis.elte.hu/index.htmhttp://regionalis.elte.hu/index.htm        

2, Regionális Tudományi Esték2, Regionális Tudományi Esték2, Regionális Tudományi Esték2, Regionális Tudományi Esték    



 

 

3, CERS 3, CERS 3, CERS 3, CERS ---- Central European Conference in Regional Science 2009  Central European Conference in Regional Science 2009  Central European Conference in Regional Science 2009  Central European Conference in Regional Science 2009     
7th - 9th OCTOBER 2009 - Kosice, SLOVAK REPUBLIC 

CONFERENCE TOPICSCONFERENCE TOPICSCONFERENCE TOPICSCONFERENCE TOPICS: 

-* Regional science and its application in the European countries  

-* Regional competitiveness, innovation and entrepreneurship  

-* Cross-border cooperation and development  

-* Decentralisation and regional policy 

KEY NOTE SPEAKERSKEY NOTE SPEAKERSKEY NOTE SPEAKERSKEY NOTE SPEAKERS: 

Roberta Capello, Politecnico of Milan, Italy, President-elect of the Regional Science Association International (RSAI),  

Manfred M. Fischer, Vienna University of Economics and Business Administration, Austria,  

Peter Nijkamp, Free University of Amsterdam, Holland,  

Roger R. Stough, George Mason School of Public Policy, Fairfax, USA, President of the Regional Science Association 
International (RSAI).  

CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEECONFERENCE ORGANIZING COMMITTEECONFERENCE ORGANIZING COMMITTEECONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE: 

The 3rd CERS conference is organised by: 

Technical University of Kosice, Faculty of Economics and Institute of Regional and Community Development,  

University of Economics in Bratislava, Faculty of National Economy,  

Slovak Section of the European Regional Science Association,  

German Speaking Section of the European Regional Science Association,  

YOUNG SCIENTIST SESSIONYOUNG SCIENTIST SESSIONYOUNG SCIENTIST SESSIONYOUNG SCIENTIST SESSION: 
Reduced fee applies to young scientists - doctoral students and researchers from the academic sector under 33 
years old - who wish to apply for the CERS 2009 award. The best three presentations will be rewarded. 

 

CONTACT & INFORMATIONCONTACT & INFORMATIONCONTACT & INFORMATIONCONTACT & INFORMATION: 
INFORMATION: Milan Bucek, University of Economics in Bratislava, Natasa Urbancíková, Technical University of 
Kosice. 
CONTACT: Lenka Vargová, Technical University of Kosice, Faculty of Economics Tel/fax: +421 55 633 0983 e-mail: 
cers@tuke.sk 

More information: www.cers.tuke.sk 
S U B M I S S I O N  O F  A B S T R A C T S  A N D  P A P E R S   
Prospective authors are invited to submit an electronic version of an abstract. Each paper must indicate the general 
topic area. Besides ordinary sessions, a session for young scientists (doctoral students and researchers up to 33 
years old - year of birth 1976 and younger) is planned. Papers presented by young scientists may apply for an 
award. For further information regarding young scientists, please see the Young Scientists section.  

I M P O R T A N T  D A T E S  &  D E A D L I N E S  
- Abstract submission before April 30April 30April 30April 30thththth, 2009, 2009, 2009, 2009 

- Notification of acceptance of abstracts by May 25May 25May 25May 25thththth, 2009, 2009, 2009, 2009 

- Registration: 

Early reservation from March 2009 until May 31March 2009 until May 31March 2009 until May 31March 2009 until May 31stststst, 2009, 2009, 2009, 2009  

Late reservation from June 1June 1June 1June 1stststst, 2009, 2009, 2009, 2009  

- Submission of full papers before September 30September 30September 30September 30thththth, 2009, 2009, 2009, 2009 
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4, II. RÉGIÓK A KÁRPÁT4, II. RÉGIÓK A KÁRPÁT4, II. RÉGIÓK A KÁRPÁT4, II. RÉGIÓK A KÁRPÁT----MEDENCÉN INNEN ÉS TÚLMEDENCÉN INNEN ÉS TÚLMEDENCÉN INNEN ÉS TÚLMEDENCÉN INNEN ÉS TÚL    

nemzetközi tudományos konferencia 

 
A Közép-Európai Közlemények folyóirat Szerkesztősége és Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara közös szer-
vezésében 2009. május 222009. május 222009. május 222009. május 22----én én én én kerül megrendezésre Kaposvárott    a „II. Régiók a Kárpát„II. Régiók a Kárpát„II. Régiók a Kárpát„II. Régiók a Kárpát----medencében” medencében” medencében” medencében” konferencia. 

A konferencia előzetes programja:A konferencia előzetes programja:A konferencia előzetes programja:A konferencia előzetes programja:    
Plenáris ülésPlenáris ülésPlenáris ülésPlenáris ülés az alábbi hat neves előadóval: Botos Katalin, Horn Péter, Horváth Gyula, Rédei Mária,  Szávai Ferenc, 
Gulyás László 

Az alábbi 12 szekciót kívánjuk indítani.Az alábbi 12 szekciót kívánjuk indítani.Az alábbi 12 szekciót kívánjuk indítani.Az alábbi 12 szekciót kívánjuk indítani.    

