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A TARTALOMBÓL:

A regionális tudomány nemzetközi és hazai környezetében zajló változások arra hívják fel a figyelmet,
hogy e tudományág jövőjének megtervezés érdekében számos kérdést célszerű napirendre tűzni.
Köszöntő
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Hírek

2

Doktori védések,
fokozatszerzések

3

Elismerések

4

Gyászhírek

4

Konferenciák,
rendezvények

5

Pályázatok

9

•

A nemzetközi regionális tudományban intenzív gyarapodás tapasztalható, új kutatási irányok
fogalmazódnak meg, nő a tudományos orgánumok száma, emelkedik a kutatói létszám;

•

A környező országok regionális tudományi műhelyei az intézményesülés szakaszába léptek, egyetemi
tanszékek specializálódnak a területfejlesztés különböző elemeinek a kutatására és oktatására,
folyóiratok jelentek meg, érezhetően bővültek a nemzetközi tudományos munkamegosztásba való
bekapcsolódás formális jellemzői is;

•

Magyarországon a nemzetközi folyamatoktól eltérően alakul a regionális tudomány helyzete. A
Regionális Kutatások Központja az akadémia kutatóhálózatának átalakítása során elveszítette
önállóságát, humán erőforrásai jelentősen csökkentek. A felsőoktatásban zajló változások és
forráskivonás miatt a korábban jelentős eredménynek tartott regionális és környezeti gazdaságtani
mesterprogramok a közgazdászképzésben összezsugorodtak, ami néhány év múlva a doktori
iskolákban eredményez kedvezőtlen változásokat. A regionális tudomány eredményei iránt – más
tudományágazatokéhoz hasonlóan – csökkent a felhasználói kereslet, ez a kutatási források
szűkülését idézte elő.

Cikkek, tanulmányok

10

Tanulmánykötetek

11

Könyvismertetők

12

Recenziók

13

A tudományágazatra hatást gyakorló tényezők sokoldalú ismeretére van szükség, ezért a bizottság az
egyes elemeket különböző formában és fórumokon tűzi napirendre:

Szakmai folyóiratok

15

•

A regionális tudomány helyzete a világban és Magyarországon.

•

A regionális tudomány tudomány-rendszertani helye.

•

A magyar regionális tudomány nemzetközi pozíciói.

•

Publikálási lehetőségek itthon és külföldön.

•

A regionális tudomány megismertetése a közvéleménnyel.

•

Regionális tudományi enciklopédia.

MTA RTB titkára

•

A köztestületi tagok számának gyarapítása.

somlyody.edit@sze.hu

•

A doktoráltatási jogosítványok gyakorlása.

Szerkesztő:

•

A hazai tudományos kapcsolatrendszer alakítása.

Főszerkesztő:
Somlyódyné Dr. Pfeil Edit

Tóth Tamás
SZE RGDI PhD hallgatója
tamas.toth@sze.hu
Lapzárta:
megjelenés előtti hónap 20-án.

A Regionális Tudományi Bizottság e programpontok megvalósításától azt reméli, hogy a magyar
regionális tudomány nemzetközi versenyképessége erősödik, a tudományágazat a hazai tudományosság
ismert és elismert szereplője lesz, a regionális kutatók kvalifikációja minőségében is erőteljesen fejlődik,
és a tudományágazat eredményeinek hasznosítása elősegíti Magyarország előre haladását. A bizottság
tevékenységével erősíteni kívánja a szakma belső kohézióját éppúgy, mint a lényeges szempontokra
kiterjedő, nyílt tudományos vitaszellemet.
(Dr. Horváth Gyula)

Tervezett megjelenés kéthavonta.
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HÍREK
Angol-magyar területfejlesztési szótár
Az MTA RKK A regionális tudomány társadalmasítása c. projektje keretében elkészült egy 400 szóból álló területfejlesztési szótár.
A területi kutatások alapszókincsét tartalmazó gyűjtemény a szótárfunkció mellett kísérletet tesz egy egységes, a szakmai
konszenzus irányába mutató fogalom- és szóhasználatra.
http://www.rkk.hu/hu/publikaciok/teruletfejlesztesi-szotar.html
Akadémiai reform – megalakult az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Az MTA Regionális Kutatások Központja az akadémiai átszervezések következtében 2011. december 31-én megszűnt, s az MTA
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának tagjaként 2012. január 1-jétől Regionális Kutatások Intézete néven
működik tovább. Az új szervezeti rendtől a terület- és településfejlesztési kutatások eredményességének javulását reméljük. A
regionális tudomány fejlődéséhez nyújtott támogatásért sok intézménynek, szervezetnek és szakembernek tartozunk köszönettel.
A tevékenységünk iránti kitüntető figyelem fontos ösztönző erő volt és az lesz a jövőben is. Nagyon remélem, hogy új kutatási
eredményeink tovább erősítik a magyar regionális tudomány nemzetközi versenyképességét, és hozzájárulnak Magyarország
térszerkezetének előnyös változásához. Mindezek megvalósulásának reményében kívánok a regionális tudomány eredményei iránt
érdeklődő olvasóknak eredményes új évet. Horváth Gyula igazgató.
http://mta.hu/cikkek/az-akademiai-intezmenyhalozat-megujitasa-129033
Felvételi ponthúzás eredményei
A keresztféléves mesterszakos felvételik ponthúzásának végleges eredményét január végén közölték. A regionális és
környezetgazdaságtani mesterszak 9 egyetemen van akkreditálva, a mostani felvételi során 5 egyetemre kerültek be hallgatók.
Megjegyezzük, hogy van olyan egyetem (pl. Gödöllő) ahol csak ősszel van erre a szakra felvételi, míg az egyetemek egy részében
mind februárban, mind szeptemberben indul a képzés (pl. Szegeden).
Felsőoktatási intézmény
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kaposvári Egyetem
Miskolci Egyetem
Nyugat-magyarországi Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Széchenyi István Egyetem
Szent István Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Összesen