1.1.1.1.    szekció: Régió és környezetgazdálkodásszekció: Régió és környezetgazdálkodásszekció: Régió és környezetgazdálkodásszekció: Régió és környezetgazdálkodás    

2.2.2.2.    szekció: Régió és élelmiszergazdaságszekció: Régió és élelmiszergazdaságszekció: Régió és élelmiszergazdaságszekció: Régió és élelmiszergazdaság    

3.3.3.3.    szekció: Régió és pénzügyek/versenyképpességszekció: Régió és pénzügyek/versenyképpességszekció: Régió és pénzügyek/versenyképpességszekció: Régió és pénzügyek/versenyképpesség    

4.4.4.4.    szekció: Régió és humánerőforrások/munkaerőpiacszekció: Régió és humánerőforrások/munkaerőpiacszekció: Régió és humánerőforrások/munkaerőpiacszekció: Régió és humánerőforrások/munkaerőpiac    

5.5.5.5.    szekció: Régió és agrárgazdálkodásszekció: Régió és agrárgazdálkodásszekció: Régió és agrárgazdálkodásszekció: Régió és agrárgazdálkodás    

6.6.6.6.    szekció: Régió és közlekedés/logisztikaszekció: Régió és közlekedés/logisztikaszekció: Régió és közlekedés/logisztikaszekció: Régió és közlekedés/logisztika    

7.7.7.7.    szekció: Régió és marketing (településmarketing)szekció: Régió és marketing (településmarketing)szekció: Régió és marketing (településmarketing)szekció: Régió és marketing (településmarketing) 

8.8.8.8.    szekció: Régiók és határok, határrégiókszekció: Régiók és határok, határrégiókszekció: Régiók és határok, határrégiókszekció: Régiók és határok, határrégiók    

9.9.9.9.    szekció: Eurorégiókszekció: Eurorégiókszekció: Eurorégiókszekció: Eurorégiók    

10.10.10.10.    szekció: Régió és kultúraszekció: Régió és kultúraszekció: Régió és kultúraszekció: Régió és kultúra 

11.11.11.11.    szekció: Régiók Európábanszekció: Régiók Európábanszekció: Régiók Európábanszekció: Régiók Európában----Az EU régióAz EU régióAz EU régióAz EU régió    

12.12.12.12.    szekció: Régiók és történelem avagy régiók a történeti térbenszekció: Régiók és történelem avagy régiók a történeti térbenszekció: Régiók és történelem avagy régiók a történeti térbenszekció: Régiók és történelem avagy régiók a történeti térben    

    

Jelentkezés lap és további információk kérhetőkJelentkezés lap és további információk kérhetőkJelentkezés lap és további információk kérhetőkJelentkezés lap és további információk kérhetők    

Baló Tündétől az alábbi email címen: : : : regiok.konferencia@gmail.comregiok.konferencia@gmail.comregiok.konferencia@gmail.comregiok.konferencia@gmail.com    

Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: 2009. április 10. 
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A    Dunaújvárosi Főiskola Közgazdaságtudományi Intézetének    szervezésében, valamint a Közlekedéstudományi Inté-

zet, a Területfejlesztési Tudományos Egyesület, a Magyar Logisztikai Egyesület és az MTA Szociológiai Kutatóintézet 

társszervezésében második alkalommal kerül megrendezésre 
    
A „DUNA A „DUNA A „DUNA A „DUNA ---- TÉRSÉGI KOHÉZIÓ TÉRSÉGI KOHÉZIÓ TÉRSÉGI KOHÉZIÓ TÉRSÉGI KOHÉZIÓ    
II. Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia”II. Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia”II. Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia”II. Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia”    
 

A konferencia helyszíne: A konferencia helyszíne: A konferencia helyszíne: A konferencia helyszíne:     

Dunaújvárosi Főiskola (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/a.) 

A konferencia időpontja:A konferencia időpontja:A konferencia időpontja:A konferencia időpontja:    

2009. július 1-2. (szerda és csütörtök) 

A konferencia hivatalos nyelve:A konferencia hivatalos nyelve:A konferencia hivatalos nyelve:A konferencia hivatalos nyelve:  

magyar és angol 

A konferencia weboldala:A konferencia weboldala:A konferencia weboldala:A konferencia weboldala:    

www.duf.hu/dacwww.duf.hu/dacwww.duf.hu/dacwww.duf.hu/dac 

5, KONFERENCIA FELHÍVÁS 



 

 

6, 6, 6, 6, Pécs és agglomerációjaPécs és agglomerációjaPécs és agglomerációjaPécs és agglomerációja    

Vitaülés a térség jövőjérőlVitaülés a térség jövőjérőlVitaülés a térség jövőjérőlVitaülés a térség jövőjéről    

MTA RKK Dunántúli Tudományos IntézetMTA RKK Dunántúli Tudományos IntézetMTA RKK Dunántúli Tudományos IntézetMTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet    

Pécs, papnövelde u. 22, tanácsteremPécs, papnövelde u. 22, tanácsteremPécs, papnövelde u. 22, tanácsteremPécs, papnövelde u. 22, tanácsterem    

2009. április, 232009. április, 232009. április, 232009. április, 23    

 
A Dunántúli Tudományos Intézetben már 30 évvel ezelőtt folytak agglomeráció kutatások, 1978-ban nemzetközi 
konferenciát szerveztünk Pécsett, ebben a témában. 
Az Európában, utóbbi években újra felértékelődő városhálózati kapcsolatok magyarországi helyzete egyelőre nem 
értékelhető reményteljesnek. Noha az évtizednyi elszigetelődést felváltotta a kistérségi mozgalom, az Új Magyaror-
szág Fejlesztési terv valamint az Országos Területfejlesztési Koncepció már kifejezetten számol a városok térszerve-
ző szerepével, a rendelkezésre álló intézményi és pénzügyi keretek messze nem optimálisak a valóságos együttmű-
ködéshez. 
A Dunántúli Tudományos Intézet, követve az ebben a régióban fellelhető hagyományokat, párbeszédet és együttmű-
ködést kezdeményez az érintett szakmai és szakpolitikai szereplők (egyetemek, önkormányzatok, kistérségek, fej-
lesztéspolitikai szervezetek) körében. 
A vitaülés célja, hogy rávilágítson a nagyvárosi térségek, agglomerációk speciális problémáira, segítve a jogalkotást 
és a nemzeti fejlesztéspolitikát, s egyben megkezdje az intenzív gondolkodást a pécsi agglomeráció jövőjéről. 
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K O N F E R E N C I A  B E S Z Á M O L Ó K  

Regionális Kutatások Társasága (RSA)Regionális Kutatások Társasága (RSA)Regionális Kutatások Társasága (RSA)Regionális Kutatások Társasága (RSA)    

    

A Regional Studies Association, az 1965-ben Angliában és Walesben bejegyzett tudományos társaság érdeklődésé-

nek középpontjában a régiók és a regionális témakörök elemzése áll. Célja a regionális tervezés, a területfejlesztés 

és a regionális funkciók tanulmányozásának és kutatásának ösztönzése, támogatása, valamint a kutatási eredmé-

nyek terjesztése, a nagyobb térségek fejlődési és fejlesztési problémáinak gazdasági, környezeti és szociológiai ve-

tületeivel összefüggő témák kutatásának és oktatásának elősegítése eszmecserék és információcserék révén. 

Az RSA Nemzetközi Éves Konferenciájának helyszínét a regionális kutatás és oktatás vezető intézményeihez kötőd-

ve választják ki, 2010-ben Pécsett kerül megrendezésre.  

Honlap: www.regional-studies-assoc.ac.uk 

    

    

Az RSA 2006. évi konferenciájátt LeuvenAz RSA 2006. évi konferenciájátt LeuvenAz RSA 2006. évi konferenciájátt LeuvenAz RSA 2006. évi konferenciájátt Leuven----ben tartotta 2006. június 8ben tartotta 2006. június 8ben tartotta 2006. június 8ben tartotta 2006. június 8----9 között, „9 között, „9 között, „9 között, „Shaping EU Regional Policy: Shaping EU Regional Policy: Shaping EU Regional Policy: Shaping EU Regional Policy: 
Economic, Social and Political Pressures” címmel. Economic, Social and Political Pressures” címmel. Economic, Social and Political Pressures” címmel. Economic, Social and Political Pressures” címmel.     

A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:    
Balogh Zoltán (Budapesti Corvinus Egyetem): Adaptation of „twin peaks model” for Central and Eastern European 

New Member States 

Illés Dóra (VATI): Cross border co-operations and development int he enlargement area: a comparative analysis pf 
three cases 

Páthy Ádám (Széchenyi István Egyetem): Cross-border developments and transnational cooperation: evolutionary 
tendencies of institutional cooperation networks int he Austrian-Hungarian border region 

Raffay Zoltán (MTA RKK): Experiences of cross-border co-operations at the Eastern state borders of Hungary 
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Az RSA 2007. évi konferenciáját Lisszabonben tartotta 2007. április 2Az RSA 2007. évi konferenciáját Lisszabonben tartotta 2007. április 2Az RSA 2007. évi konferenciáját Lisszabonben tartotta 2007. április 2Az RSA 2007. évi konferenciáját Lisszabonben tartotta 2007. április 2----5 között, „5 között, „5 között, „5 között, „Regions In Focus?” címmel. Regions In Focus?” címmel. Regions In Focus?” címmel. Regions In Focus?” címmel.     

A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:    

Bakucz Márta (Pécsi Tudományegyetem): European capital of culture ont he periphery 

G.Fekete Éva (MTA RKK): Social economy as a tool of peripheries development 

Horváth Gyula (MTA RKK): The regional structure and decentralization of science in Central and Eastern Europe 

Korompai Attila (Budapesti Corvinus Egyetem): Creation or emergence of regions? 

Kovács Katalin (MTA RKK): Regional Policy and viability of remote rural areas in Hungary 

Lux Gábor (MTA RKK és Budapesti Corvinus Egyetem): The changing spatial structure of industry in Central Europe 

Pálné Kovács Ilona (MTA RKK): Does regionalism come to a deadlock in Central and Eastern Europe 
Páthy Ádám (Széchenyi István Egyetem): Sweet and sour in Hungary style: possible methods of crisis forecasting ont 

he micro-regional level 

Raffay Zoltán (MTA RKK): A luxury or an opportunity? Cultural service sin regional development 

Ricz Judit (Debreceni Egyetem): Urbanisation crisis in developing countries: the Brazilian cas 
Somlyódyné Pfeil Edit (MTA): Partnership building int he development of Pole Cities in a centralized administrative 

structure in Hungary 
Trón Zsuzsanna (Debreceni Egyetem): Network building among development institutions-a case study from a Danish 

and a Hungarian Region 

Veres Lajos (Hazai Térségfejlesztő Zrt. (Bp.): Challenges of Urban Development 

 

 
Az RSA 2008. évi konferenciáját Prágában tartotta 2008. május 27Az RSA 2008. évi konferenciáját Prágában tartotta 2008. május 27Az RSA 2008. évi konferenciáját Prágában tartotta 2008. május 27Az RSA 2008. évi konferenciáját Prágában tartotta 2008. május 27----29 között, „29 között, „29 között, „29 között, „Regions: The Dilemmas of Regions: The Dilemmas of Regions: The Dilemmas of Regions: The Dilemmas of 
Integration and CompetitionIntegration and CompetitionIntegration and CompetitionIntegration and Competition””””címmel. címmel. címmel. címmel.     

A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:    

Bakucz Márta (Pécsi Tudományegyetem): The Role of Tourism Destination Management Organisations in Hungary 

Balogh Zoltán (Budapesti Corvinus Egyetem): Building Regional Identity in North-Hungary Region-A Case Study 

G.Fekete Éva (MTA RKK): Innovations in Local Development 
Hegedüs Gábor (Szegedi Tudományegyetem): The Spatial Planning in Relation to Gated Communities in the Central 

Hungary Region 

Horváth Gyula (MTA RKK): Difficulties of Region Building Processes in Eastern and Central Europe  
Horváth Krisztián (Szegedi Tudományegyetem): The investment's role in the expansion of innovation particularly on 

the South-Alföld Region in Hungary 
Kalocsai Kornél /Kocziszky György/ (Miskolci Egyetem): Regional Innovation Disparities int he Newly Associated 

Countries from the East Block 
Kovács Dezső (MTA RKK és Pécsi Tudományegyetem): Wine Road as a Tool Towards Experience Economy? A case 

study of the Villány-Siklós Wine-road from Hungary 

Lengyel Imre (Szegedi Tudományegyetem): On The Interpretation Of Local Economic Development In The Lagging 
Areas: The Case Of The Southern Great Plain Region 

Nagy Zoltán és Kuttor Dániel (Miskolci Egyetem): Analysis of the territorial disparties int he Visegrad Four Countries-
Measurement and visualisation of territorial processes at regional leveli n Central Eurpoe- 

Pap Ági (Szegedi Tudományegyetem): World Heritage and Tourism - The effects of the World Heritage title on the 
tourism of the Sites and the neighbouring settlements presented via a Hungarian case study  

 

Az aláhúzott című előadások az RSA honlapjáról letölthetők. 