Összlétszám (2011)
21
17
12
0
0
0
0
0
29
82

Összlétszám (2012)
22
18
3
4
0
0
0
0
21
68

Sajnos a regionális és környezetgazdaságtani mesterszak iránti érdeklődés visszaesett: most februárban országosan 68 hallgató lett
felvéve, míg tavaly 82 fő. A visszaesés részben a felsőoktatás finanszírozása körüli problémákra vezethető vissza, részben az
egyetemeken belül folyó rivalizálásra: több egyetemen a finanszírozhatóságra hivatkozva megemelték az induláshoz szükséges
minimális létszámot, ami a közismertebb mesterszakoknak kedvező.
(Dr. Lengyel Imre)
Nemzetközi tudományos kerekasztalbeszélgetés Debrecenben a Tisza térség határokon átnyúló komplex fejlesztéséről
A Kerpely Károly Doktori Iskola szervezésében 2012. június 20-21-én Debrecenben szlovák, román, ukrán, szerb és magyar
kutatók megbeszélést tartottak a tiszai régiók komplex fejlesztési stratégiájának tudományos megalapozásáról. A kutatók
tájékoztatást adtak eddig elért kutatási eredményeikről, körvonalazták a közös stratégia tematikáját, szervezési kereteit és
módszertani követelményeit. A nemzetközi kutatói közösség európai uniós pályázaton kíván indulni, illetve 2012 őszén
Budapesten nemzetközi szimpóziumot szervez.
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DOKTORI

VÉDÉSEK, FOKOZATSZERZÉSEK

Nagy Gábor habilitációja
Nagy Gábor, az Alföldi Tudományos Osztály főmunkatársa 94%-os teljesítménnyel habilitált a Szegedi Tudományegyetemen.
Előadásait 2012. február 7-én „A világgazdasági centrumok áthelyeződése”, illetve „Határon átnyúló térségek a Kárpátmedencében – A kapcsolatok dimenziói és ezek hatása a térstruktúrára” címmel tartotta magyar és angol nyelven.
G. Fekete Éva habilitációja
G. Fekete Éva egyetemi docens nyilvános habilitációs előadást tartott 2012. május 10-én a Miskolci Egyetemen. A tantárgyi
előadás címe: A helyi termékek szerepe az integrált vidékfejlesztésben, a tudományos előadás címe: Perifériák fejlesztése volt. A
habilitációs védés sikeres volt.

Czirfusz Márton doktori védése
2012. március 21-én Czirfusz Márton, a Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály kutatója 96%-os eredménnyel védte
meg „A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban” című dolgozatát az ELTE
Földtudományi Doktori Iskolájában.
Tagai Gergely doktori védése
2011. december 5-én Tagai Gergely, a Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet kutatója 100%-os eredménnyel védte
meg „Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban” című dolgozatát az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájában.
Kovács Norbert doktori védése
2012. március 7-én Kovács Norbert 100 %-os eredménnyel védte meg „A piaci erő közvetett mérése a biztosítási piacon” című
dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában.
Mosolygó Zsuzsa doktori védése
2012. március 12-én Mosolygó Zsuzsa 93,3 %-os eredménnyel védte meg „A népesség-elöregedés tőkepiaci hatásainak
makrogazdasági megközelítése: vagyonzsugorodás, nyugdíjrendszeri dilemmák és a kormányzati Ponzi játék” című dolgozatát a
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában.
Tamándl László doktori védése
2012. március 20-án Tamándl László 88,8 %-os eredménnyel védte meg „A felsőoktatási intézmények versenyképességi tényezői,
különös tekintettel a diplomás pályakövetésre” című dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi
Doktori Iskolájában.
Tóth Péter doktori védése
2012. május 22-én Tóth Péter 77,7 %-os eredménnyel védte meg „Magyar települések az információs társadalomban” című
dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában.
Csák László védése
2012. március 22-én Csák László sikeresen védte meg „A területi tervezés elméleti alapjai és alkalmazásának feltételei
Romániában” című dolgozatát a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.
Mikita József Gábor védése
2012. április 12-én Mikita József Gábor sikeresen védte meg „Innovation Capacities and Knowledge Transfer Capability Buliding
in European Regions” című PhD-dolgozatát a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskolájában.
Goda Pál védése
2012. április 11-én Goda Pál, az SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet tanszéki mérnöke sikeresen védte
meg „Új rendszerszemléletű helyzetfeltárási módszer a vidéki területek fejlesztésében” című dolgozatát az SZIE Regionális
Tudományok Doktori Iskolájában
Kollár Kitti védése
2012. április 12-én Kollár Kitti, az SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet tanszéki mérnöke, védte meg
„A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései” című dolgozatát az SZIE Gazdálkodás és
Szervezéstudományok Doktori Iskolájában.
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ELISMERÉSEK,

KINEVEZÉSEK

Doktori Iskola vezetői kinevezések
A Pécsi Tudományegyetem Regionális Politikai és Gazdaságtani Doktori Iskola vezetésével (a korábbi vezető, Buday-Sántha Attila
betöltötte a 70. évét) Varga Attila egyetemi tanárt, míg a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola vezetésével
(a korábbi vezető, Botos Katalin betöltötte a 70. évét) Lengyel Imre egyetemi tanárt bízták meg.

Journal of Innovation and Entrepreneurship
Gál Zoltánt a Journal of Innovation and Entrepreneurship szerkesztőbizottsági tagjává választották.
Regional Research of Russia
Horváth Gyulát a Regional Research of Russia szerkesztőbizottsági tagjává választották. A 2011-ben indított folyóirat kiadója a
Springer Verlag.

GYÁSZHÍREK
Széles Gyula (1937 - 2012)
Dr. Széles Gyula a Kaposvári Egyetem professor emeritusa, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok
Doktori Iskola Tanácsának elnöke, egykori dékán, doktori iskola vezető, intézetigazgató, tanszékvezető
életének 76. évében, 2012. március 25-én elhunyt. Személyében iskolateremtő egyéniséget, a kaposvári
gazdaságtudományi képzések alapítóját, az agrár-közgazdaságtan országosan és nemzetközileg nagyra becsült
szaktekintélyét veszítette el a magyar tudós társadalom. Széles professzor több regionális tárgyú tudományos
mű opponense volt.
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KONFERENCIÁK,

RENDEZVÉNYEK

Budapest Agglomerációs Konferencia
A Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Intézete április 26-án
konferenciát szervezett, amelynek programján többek között a budapesti agglomeráció fejlesztési prioritásairól, területrendezési
tervéről, a város és környéke kapcsolatrendszerének kialakításáról, valamint a változó agglomerációs szerepkörről Pest megyében
tárgykörben elhangzott előadások szerepeltek. Az előadók között az MTA Regionális Kutatások Intézetének több munkatársa is
jelen voltak.
(MTI)
Csíkszeredai Konferencia
2012. április 20–21. között került megrendezésre a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és
Humántudományok Karán a „Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében” című konferencia. A konferencia célja volt,
hogy elősegítse a Kárpát-medence országaiban folyó gazdaságtudományi kutatások eredményeinek bemutatását, megismerését,
továbbá lehetőség teremtése elméleti és módszertani témák megvitatására, vélemények cseréjére gazdasági és regionális tudományi
témakörökben. A konferencia plenáris előadói között volt Horváth Gyula, aki az uniós fejlesztéspolitika várható kihívásairól
referált, továbbá a konferencián egy szekció kifejezetten a regionális fejlesztések és politikák téma körül alakult, amelyben határon
inneni és határon túli előadók vitatták meg a román, s a magyar regionális fejlődés kérdéseit különböző aspektusokból.
Kautz Konferencia
A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara hagyományos évzáró konferenciát szervezett 2012. június 12én „Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság” címmel. A rendezvény plenáris ülésén az állami szektort Domokos
László az Állami Számvevőszék elnöke, a tudományos vonalat Szántó Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyettese és
Kocsis Tamás az egyetem docense, a privát szektort pedig Lukács János a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke képviselte.
A konferencia délutáni programjában 7 különböző szekció kínálata szerepelt, amelyek a következők voltak:

•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing és Logisztika szekció (elnök: Józsa László)
Menedzsment szekció (elnök: Bencsik Andrea)
Emberi erőforrás szekció (elnök: Somogyi Ferenc)
Pénzügy szekció (elnök: Tatay Tibor)
Felelősség a területért, a terület felelőssége az országért szekció (elnök: Rechnitzer János)
Kommunikáció – kultúra - etika szekció (elnök: Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia)
Vállalkozás, etika, erkölcs szekció (elnök: Farkas Szilveszter)
Kreatív gondolkodás – új tehetségek szekció (elnök: Szalka Éva)

A felelősség a területért, a terület felelőssége az országért szekcióban Dr. Rechnitzer János rektorhelyettes vezetésével 6 előadás
bemutatására került sor a regionális tudomány témakörén belül:
Platz Petra, Széchenyi István Egyetem - Innováció elmélet itthon és külföldön
Smahó Melinda, Széchenyi István Egyetem - A tudás szerepe a járműipari beszállító hálózat működésében
Rechnitzer János, Széchenyi István Egyetem - Új állam, új területi politika, új gondok
Somlyódyné Pfeil Edit, Széchenyi István Egyetem - Az önkormányzatiság új felfogású szabályozása és az európaizáció
Szörényiné Kukorelli Irén, Széchenyi István Egyetem - A változó intézményrendszer hatása a vidék fejlesztésére
Lados Mihály, Széchenyi István Egyetem - Területi felelősség a határ menti együttműködési programokban
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MEGHÍVÓ
A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája
a Magyar Regionális Tudományi Társasággal együttműködésben
tisztelettel meghívja a térrel foglalkozó tudományok képviselőit a
GENERÁCIÓK DISKURZUSA A REGIONÁLIS TUDOMÁNYRÓL
című konferenciára
Győr, 2012. november 23.
PROGRAMTERVEZET

A konferencia célja tematikus szekciók keretében áttekinteni a regionális tudomány eredményeit és új kihívásait. A
tanácskozás során a különböző generációk képviselői – a doktoranduszoktól a posztdoktorokon keresztül a professzorokig –
egyaránt lehetőséget kapnak a regionális tudomány helyzetének, fejlődésének értékelésére, az aktuális kérdések
megvitatására és a jövőbeli feladatok meghatározására.
RÉSZVÉTEL
A konferencián való részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezési időszak: 2012. szeptember 15. – 2012.
november 15.
A Szervező Bizottság tisztelettel kéri, hogy a jelentkezési lapot a fenti időszakban minden résztvevő – a szekciókban előadó is
– szíveskedjen kitölteni. A konferenciával kapcsolatban keresse Rácz Szilárdot a (72) 523 800 telefonszámon vagy az
szracz@rkk.hu e-mail címen.
2012 szeptember közepén, a második körlevélben értesítjük az érdeklődőket:

•
•
•
•

a részletes programról,
a szekciók tervezett munkájáról,
a jelentkezésről és
a szállások elérhetőségéről.

A sikeres tanácskozás reményében,
Üdvözlettel:
Rechnitzer János
egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010
Tehetséggondozási rendszer és
a tudományos-képzési
műhelyek fejlesztése a
Széchenyi István Egyetemen
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Szekciók (felhívás előadás tartására)
A szekcióvezetők gondoskodnak 8-10 színvonalas előadás megtartásáról az előadásra jelentkezők közül válogatva és/vagy
saját elhatározásuk alapján felkért előadókkal. Az előadások elfogadása során a szekciók vezetői törekednek a különböző
generációk arányos képviseletére. Az előadások elfogadásáról a szekcióvezetők a 1000-2000 leütés hosszúságú absztraktok
alapján a beérkezés sorrendjében folyamatosan döntenek.
Kérjük, előadással a szekcióvezetők alábbi elérhetőségein jelentkezzenek 2012. szeptember 10-ig.
1.

szekció: Térelmélet és területfejlesztés
FARAGÓ LÁSZLÓ igazgató, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
farago@rkk.hu

2.

szekció: A regionális tudomány módszertana
LENGYEL IMRE intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
ilengyel@eco.u-szeged.hu

3.

szekció: Kohézió és regionális politika az Európai Unióban
LUNK TAMÁS ügyvezető igazgató, Vital Pro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
lunk.tamas@vitalpro.hu

4.

szekció: Agrár- és vidékpolitika
VINCZE MÁRIA professor emeritus, Babeș–Bolyai Tudományegyetem
vinczefey@yahoo.com

5.

szekció: Környezet és energetika
NAGY IMRE egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Természettudományi Kar
nagyi@rkk.hu

6.

szekció: Határ menti és területi együttműködés
HARDI TAMÁS egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
hardit@rkk.hu

7.

szekció: Helyi és regionális gazdaságfejlesztés
BARTA GYÖRGYI egyetemi tanár, főszerkesztő, Tér és Társadalom folyóirat
barta@rkk.hu

8.

szekció: Területi kormányzás
SOMLYÓDYNÉ PFEIL EDIT egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
somlyody.edit@sze.hu

9.