(Összeállította: Hofman Dolores) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M E G J E L E N İ ,  V A G Y  K Ö Z E L M Ú L T B A N  M E G J E L E N T  K Ö N Y V E K  

Könyvismertetések:Könyvismertetések:Könyvismertetések:Könyvismertetések:    
    
A ’modern regionális tudomány szakkönyvtár’ célja: célja: célja: célja: az újjászerveződő magyar felsőoktatásban a regionális tudo-
mány nemzetközileg élenjáró ismereteit tartalmazó, a mester és doktori képzésekhez szükséges, jelenleg hiány-
zó színvonalas tankönyvek és kézikönyvek közreadása. Olyan kiadványoké, amelyek egyaránt felhasználhatók a 
regionális és helyi elemzések, fejlesztési dokumentumok kidolgozásához, az Európai Unió jelentős összegű tá-
mogatásainak felhasználásával foglalkozó szakemberek továbbképzéséhez is. Az oktatási célok és tudományos 
eredmények közlése mellett fontos szempont az új nemzetközi regionális tudományi kifejezések, fogalmak ma-
gyar nyelvű megfelelőjének kidolgozása és elterjesztése, az egységes hazai terminológia kialakítása is. 

A „modern regionális tudomány” könyvsorozatkönyvsorozatkönyvsorozatkönyvsorozat alkotó szerkesztőjealkotó szerkesztőjealkotó szerkesztőjealkotó szerkesztője: Lengyel Imre 

A sorozat tanácsadó bizottságának tagjaitanácsadó bizottságának tagjaitanácsadó bizottságának tagjaitanácsadó bizottságának tagjai: Enyedi György, Nemes Nagy József, Rechnitzer János és Varga Attila. 

 
 
 

Ajánlások:Ajánlások:Ajánlások:Ajánlások:    
 
A hazai regionális tudomány az elmúlt két évtizedben nagy utat járt be, s napjainkra a társadalomtudomány 
egyik elfogadott, új szakterületének számít. Ebben a folyamatban a Regionális Tudományos Bizottság kiemelke-
dő szerepet töltött be két évtizedes munkálkodása során, mint az MTA IX. Osztálya egyik hatékonyan dolgozó 
bizottsága. Jelen kötet színvonalas tanulmányai áttekintést nyújtanak a regionális tudomány magyarországi 
eredményeiről, amelyek megismerését ajánlom a társadalmi-gazdasági átalakulás elméleti és gyakorlati kérdé-
seivel foglalkozó társadalomtudósoknak és az érdeklődő közönségnek egyaránt. 

Török Ádám, az MTA rendes tagja, az MTA IX. osztályának elnöke 

 
A magyar regionális tudomány tükrét tartja kezében az olvasó. A regionális kutatók jelen kötetben közölt színvo-
nalas tanulmányai is jelzik, hogy a kilencvenes években aktívan bekapcsolódtak a térfolyamatok elemzésébe, 
jelentős szakmai támogatást adtak a területfejlesztési törvény kidolgozásához, a területi tervezés megújításához, 
az Európai Unió regionális politikájának hazai alkalmazásához. A magyar regionális tudomány nagykorú lett, te-
vékeny társa a hazai területi politikának, annak megalapozásához, működtetéséhez a múltban, és reméljük a 
jövőben is jelentősen hozzájárul. 

Szaló Péter, területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár 
 
A kötetben 20 tanulmány található, a MTA Regionális Tudományos Bizottság neves tagjainak az elmúlt két évti-
zedben közreadott írásaiból válogatva. A kötet mellékletében a Regionális Tudományos Bizottság tagjainak bibli-
ográfiája található (legfeljebb 5 könyv és legfeljebb 5 idegen nyelvű publikáció felsorolása), továbbá a hazai regi-
onális tudományi társaságok és kutatóintézetek, egyetemi tanszékek és intézetek, szakmai folyóiratok ismerte-
tői. 

 

 
Lengyel Imre és Rechnitzer János (szerk.) 2009: A regionális tudomány két évtizede A regionális tudomány két évtizede A regionális tudomány két évtizede A regionális tudomány két évtizede 
MagyarországonMagyarországonMagyarországonMagyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest (472 oldal) 
 
Bolti ár: 5450 Ft. 

Internetes ár (-22%): 4251 Ft. 
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Ajánlások: Ajánlások: Ajánlások: Ajánlások:     
 
A Térszerkezet és gazdasági növekedés középpontjában a regionális fejlődés magyarázatára szolgáló élvonalbeli 
elméletek áttekintése és alkalmazása áll. A könyv hasznos hivatkozási és információs forrás a regionális közgaz-
daságtannal foglalkozó tudósok és diákok számára egyaránt. 

Roberta Capello, a Politecnico of Milan professzora, a Nemzetközi Regionális Tudományi 
Társaság (RSAI) elnöke 

 
Az elmúlt húsz esztendő közgazdasági gondolkodását két forradalom, az új növekedéselmélet és az új gazdaság-
földrajz befolyásolta. E két elméleti irányzat továbbra is elkülönülten létezik, korlátozva ezzel a jelenségek együt-
tes térbeli és időbeli megértését. Varga Attila könyve óriási előrelépést jelent afelé, hogy megértsük e nagyon várt 
szintézis lehetőségeit és korlátait. 