szekció: Piaci szereplők és hálózatok a térgazdaságban
GÁL ZOLTÁN tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
galz@rkk.hu
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PROGRAMTERVEZET
(2012. november 22.)
10.00 Közgyűlés

•
•
•

A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége a 2011. évi közgyűlés óta
A 2013. évi programtervezet vitája
Regionális tagozatok beszámolói

13.00 Vándorgyűlés
Plenáris ülés
PETER NIJKAMP professzor, Faculty of Economics, Free University, Amsterdam
A regionális tudomány fejlődési trendjei Európában
HORVÁTH GYULA tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, az MTA Regionális Tudományi
Bizottságának elnöke
Kísérletek a regionális tudomány megszervezésére Kelet- és Közép-Európában
RECHNITZER JÁNOS egyetemi tanár, rektorhelyettes, Széchenyi István Egyetem, az MRTT elnöke
Regionális tudomány Magyarországon
NEMES NAGY JÓZSEF egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, az MRTT alelnöke
A társadalom terei
BUDAY-SÁNTHA ATTILA professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, az MRTT alelnöke
Regionális tudomány és vidékfejlesztés
VARGA ATTILA egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Közgazdaságtan és térbeliség
NÉMETH ZSOLT társadalomstatisztikai elnökhelyettes, Központi Statisztikai Hivatal
A regionális tudomány és a statisztikai információs rendszer (munkacím)
SCHARLE PÉTER professor emeritus, Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar
Infrastrukturális hálózatok a térben
18.30 Tudományos Díjak átadása
19.00 Fogadás

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010
Tehetséggondozási rendszer és
a tudományos-képzési
műhelyek fejlesztése a
Széchenyi István Egyetemen
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P Á LY Á Z A TO K
Thirring Gusztáv pályázat
A Területi Statisztika elkötelezett a tudományos kutatások támogatásában és azok eredményeinek bemutatásában.
Ennek keretében a Központi Statisztikai Hivatal a Területi Statisztikával közösen Magyarország térbeli folyamatai
gazdasági- társadalmi kérdéseinek összekapcsolt elemzése témában pályázatot hirdet a Thirring Gusztáv emlékére
alapított pályadíj elnyerésére.
A pályázaton a szerzők, vagy szerzői kollektívák eredeti, máshol nem publikált, legalább 30–35 oldal terjedelmű,
statisztikai módszertani, vagy elemző tanulmánnyal vehetnek részt.
A tanulmány beérkezési határideje: 2012. szeptember 1.
A pályaműveket a KSH Elnöksége és a Területi Statisztika Szerkesztőbizottsága által kijelölt Bírálóbizottság
értékeli.
Eredményhirdetés: 2012. november
Az egyes pályadíjak (bruttó) összegei:
első díj: 300.000,- Ft
második díj: 250.000,- Ft
harmadik díj: 200.000,- Ft
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a Bírálóbizottság véleménye alapján egyes pályadíjakat megosztva,
vagy egyáltalán ne adjon ki, illetve az egész pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat jeligés. A pályázók tüntessék fel jeligéjüket, és zárt borítékban mellékeljék személyi adataikat. A
pályázatokat a következő címre kérjük küldeni:

Területi Statisztika Szerkesztősége
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
tel: 345-6867
e-mail: geza.toth@ksh.hu
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CIKKEK,

TA N U L M Á N Y O K

Enyedi György: Mi a regionális tudomány?
(Magyar Tudomány, 2011/12)
Az MTA kutatóintézeteinek indokolt átszervezési vitáiban felmerült az MTA Regionális Kutatások
Központjának sorsa. Úgy tűnik, hogy az MTA Közgazdaságtudományi és Világgazdasági Intézetével alkot
majd egy Gazdaságtudományi és Regionális Tudományi Központot, pécsi székhellyel és budapesti irányító
központtal. Az átszervezés vitái során felmerült, hogy a regionális tudomány léte kétségbevonható: a
tudomány egy és oszthatatlan, s nyilván nincs dél-alföldi vagy dél-tiroli matematika. Angol neve (Regional
Sciences) közel egy évszázada szerepel a tudományos névjegyzékekben, 1952-ben alakult meg nemzetközi
szervezete, tehát nem magyar szeszély alkalmi szülötte. Úgy látszik, az angol név félreérthető, ezért röviden
kifejtjük lényegét, hogy az intézeti átszervezések eredményességét ne gátolják félreértések.
A regionális tudomány azt vizsgálja, hogy a társadalom területi egyenlőtlenségeit milyen tartós folyamatok
formálják? Az egyenlőtlenségek – pl. az elmaradott régiók kialakulása és tartós megléte, illetve a gazdag
régiók-városok kiemelkedése – hosszantartó, tartós folyamatok eredményei, egy-egy rögtönzött intézkedés
ezeken keveset változtat. Ezek a folyamatok kvantifikálhatók, modellszerűen leírhatók, előrejelezhetők. Ez a
regionális tudomány alapkutatási eredménye, mely rövid, fejlesztő kutatási szakasz után alkalmazható, a
területi egyenlőtlenségek mérsékelhetőek.
A területi egyenlőtlenségeket létrehozó folyamatok összetettek: gazdasági, szociológiai, antropológiai,
demográfiai, társadalomföldrajzi, geopolitikai s más folyamatokról van szó. Ezért e folyamatok számos
diszciplína tudáskészletével magyarázhatóak. E szempontból hasonlítható a környezetkutatáshoz, mely
számos természet- és társadalomtudományi vizsgálatot kíván, a talajpusztulástól a városi közlekedés
légszennyezéséig.
A területi egyenlőtlenségek politikai feszültségeket keltenek. Ezért az egyenlőtlenségek mérséklése kiemelten
fontos s jelentősen finanszírozott cél. Ám a beavatkozások csak akkor lehetnek eredményesek, ha hosszú
távon érvényesülnek, s nem a tüneteket, hanem a hosszú távú folyamatokat próbálják befolyásolni. Ezek
leírása, vizsgálata, a területpolitikai beavatkozások előkészítése a regionális tudomány feladata. E tudomány
művelésében jelentős nemzetközi megbecsülést ért el a huszonnyolc éve működő Regionális Kutatások
Központja, mely közös nemzetközi projektekben, publikációkban, konferenciák szervezésében (az
European Regional Studies Association eddigi leglátogatottabb tudományos konferenciáját 2010-ben Pécsett
tartotta) roppant aktivitást mutat. Kár lenne meglévő értékeinkkel rosszul sáfárkodni.
Az írás megtalálható az alábbi linken:
http://www.matud.iif.hu/2011/12/12.htm
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TANULMÁNYKÖTETEK
Tudás Tér Társadalom
Antológia 25 - Területi Kutatások az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetében
(2011)

Tartalom
Bevezető (Lados Mihaly)
Szubjektív NYUTI visszaemlékezés (Rechnitzer Janos)
Alapítók és követők
Rechnitzer János- Eurorégió vázlatok a magyar-osztrák-szlovák határ menti térségben
Sas Béla - Győr-Sopron megye településeinek szociális infrastruktúrája (1960-1985)
Szörényiné Kukorelli Irén - Tárkapcsolat-analízis, avagy módszer a rurális területek térstruktúrájának feltárására
Lados Mihály - Önkormányzati gazdálkodás es a területfejlesztés az Északnyugat-Dunántúlon
Dőry Tibor - Az innováció kutatások megjelenése a regionális elemzésekben . Az innováció regionális perspektívában
Nagy Erika - Szolgáltató centrumok az Északnyugat-Dunántúlon
Nagy Gábor - A gravitációs modell alkalmazási lehetőségei a településen belüli mozgások tanulmányozására
Dusek Tamás - A területi alrendszerek és fogyasztási szerkezetek eltérése és a gazdasági tevékenység szintjenek
összehasonlíthatósága
Máthé Mária - Az Európai unióhoz való csatlakozás hatása Észak-Dunántúl ipari szerkezetének átalakulási folyamatara
Csapó Tamás-Kocsis Zsolt - A varossá nyilvánítás elvi kérdései, potenciális városok az Északnyugat-Dunántúlon
Új generáció
Szirmai Viktória-Baráth Gabriella-Molnár Balázs-Szépvölgyi Ákos - Globalizáció és térségi fejlődés
Hardi tamás-Nárai Márta - Szuburbanizáció és közlekedés a győri agglomerációban
Csizmadia Zoltán-Grosz András - Szervezet-központú hálózatok: Az ipari parkok térségi intézményi kapcsolatrendszerének és
együttműködési kapcsolatrendszerének es együttműködési aktivitásának jellemzői
Barsi Boglárka - Egy kisváros helyzete az információs korban
Smahó Melinda - Szabadalmak, szabadalmi bejelentések és területi innovativitás Magyarországon
Mezei Katalin - Integrált regionális fejlesztés-finanszírozási modell a Nyugat-Dunántúlon
Edelényi Béla - A telekárak változása a Győr környéki településeken 1998 és 2001 között
Baj Gabriella - A területhasználat átalakulása
Reisinger Adrienn - Civil szervezetek és a civil elit szerepe a társadalmi folyamatokban
A kiadvány megtalálható az alábbi linken:
http://www.rkk.hu/rkk/nyuti/pages/NYUTI_25_kiadvany.pdf
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KÖNYVISMERTETŐK
Colombo, Alessandro (ed.) (2012) Subsidiarity Governance, Theoretical and Empirical Models.
Palgrave Macmillan London, New York.
A szubszidiaritás elve Európában újra az érdeklődés középpontjába került. A könyv a szubszidiaritás
fogalmának elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálja, különös hangsúlyt helyez a szubszidiaritás horizontális
dimenzióira. A kötetben olasz, brit, francia, új-zélandi és magyar szerzők munkái találhatók. Több tanulmány
foglalkozik az olasz Lombardia régió működésének tapasztalataival. Horváth Gyula A hornet’s nest or the
climax of the change of regime? The dilammas of creating regons in Central and Eastern Europe, Lóránd
Balázs (PTE Közgazdaságtudományi Kara) An unfinished journey. Lombardy on the road to decentralization
címmel publikált dolgozatot a könyvben.
Erdősi Ferenc (2011) Afrika közeledése. Publikon Kiadó, Pécs.
Afrika közlekedése fél évszázadig piacterülete volt a magyar járműiparnak (motorvona- tokat, majd
autóbuszokat exportáltunk Észak-Afrikába és más régiókba az 1930-as, illetve az 1950-es évektől), de
vasútépítésben, városi közlekedési rendszerek kialakításában, kikö- tők berendezésében, darukkal való
ellátásában is részt vettek hazai tervező és kivitelező vállalatok, mint ahogyan Duna-tengerjáró, valamint tengeri
hajóink is rendszeresen felke- resték az észak- és kelet-afrikai kikötőket. A jövőben nem elképzelhetetlen, hogy
a közleke- dési piacot uraló kínai, nyugat-európai és kanadai óriásvállalatok alvállalkozóiként, beszál- lítóiként
néhány versenyképes magyar cég ismét megjelenik termékeivel Afrikában. Raj- tuk kívül az Afrikában is
valamilyen formában és módon jelenlevő valamennyi külkeres- kedőnk, szállítmányozónk, logisztikusunk és
marketinges szakemberünk is tájékozódásra alkalmas, használható adatokat lelhet a könyvben. A praktikus hasznosításon
túlmenően a felsőfokú (földrajzi, turisztikai, vendéglátó- ipari, közlekedéstudományi, közgazdasági, világgazdasági szakirányú)
oktatásban részt vevő hallgatóknak és tanároknak
(A szerző)
Kovács Teréz (2012) Vidékfejlesztési politika. Dialóg Campus Kiadó.
A „Vidékfejlesztési politika” című könyv második, jelentősen átdolgozott, bővített kiadásában a szerző kitér
arra, hogy hazánk az EU-s csatlakozás után milyen tapasztalatokat szerzett a közösségi források lehívása és
felhasználása terén. Felvázolja továbbá azt is, hogy Magyarország előtt milyen megoldandó feladatok állnak a
vidékfejlesztés terén. A könyv társadalmi (ökoszociális) megközelítésben taglalja a vidékfejlesztést.
„ (…) A könyv mind az elméleti, fogalmi kérdésekkel, mind a gyakorlati fejlesztési kérdésekkel részletesen és
behatóan foglalkozik. Hatalmas irodalom feldolgozásáról és áttekintéséről tanúskodik. Feldolgozza és
kritikailag értékeli a vidékfejlesztésről, definíciójáról, céljairól és funkcióiról vallott hazai és nemzetközi
nézeteket. A vidékfejlesztést komplexen közelíti meg, elemezve annak mind a mezőgazdasághoz kapcsolódó, mind az általánosabb
településfejlesztési, szociális és társadalmi kérdéseit.”
(Illés Iván opponens, a könyv első, 2003-as kiadásáról).
Baranyi Béla – Fodor István (szerk.) (2012) Környezetipar, újraiparosítás, regionalitás Magyarországon.
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete.
A Magyar Tudományos A 2009-ben megjelent The Role of Environmental Industry in the Regional
Reindustrialisation in Hungary című tanulmánykötet szerkesztői és a széles szakmai körökből verbuválódott
szerzői tekintettel voltak arra a körülményre, hogy a környezetiparba tartozik minden olyan termelő
tevékenység, amely a hatékony megelőzést szavatoló tiszta technológiákkal, szennyezés-kezelési eljárásokkal
és a természetbarát erőforrás-felhasználás lehetőségeivel foglalkozik. A könyv angol nyelvű változata és
jelenlegi bővített kiadása egyaránt a környezetipar magyarországi sajátosságait és az újraiparosításban játszott
lehetőségeit mutatják be, egy-egy fejezettel kitérve az iparág különböző szegmenseire és regionális
összefüggéseire. Az olvasók kezébe kerülő mostani magyar nyelvű kiadás azonban már nem egyszerűen csak a korábban köz
readott angol nyelvű tanulmányok többségét tartalmazza, hanem részben átdolgozott és bővített kötet közreadását tette
lehetővé.
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RECENZIÓK
Benkő Péter:
Magyarország politikai régiói
(Deák Kiadó, Budapest, 2011.)
A politikai földrajz fogalmát a hazai szakirodalom Sárfalvi Béla nyomán politikai jelenségek, folyamatok
földrajzilag interpretált, geográfiai módszerekkel végzett kutatásaként szokta definiálni. Hogy egy némileg
meglepőnek tűnő kijelentéssel kezdjem ismertetésemet, ebben a megközelítésben nem egyértelmű, Benkő
Péter könyve politikai földrajzi munkának tekinthető-e. Hiszen a politikai földrajzi munkák főszereplői –
legyenek azok bármennyire is „földrajzilag interpretált, geográfiai módszerekkel végzett kutatások” tárgyai –
mégiscsak politikai jelenségek, folyamatok. Talán ezért is számít a politikai földrajz manapság a
földrajztudomány egyik mostohagyermekének. Bár könyvének bevezetőjében a szerző nem ért – s mint egy
politikailag motivált geográfia művelője nem is érthet – egyet azokkal a kutatókkal, akik szerint a politikai
földrajz – egyes elszigetelt kísérletektől eltekintve – elbotlott néhány terméketlennek és kilátástalannak ítélt
probléma, mint például a helyi politika kutatásában és a szavazási viselkedés elemzésében, az azonban tény,
hogy az ilyesfajta problémák önmagukban és elszigetelten ma már nemigen állnak a jelenlegi
földrajztudomány érdeklődésének középpontjában. Benkő Péter azonban azzal, hogy vizsgálatának
főszereplőjévé a politikai régiót teszi, elkerüli ezt a csapdát. A „politikai” jelzővel ugyan jelzi, a vizsgálat
közelítésmódja a politikai földrajzéval rokon, de maga a vizsgálat már inkább a regionális tudomány kutatásaihoz
áll közelebb, hiszen a címben szereplő politikai régiókat nem csupán a különféle politikai jelenségek
oldaláról, hanem ennél jóval komplexebb entitásokként – valódi társadalmi terekként – kívánja megragadni.
A vizsgálat politikai földrajzéval rokon megközelítése két – egymással szorosan összefüggő –
dimenzióban érhető tetten. Formai oldalról a könyvben szereplő regionális vizsgálatok kereteit Magyarország
sajátos politikai régiói (a megyék, a települések, az egyéni országgyűlési választókerületek és a szavazókörök)
adják, kiegészítve a három politikai nagytérség (Felső-Pannónia, Alsó-Pannónia, Hunnia) szintjével. Ez utóbbi
szint definiálása, illetve létének igazolása egyébként alighanem a könyv legjelentősebb tudományos
eredményének tekinthető. Tartalmi oldalról a politikai régiók/regionális szintek definiálása, létüknek igazolása
során a szerző maximálisan kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyek az úgynevezett politikai
jelenségekben, folyamatokban rejlenek. Úgy is mondhatnánk, hogy a politikai jelenségek, folyamatok Benkő
Péter számára a regionális vizsgálatok egyfajta gyújtópontjaként funkcionálnak. Az ideköthető jelenségek,
kiemelten a szavazásokon való részvétel aránya (a participáció), pártpreferencia következetessége (a
konzekvencia) és a szavazások politikai irányultsága (az orientáció, moderáció) ugyanis túlmutatnak önmagukon.
Segítségükkel a politikai életet meghatározó gazdasági-infrastrukturális-szociális-kulturális fejlettség nívójára
– a szerző szóhasználatával: a vizsgálat alá vont regionális egységek globális fejlettségére – is rálátást nyerhetünk.
A politikai, illetve a globális fejlettség közötti korreláció természetesen nem determinisztikus. Éppen ezért
tarthatjuk tökéletesen indokoltnak, hogy Benkő Péter – a politikai régiók lehető legkomplexebb képét tárva
az olvasók elé – a tervezési-statisztikai régiók, valamint a mezorégiók (megyék) szintjén 14, a politikai
kultúrát valószínűleg befolyásoló, jelzésértékű ágazattal/változóval egészítette ki elemzését. S általuk
egyrészről a politikai és a globális fejlettség közötti esetleges anomáliák regionális különbségeihez és a
különbségek okaihoz, másrészről pedig a politikai régióknak egy komplex – a hagyományos vizsgálatokban
felbukkanó „politikai régiókon” jóval túlmutató – ábrázolásáig juthatunk el.
Mindezek figyelembevételével essék néhány szó a könyv szerkezetéről. A szerző egy tömör (mindössze
30 oldalas), de példaértékűen világos és releváns bevezető fejezettel kezdi elemzését, amely a politikai
régiókutatás elméleti és módszertani alapjait tárgyalja. Ebben betekintést nyerhetünk a regionális tudomány
politikai régiókutatással érintkező nemzetközi és hazai eredményeibe, s G. O’Tuatail terminológiájából
kiindulva megismerhetjük a politikai földrajznak azt a nyolc kiemelt „klaszterét” (komponensét), amelyre a
politikai régiók vizsgálata során kiemelt figyelmet ajánlatos fordítani.