Zoltan Acs, a George Mason University professzora, a Center for Entrepreneurship and 
Public Policy igazgatója 

 

Nemes Nagy József 2009: Terek, helyek régió. A regioná-Terek, helyek régió. A regioná-Terek, helyek régió. A regioná-Terek, helyek régió. A regioná-
lis tudomány alapjailis tudomány alapjailis tudomány alapjailis tudomány alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest (356 
oldal) 
 
Bolti ár: 5250 Ft. 

Internetes ár (-22%): 4095 Ft. 
 
 

Ajánlások:Ajánlások:Ajánlások:Ajánlások:    
 
A Tisztelt Olvasó minden bizonnyal a hazai regionális tudomány egyik új alapművét tartja a kezében. Ez a könyv 
remek változatossággal, példák sokaságával mutatja be a társadalmi térbeliség regionális tudományi szemléle-
tének, fogalmainak, módszereinek rendszerét. A szerző eredményei izgalmasak, bőséggel szolgálnak újdonsá-
gokkal. Jó szívvel ajánlom ezt a könyvet a területi kérdések iránt érdeklődő széles szakmai kör figyelmébe. 

Mészáros Rezső, a Szegedi Tudományegyetem professzora, az MTA rendes tagja 

 
Mindennapjainkat egyszerre éljük konkrét, fizikai térben, és más, ehhez szorosan kapcsolódó (emberi, társadal-
mi, gazdasági stb.) viszonyok között. A regionális tudomány és azon belül a térbeliség aspektusának kutatása és 
megértése egyre nagyobb jelentőséggel bír. Ebben a könyvben Nemes Nagy József, aki a témakör elismert okta-
tója és kutatója, kiválóan rendszerezve, az alapokra, az újdonságokra és a gyakorlati alkalmazásokra egyaránt 
hangsúlyt fektetve ismerteti mindazt, amit a regionális tudományról napjainkban széles körben tudni kell. 

Vicsek Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora, az MTA rendes tagja 

Varga Attila 2009: Térszerkezet és gazdasági növekedésTérszerkezet és gazdasági növekedésTérszerkezet és gazdasági növekedésTérszerkezet és gazdasági növekedés. 
Akadémiai Kiadó, Budapest (152 oldal) 

 
Bolti ár: 4820 Ft. 

Internetes ár (-22%): 3759 Ft. 
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A gazdaság térszerkezete iránti érdeklődés megélénkült az utóbbi húsz évben, amint azt Paul Krugman 2008-as No-
bel-díja is jól mutatja. A gazdasági növekedést meghatározó műszaki fejlődés tanulmányozása során különösen nagy 
figyelem összpontosul annak regionális vonatkozásaira. Varga Attilának e tárgykörben közölt publikációi nemzetközi-
leg is jól ismertek - magyarul még nem közölt fontosabb kutatási eredményeit összegzi ebben a könyvben. 

Zalai Ernő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető professzora, az MTA rendes tagja 
 
Mészáros Rezső 2008: Kibertér és ami körülötte vanKibertér és ami körülötte vanKibertér és ami körülötte vanKibertér és ami körülötte van. JATEPress Egyetemi Kiadó, Szeged (168. oldal). 

 
A szerző fülszövegéből, a kötet hátsó borítójáról: „A könyv elkészítésével az volt szándékom, hogy néhány 

tényt, összefüggést, világhelyzetet, körülményt bemutassa... Célom volt az is, hogy kiemeljem azt a kettősséget, el-
lentmondást, amit tapasztaltam a világfolyamatok elemzése és a kibertér létezése kapcsán. Megdöbbentő, hogy 
mennyire képes darabokra tépni a világot az érdek, a globalizáció vagy egyszerűen csak a nemtörődömség. 
 A könyvnek a fő feladata, fő mondanivalója az (lett volna?!), hogy olyan integráló tudományterületnek, mint a 
társadalomföldrajz, a gondolatvilágába, tudományos érzékenység-rendszerébe segítsen beépíteni azt. Hogy milyen új 
ismereteket érdemes felhasználni a megújulás egy formájához. Miközben az eredmény megmaradhasson földrajzi, 
de egyben 21. századi is legyen. 
 A könyvnek tulajdonképpen a kibertér a koncepcionális alapja, egyfajta „szellemi központja”. Az adatátviteli 
technológiák és rendszerek gyors fejlődésével az emberi közösség cselekvésének és magánéletének egyre több terü-
lete ma már nem „működik” a kibertér nélkül. Meglepő azt érzékelni, hogy egy alig félévszázados „képződmény” (a 
kibertér) milyen nagy hatást fejt ki, és ez a hatás feltehetően erősödni fog. A emberiség egyre nagyobb része fog egy-
re több időt tölteni a kibertérben. Itt van tehát egy egyre terebélyesedő tér, egy rendszer, egy virtuális világ, de a vi-
szonyunk ehhez a világhoz nagyon lassan formálódik. Többnyire mindenki saját maga építi ki viselkedési kultúráját, 
normáit azokkal az eszközökkel, amelyek segítségével kapcsolatba kerülhet az új térrel, ezzel az új világgal. 
 Már korábban is szükség lett volna elfogadott kibertéri viselkedési normákra, mert feltételezem, a 21. szá-
zadban ez már az általános emberi kultúra része lesz, de feltehetően csak akkor, ha az emberiség képes lesz új, tar-
tós megoldásokat teremteni a könyvben is érintett világproblémák kezelésére.” 

 

 
 
A globalizáció korában a nagyváros, a nagyváros-térség jövője, versenyképességének növelése vagy fenntartása stra-
tégiai fontosságú kérdés. A nagyvárosok és környezetük kulcsszerepet játszanak a gazdaság dinamizmusában, a 
versenyelőnyök biztosításában, a várostérség lakói jólétében. 
A modern nagyvárosi tér azonban ellentmondásos. A nagyvárosok tereiben nemcsak a gazdasági, társadalmi fejlődés 
feltételei, a történetileg felhalmozott tudás számos eredménye, a jólétet és a kényelmet biztosító szolgáltatások, a 
legmodernebb infrastruktúrák, a kulturális örökség, hanem különböző társadalmi problémák is megjelennek. 
A lakóhelyi társadalmi egyenlőtlenségek hagyományos és új struktúrái, a történeti és a mai szegénység, a szegregá-
ció, a tradicionális és a modern bűnözés, a természeti környezeti ártalmak és azok kedvezőtlen egészségügyi hatá-
sai, a térbeli társadalmi konfliktusok legkülönbözőbb formái és legújabban a terrorcselekmények, a klímaváltozás 
kedvezőtlen hatásai is. 
 
„A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői – Hogyan lehetnek a magyar nagyvárostérségek versenyképe-
sebbek?” című kötetből, a 9 magyar nagyvárostérségben feltárt tudományos eredmények alapján kiderül, hogy mi-
lyen összefüggés van a nagyvárosi terek stratégiai jelentősége, és a nagyvárosi térben tapasztalt társadalmi problé-
mák között, illetve, hogy miként lehetnek a nagyvárostérségek hosszú távon versenyképesebbek. 

 
 

 
Szirmai Viktória (szerk.) 2009: A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezőiA várostérségi versenyképesség társadalmi tényezőiA várostérségi versenyképesség társadalmi tényezőiA várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői. 
Dialóg Campus, Budapest-Pécs (320. oldal) 

Bolti ár: 5980 Ft. 

Internetes ár (-22%): 4366 Ft. 
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Buday-Sántha Attila—Zemplényiné Bartha Júlia (szerk.) 2008: ÉVKÖNYV 2008ÉVKÖNYV 2008ÉVKÖNYV 2008ÉVKÖNYV 2008.  

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs 

Az évkönyv letölthető: www.rphd.ktk.pte.hu/files/tiny_mce/File/Kiadvanyok/Evkonyvek/evkonyv_2008.pdf 

 

 
Gulyás László 2009: Ne a munkanélküliséget, a munkát támogasd! Tanulmányok a HRM és a munkaerőpiac téma-Ne a munkanélküliséget, a munkát támogasd! Tanulmányok a HRM és a munkaerőpiac téma-Ne a munkanélküliséget, a munkát támogasd! Tanulmányok a HRM és a munkaerőpiac téma-Ne a munkanélküliséget, a munkát támogasd! Tanulmányok a HRM és a munkaerőpiac téma-
köréből 1998köréből 1998köréből 1998köréből 1998----2008200820082008. Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége (EETOSZ), Virtuális Intézet 
Közép-Európa Kutatására, Budapest. 

 
A kötet Gulyás László 10 magyar nyelvű és 7 angol nyelvű tanulmányát tartalmazza. Valamennyi tanulmány a 
munkaerőpiac kérdéskörét – például regionalitását – járja körül. A kötetből tiszteletpéldány kérhető az alábbi 
emailcimen: gulyas1@t-online.hu 

 

 
Komarek Levente    2008: A DélA DélA DélA Dél----Alföld agrárszerkezetének sajátosságaiAlföld agrárszerkezetének sajátosságaiAlföld agrárszerkezetének sajátosságaiAlföld agrárszerkezetének sajátosságai. Csongrád Megyei Agrár Információs, Szolgál-
tató és Oktatásszervező Kht, Szeged (143 oldal). 

    

    

Káposzta József 2009: New elements and research in spatial economyNew elements and research in spatial economyNew elements and research in spatial economyNew elements and research in spatial economy. Research Institute of J. Selye University, 
Komarno (181. oldal). 
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Major Klára (szerk.) 2008: Markov modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudo-Markov modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudo-Markov modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudo-Markov modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudo-
mányi alkalmazásokmányi alkalmazásokmányi alkalmazásokmányi alkalmazások. Regionális Tudományi Tanulmányok 14., BCE 
Makroökonómia Tanszék - ELTE Regionális Tudományi Tanszék, Budapest (189. 
oldal). 

Mezei István 2008: Városok Szlovákiában és aVárosok Szlovákiában és aVárosok Szlovákiában és aVárosok Szlovákiában és a magyar határ mentén. magyar határ mentén. magyar határ mentén. magyar határ mentén. Kisebbség-
kutató Intézet - MTA Regionális Kutatások Központja, Somorja (Szlovákia) – Pécs 
(175. oldal). 



 

 

    1, TÉR ÉS TÁRSADALOM 2008. évi 4. száma1, TÉR ÉS TÁRSADALOM 2008. évi 4. száma1, TÉR ÉS TÁRSADALOM 2008. évi 4. száma1, TÉR ÉS TÁRSADALOM 2008. évi 4. száma    

    Tartalomjegyzéke:Tartalomjegyzéke:Tartalomjegyzéke:Tartalomjegyzéke:    
    

BARTA GYÖRGYI – Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyar- 
CZIRFUSZ MÁRTON – országon  /1 

KUKELY GYÖRGY  

ERDŐSI FERENC Tengeri közlekedés és globális gazdasági  
kapcsolatok – A tengerhajózás fejletlenségének következményei Kelet-Európa világ-
piaci  
kapcsolataira  /21 

BUDAY-SÁNTHA ATTILA Balaton régió  /43 

SZABÓ PÁL A térszerkezet fogalma, értelmezése  /63 

GYORS TÉNYKÉP 

CSISZÁRIK-KOCSIR ÁGNES A magyar helyhatóságok eladósodása az ezred- 
 forduló után  /81 

BÉRES TIBOR – Aligból valami – A takarékszövetkezetek  

NAGY ANDRÁS  működése és a települési egyenlőtlenség  /97 

JANKÓ FERENC – Szuburbanizáció és választási földrajz: átalakuló  

KOMORNOKI MIHÁLY pártválasztás Budapest térségében  /115 

TIBOLDI TIBOR Az önkormányzatok szerepe a regionális repülő- 
terek fejlesztésében  /135 