14
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Ezek a következők:
−
A territoriális nemzetállam történeti régiói.
−
A politikai kultúra régiói, a hatalom térbelisége.
−
A politikai feminizmus regionalitása.
−
A gazdaságpolitika térbelisége: a változások regionalitása.
−
Kritikai geopolitika.
−
A regionális kormányzás struktúrái és eredményei.
−
A választások térbelisége.
−
A techno-politikai regionalizmus a növekvő kockázatok világában.
A könyv lapjain természetesen nem tárgyalja – nem is tárgyalhatja – azonos súllyal valamennyi klasztert.
Egyesek közülük (mint például a politikai feminizmus regionalitása) inkább csak az említés szintjén, a szerző
által részletesebben elemzett politikai jelenségek, folyamatok illusztrációjaként kerülnek elő. Mások (mint
például a gazdasági-infrastrukturális-szociális-kulturális fejlettség indikátorának tekinthető politikai kultúra)
viszont a későbbiekben a kutatás centrális fontosságú elemévé válnak. De itt és most leginkább az utolsó
klasztert kell kiemelnünk. A „techno-politikai regionalizmus a növekvő kockázatok világában” nevet viselő
komponens ugyanis a kutatás voltaképpeni céljára világít rá. A különféle regionális egységek fejlettségének – legyen
szó akár politikai, akár globális/komplex fejlettségről – vizsgálata nem lehet l’art pour l’art cél. Ami igazán fontos, hogy
segítségével rámutathassunk arra a versenyképességre, amelytől a növekvő kockázatok világában egy adott regionális egység
sikere, mi több, léte is függhet. A könyv terjedelmének döntő hányadát kitevő kutatás – politikai régióink
bemutatása/elemzése – kétség kívül ebben a kontextusban nyeri el teljes értelmét.
Magát a kutatást azonban ettől a kontextustól függetlenül is jelentősnek kell ítélnünk, aminek legalább két
további oka van. Az első ilyen ok politikai régióinknak a hazai szakirodalomban mind ez idáig páratlan,
komplex igényű bemutatása. A szerző által javasolt politikairégió-tipológia azon a hipotézisen alapul, hogy
Magyarország – amely maga is értelmezhető egyfajta speciális politikai régióként – három politikai
nagytérségre osztható tovább, ezek pedig a legfejlettebbtől a legkevésbé fejlett felé haladva: az ÉszaknyugatDunántúlt és a budapesti agglomerációt magában fogalaló Felső-Pannónia, a Dél- és Kelet-Dunántúlt magában
fogalaló Alsó-Pannónia, valamint az Alföldet és Észak-Magyarországot magában foglaló Hunnia. A szerző által
definiált politikai nagytérségek bemutatása az egyes fejezetekben elsőként madártávlatból, egyfajta speciális
történeti-földrajzi szemüvegen keresztül történik meg, hogy azután létük a tervezési-statisztikai régiók, a
megyei és az egyéni választókerületi szintű adatforrások elemzésének segítségével a jelenkorra vonatkozóan
is megerősítést nyerjenek. S ezzel a különféle politikai régiók hierarchikusan egymásra épülő, az alsóbb
szintek sajátosságait megszüntetve megőrző szintjein keresztül végül az „ország, mint politikai régió” léte/
specifikuma is igazolást nyer.
Befejezésül pedig a másik, ha úgy tetszik, aktuálpolitikai okról is essék néhány szó. Mint ismeretes, az
országgyűlés 2011 végén elfogadta az egyéni országgyűlési választókerületek területi határainak átalakítását
(is) tartalmazó 2011. évi CCIII. törvényt az országgyűlési képviselők választásáról. Ez a tény pedig talán már
egymagában is aktuálissá tenné az 1989. évi XXXIV. törvény hatályba lépésétől a 2010-es választásokig –
illetve az új választójogi törvényig – tartó politikai földrajzi ancien régime összegző jellegű vizsgálatát. Benkő
Péter azáltal, hogy az egyes politikai régiók bemutatásának apropóján az 1990 és 2010 közötti politikai
jelenségek és folyamatok részletes elemzését is adja, tulajdonképpen megfelel ennek a sürgető igénynek. A
Magyarország politikai régiói című könyv tehát egyszerre hiánypótló tudományos munka a szakma, és
egyedülálló kordokumentum a nagyközönség számára S emiatt egyetlen, a politikai régiókutatás eredményei
iránt érdeklődő szakember vagy laikus polcáról sem hiányozhat.
(Buskó Tibor László)
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SZAKMAI

F O LY Ó I R A TO K

Tér és Társadalom
Lapszám: 2012/2

Tartalom:
Tanulmányok
Tóth Balázs István - Regionális rugalmasság - rugalmas régiók
Lux Gábor - A térségi boom gazdasági és társadalmi következményei
Dombi Mihály - A környezeti hatások értékelésének lehetősége ökoszisztéma-szolgáltatások alapján
Kitekintés
Erdősi Ferenc - Szinergiakeltés vagy látszatcselekvés? Az afrikai regionális integrációk problémái
Vita
Nemes Nagy József - Tereid, tereim, tereink (Reflexiók Faragó László Térértelmezések c. tanulmányához)
Dusek Tamás - Az abszolút és relacionális térszemlélet közötti hamis dichotómia
Ténykép
Orosz Éva - A barnamező fogalmának változó értelmezése
Könyvszemle
Sarudi Csaba - Rechnitzer János–Smahó Melinda: Területi politika
Leveleki Magdolna - Szretykó György (szerk.): Népesedés, humángazdaság és társadalompolitika
Móricz Ádám - A térbeli igazságosság nyomában
Tánczos Lászlóné - Erdősi Ferenc: Afrika közlekedése
Tudományos élet
Bartha Györgyi - Kelet-Európának elkötelezve. Interjú Violette Rey geográfus professzorral
Gyapay Borbála - Változó terek – A társadalomföldrajz változó térszemlélete
Horváth Gyula - Az MTA Regionális Tudományi Bizottságának programja a 2012–2014 közötti időszakra
A folyóirat megtalálható az alábbi linken:
http://tet.rkk.hu/index.php/TeT
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Falu, Város, Régió
Lapszám: 2011/2