HUSZTI ZSOLT Két régió, két kistérség új összekapcsolódása /149 

KITEKINTŐ 

DÖVÉNYI ZOLTÁN – A munkanélküliség és a jövedelmek területi  

KARÁCSONYI DÁVID különbségei Ukrajnában  /159 

GULYÁS LÁSZLÓ Regionalizációs törekvések és etnoregionalizmus a poszt-kommunista Szlovákiában, 
1989–1998  /189 

NAGY BEÁTA Egy ország a világ szemében  /205 

 

A folyóirat további számai letöthetők: www.rkk.hu/tet.html 
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    2, FALU VÁROS RÉGIÓ Területfejlesztési és Területrendezési Szakmai Folyóirat 2008. 2, FALU VÁROS RÉGIÓ Területfejlesztési és Területrendezési Szakmai Folyóirat 2008. 2, FALU VÁROS RÉGIÓ Területfejlesztési és Területrendezési Szakmai Folyóirat 2008. 2, FALU VÁROS RÉGIÓ Területfejlesztési és Területrendezési Szakmai Folyóirat 2008. 
    évi 3. számaévi 3. számaévi 3. számaévi 3. száma    
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TELEPÜLÉSHÁLÓZAT_FEJLESZTÉSE 
 
BEVEZETÉS 
 
Csóka Judit—Tipold Ferenc 
ATELEPÜLÉSHÁLÓZAT—FEJLESZTÉS ORSZÁGOS TERVEZÉSÉNEK KERETEI 
 
Salamin Géza—Radvánszki Ádám—Nagy András 
A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE 
 
Faragó László 
A FUNKCIONÁLIS VÁROSI TÉRSÉGEKRE ALAPOZOTT TELEPÜLÉSHÁLÓZAT—FEJLESZTÉS NORMATÍV KONCEPCIÓJA 
 
Nagy Erika—Nagy Gábor 
A VÁROSOK GAZDASÁGI POTENCIÁLJA 
 
Rechnitzer János 
MODELLEK A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYAIRA 
 
Sütő Attila 
VÁROS ÉS VIDÉKE RENDSZEREK ÉS TÍPUSAIK MAGYARORSZÁGON 
 
Márton György 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATI JELLEMZŐK MEGJELENÉSE A DÉL-DUNÁNTÚLI FEJLESZTÉSI PROGRAMOKBAN 
 
A folyóirat számai letölthetők: http://www.vati.hu/main.php?folderID=2034  

    3, A KÖZÉP3, A KÖZÉP3, A KÖZÉP3, A KÖZÉP----EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 2008/2. I. évfolyam 2. száma (No. 2) EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 2008/2. I. évfolyam 2. száma (No. 2) EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 2008/2. I. évfolyam 2. száma (No. 2) EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 2008/2. I. évfolyam 2. száma (No. 2)     
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NAPJAINK KÖZÉPNAPJAINK KÖZÉPNAPJAINK KÖZÉPNAPJAINK KÖZÉP----EURÓPÁJA rovatEURÓPÁJA rovatEURÓPÁJA rovatEURÓPÁJA rovat    

Botos Katalin:Botos Katalin:Botos Katalin:Botos Katalin: Kihívások a Kárpát-medencében a 21. század elején 
Bertalan PéterBertalan PéterBertalan PéterBertalan Péter––––Pintér Attila: Pintér Attila: Pintér Attila: Pintér Attila: A transznacionalizmustól a globalizációig. A közép-kelet európai kisnépek dilemmái a 
történelmi tanulságok alapján.  

Hajdú Zoltán:Hajdú Zoltán:Hajdú Zoltán:Hajdú Zoltán: Széttagolódás, kárpát-medencei integráció, avagy beolvadás az euro-atlanti nagytérségi rendszerek-
be? 

Maruzsa Zoltán:Maruzsa Zoltán:Maruzsa Zoltán:Maruzsa Zoltán: Atomfegyvermentes Közép-Európa?  

Szónoky Ancsin Gabriella: Szónoky Ancsin Gabriella: Szónoky Ancsin Gabriella: Szónoky Ancsin Gabriella: Demográfiai öregedés Csongrád megye határán 

    

A HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE rovatA HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE rovatA HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE rovatA HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE rovat    

Gulyás László:Gulyás László:Gulyás László:Gulyás László: Centrifugálisból centripetális? Titó kísérlete a koszovói kérdés rendezésére     

Szávai Ferenc:Szávai Ferenc:Szávai Ferenc:Szávai Ferenc: A délszláv állam felbomlásának folyamata, az átalakulás aktuális kérdései 

G. Molnár Irén: G. Molnár Irén: G. Molnár Irén: G. Molnár Irén: Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadban. 

    

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK rovatREGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK rovatREGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK rovatREGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK rovat    

Rédei Mária: Rédei Mária: Rédei Mária: Rédei Mária: Magyar diákok a külföldi tanulásról – Empirikus vizsgálatok megállapításai 

Veres Lajos:Veres Lajos:Veres Lajos:Veres Lajos: Kihívások Kelet-Közép Európa logisztikai versenyében. 

    

ESEMÉNYEK ÉS KONFERENCIÁK rovatESEMÉNYEK ÉS KONFERENCIÁK rovatESEMÉNYEK ÉS KONFERENCIÁK rovatESEMÉNYEK ÉS KONFERENCIÁK rovat    

Beszámoló az MTA Regionális Tudományos Bizottság tisztújító üléséről 

Beszámoló a Magyarok a Kárpát-medencében Nemzetközi Földrajzi Konferenciáról 
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    Tartalomjegyzéke:Tartalomjegyzéke:Tartalomjegyzéke:Tartalomjegyzéke:    
    

ELMÉLETELMÉLETELMÉLETELMÉLET––––MÓDSZERTANMÓDSZERTANMÓDSZERTANMÓDSZERTAN    

Város vagy nem város? Dilemmák a formális és a funkcionális városfogalom  

 kettőssége kapcsán – Pirisi Gábor 

Így készül a magyar város – Pirisi Gábor – dr. Trócsányi András 

Új város a pécsi agglomerációban – a kozármislenyi példa  

 – Szebényi Anita – dr. Nagyváradi László 

Területi egyenlőtlenségek, térszerkezeti determinációk  

 – dr. Nemes Nagy József – Tagai Gergely 

 

ELEMZÉSEKELEMZÉSEKELEMZÉSEKELEMZÉSEK    

A gyógyfürdővel rendelkező magyarországi települések életminőségének vizsgálata  

 – dr. Michalkó Gábor – dr. Rátz Tamara – dr. Tóth Géza – Kincses Áron 

A regionális centrumok súlyának meghatározása Magyarország településhálózatában  

 – Csomós György 

A Sellyei kistérség kitörési pontjai a munkaerő-piaci sajátosságok alapján – Antal Zoltán 

 

KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK     

A Mezőkövesdi kistérség népessége és lakásviszonyai – dr. Kápolnay Iván 

Megoldásra várva. A magyar vidékfejlesztés alapkérdései – Doktor Zsuzsanna – Rácz Szilárd 

Beszámoló az V. Település-földrajzi konferenciáról – dr. Balogh András 

 

KÖNYVISMERTETÉSKÖNYVISMERTETÉSKÖNYVISMERTETÉSKÖNYVISMERTETÉS    

Egy egészen szokványos ország regionális fejlődése – dr. Marosi Lajos 

Ez is Budapest volt – szükséglakás-építés életképekkel – dr. Kőszegfalvi György 

Régiósorsok: a Felvidék és a Vajdaság – dr. Kőszegfalvi György 

A fenntartható város felé – Varjú Viktor 

TÁRSFOLYÓIRATOK TARTALMATÁRSFOLYÓIRATOK TARTALMATÁRSFOLYÓIRATOK TARTALMATÁRSFOLYÓIRATOK TARTALMA    
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E G Y  R E G I O N Á L I S  M Ő H E LY  K U TA T Á S Á NA K  
T É Z I S E I  

ESPON 2013ESPON 2013ESPON 2013ESPON 2013    

Európai Területi Tervezési Megfigyelési HálózatEurópai Területi Tervezési Megfigyelési HálózatEurópai Területi Tervezési Megfigyelési HálózatEurópai Területi Tervezési Megfigyelési Hálózat    
 

ELINDULT AZ ÚJ PROGRAMELINDULT AZ ÚJ PROGRAMELINDULT AZ ÚJ PROGRAMELINDULT AZ ÚJ PROGRAM 
2008-ban elindult az új Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON) program végrehajtása. Ez önmagában 
is siker, hiszen az ESPON első, 2006-ig tartó ciklusa igazolta azt, hogy szükség van jól szervezett európai tudáste-
remtésre. Az ESPON programot az összeurópai területi gondolkodás elsődleges megtestesítőjének tekinthetjük. Ez az 
alkalmazott, tervezést megalapozó területi kutatások eddigi messze legnagyobb nemzetközi sorozata, amely az Euró-
pai Unió politikái számára iránytűt jelent. A 2008. évi első két pályázati kiírás után a harmadik felhívásra feltehetően 
2009 negyedévében kerül sor. 

 

LEHETŐSÉG KUTATÓKNAK? RÉGIÓKNAK? VÁROSOKNAKLEHETŐSÉG KUTATÓKNAK? RÉGIÓKNAK? VÁROSOKNAKLEHETŐSÉG KUTATÓKNAK? RÉGIÓKNAK? VÁROSOKNAKLEHETŐSÉG KUTATÓKNAK? RÉGIÓKNAK? VÁROSOKNAK 

Eredmények hasznosítása:Eredmények hasznosítása:Eredmények hasznosítása:Eredmények hasznosítása:    
Az első program hihetetlenül sok információt és tudást halmozott fel az Európai térről, annak régióiról, térszerkezeté-
ről, sajátos területi problémáiról és potenciáljairól, amely segítheti nem csak a nemzetközi és nemzeti szintű tervező 
munkát és kutatást, de az egyes régiók, városok számára is hasznos segítség lehet stratégiai feladataik ellátásában. 
Az eredmények a program publikációiból, kutatási jelentéseiből, nemzetközi és a hazai rendezvényeiből ismerhetőek 
meg. 

 

Eddigi megjelent főbb témák:Eddigi megjelent főbb témák:Eddigi megjelent főbb témák:Eddigi megjelent főbb témák:    

• Városhálózat: policentrikus fejlődés 

• Város – vidék kapcsolatok 

• Elérhetőség: közlekedéshálózat, információs társadalom 

• Demográfiai, kulturális örökség, információs társadalom 

• Természeti, technológiai katasztrófák 

• Irányítási rendszer 

• EU szakpolitikák területi hatásai 

• Európa globális kontextusban 

Területi forgatókönyvek 

 

Részvétel a programban:Részvétel a programban:Részvétel a programban:Részvétel a programban:    

A programban hazai intézmények is bekapcsolódhatnak: 

• Kutató, tervező intézetek a projektek végrehajtásába az aktuális pályázati felhívások szerint 

• Városok, régiók, megyék, minisztériumok az egyes elemzési igények megfogalmazásán keresztül a projektek 
végrehajtásában 
A programban a társfinanszírozás a nemzeti befizetésekből valósul meg, így a projektekben nincs szükség önrész 
biztosítására. 

 

Hazai hálózat:Hazai hálózat:Hazai hálózat:Hazai hálózat:    
A hazai kontaktpont a tájékoztatás mellett a program keretében a témakörrel kapcsolatos szakmai műhelymunká-
nak is fórumot kíván biztosítani rendezvényei révén. 

 

Bővebb információ, aktuális kiírások: 

www.espon.euwww.espon.euwww.espon.euwww.espon.eu    

www.espon.huwww.espon.huwww.espon.huwww.espon.hu    
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