Tartalom:
Mi várható az EU 2014-20-as fejlesztési ciklusában? (Dr. Nyikos Györgyi)
Elindult a 2014-2020 támogatási időszak vitája (Dr. Szabó Zsolt, PhD)
A kohéziós politika reformjának eddigi eredményei (Bató Márk, PhD)
Hazai kormányzati stratégiai elvárások a 2014-2020-as programciklusban: vidékfejlesztés (Dr. Ángyán József)
A településfejlesztés kihívásai a 2014–2020-as programciklusban (Dr. Szaló Péter)
Megújuló nemzetgazdasági tervezés Magyarországon (Csizmadia Norbert)
Területi tervezés és területi szempontok a fejlesztéspolitikában – lehetőség, kötelezettség vagy ábránd!? (Dr. Nyikos Györgyi)
Vitára szánt felvetések a magyar területi- és vidéktervezés (-fejlesztés) közeljövőjét illetően (Dr. Csatári Bálint)
Szempontok a magyar területfejlesztés megújításához az uniós változások tükrében (Dr. Horváth Gyula)
Stratégiai programozás 2014–2020, magyar teendők (Dr. habil. Faragó László PhD)
Merre tovább urbanisztika? (Ongjerth Richárd)
EU 2014-2020: két évtized útravaló tanulságai (Boros Imre)
Paradigma- és paradogmaváltás szükséges 2014-2020-ra a Magyar Nemzeti Fejlesztéspolitikában (Horkay Nándor)
Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért (Sain Mátyás)
A folyóirat megtalálható az alábbi linken:
http://www.vati.hu/index.php?page=main&menu=21232&langcode=hu
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A Falu
Lapszám: 2011 Tavasz-nyár

Tartalom:
Bogár László - Első vagy utolsó...?!
Bencze Izabella - Számadás
Csath Magdolna - Rendszerváltás, EU-s tagság és fejlődési lehetőségeink
Nagy Bálint - A ,,magyar agrárcsoda” valódi társadalmi-gazdasági folyamatai
Tanka Endre - Lesz-e új alkotmányos gyökere az értékalapú birtokpolitikának?
Sánta Áron - Gondolati kísérlet a halódó falvaink felélesztésére
G. Fekete Éva - Helyi termékek előállításának és értékesítésének kistérségi koordinációja
Eperjesi Tamás-Erdős Balázs - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Program
Gergely Sándor-Maga György-Nagy Zsuzsa - Az Észak-Magyarországi régió hátrányos gazdasági helyzete
Domján Erika - Digitális középiskola a vidékfejlesztés szolgálatában
A folyóirat megtalálható az alábbi linken:
http://www.afalu.hu/
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek
Lapszám: VIII. évf. 2. szám

Tartalom:
Tanulmányok
Kocziszky György - Adalékok a regionális gazdasági növekedés és egyensúly kérdéséhez
Kovács Levente-Pál Zsolt - A hazai elszámolásforgalom az elmúlt másfél étized tükrében
Tóthné Szita Klára - Környezeti globalizáció és hazai leképezése
G. Fekete Éva - A szolidáris és szociális gazdaság elemei a magyarországi helyi gazdaságfejlesztésben
Térkép
Dabasi Halász Zsuzsanna - A gazdasági válság hatása 2008-2011 között a munkaerőpiac területi különbségeire hazánkban
Hegyi-Kéri Ágnes - Az Európa 2020 gazdaság növekedési stratégia megvalósításának esélyei az Északmagyarországi régióban
Kitekintő
Nagy Zoltán-Szép Tekla - Egyesült Államok és Kína: világgazdasági pozíciók változása?
Kuttor Dániel - Az ipari szerkezetváltás területi hatásai a visegrádi országokban
Benedek József-Kurkó Ibolya - A területi egyenlőtlenségek alakulása és jellemzői Romániában
Műhely
G. Fekete Éva-Kocziszky György - A Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet (1996-2011)

A folyóirat megtalálható az alábbi linken:
http://www.strategiaifuzetek.hu/fooldal
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Területi Statisztika
Lapszám: 2012 (15. évf.)/2

Tartalom:
Szerkesztői oldalak
Konferencia a járásokról
Tanulmányok
A járás és viszontagságai - Miklóssy Endre
A népesség területi szintű vizsgálata az előreszámítások és a tényadatok alapján Magyarországon - Dr. Obádovics Csilla
Versenyképesség az Európai Unióban – Egy lehetséges megközelítés a NUTS 2-es régiók versenyképességének meghatározására Bodnár Gábor
A közlekedés szerepe az európai turisztikai áramlásokban - Dr. Tóth Géza-Dr. Dávid Lóránt-Dr. Vasa László
A térparaméterek értelmezése és szerepük a területi kutatásokban - Fábián Zsófia
Ismertetők
A Magyar helységnév-azonosító szótár 3., bővített és javított kiadásának bemutatása - Lelkes György
Görbe háttal – Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben - Bayerné Sipos Mónika-Kovács Laura
Románia. Tér, gazdaság, társadalom Dr. Kocziszky György
Meddig terjeszkedhetnek városaink? - Dr. Egedy Tamás
Huszonhat férfi - egy leány – Száz éves a Magyar Földrajzi Társaság Gazdaság- és Társadalom-földrajzi Szakosztálya – Szilágyi
Dániel

A folyóirat megtalálható az alábbi linken:
http://www.ksh.hu/teruleti_statisztika_a_folyoiratrol

I V . é v f ol y a m 1. s z á m

20

Magyar Tudomány
Lapszám: 2012 (173. évf.)/4

Regionális átalakulás a Nyugat-Balkánon
A Magyar Tudomány tematikus számot jelentetett meg a Nyugat-Balkán országainak regionális
átalakulásáról. A tanulmányok az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetében folytatott vizsgálatok
eredményeit foglalják össze. A vendégszerkesztő Horváth Gyula. A tematikus szám nyolc szerzője az intézet
munkatársa, egy szerző pedig a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola hallgatója.

Tartalom:
Horváth Gyula - Előszó
Faragó László-Hajdú Zoltán-Rácz Szilárd - Államosodás – városhálózat – térszerkezet
Lux Gábor-Mezei Cecília - A gazdaságfejlődés szerkezeti és területi problémái a Nyugat-Balkánon
Horváth Gyula - A szellemi erőforrások területi egyenlőtlenségei a Nyugat-Balkánon
Pámer Zoltán - A Nyugat-Balkán és az európai integráció
Nagy Imre - A Nyugat-Balkán régió természeti erőforrásai és környezeti problémái

A folyóirat megtalálható az alábbi linken:
http://www.matud.iif.hu/mthon.html

