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Elnöki köszöntő
Tisztelettel kőszőntőm az MTA Regiőnalis
Tudőmanyők Bizőttsaga Hírlevelenek
Olvasőit!
Hősszabb kihagyas utan dőntőtt ugy Bizőttsagunk, hőgy a tőbb, mint tíz eve elindult es evekig főlyamatősan jelentkező Hírleveleket ujra
elkeszítjuk es rendszeresen eljuttatjuk Onőkhőz. Infőrmalő es igen ősztőnző főlyamatősan
ertesulni arről, hőgy az őrszagban szamős helyen, tőbb muhelyben tevekenykedő kőllegak
eppen mivel főglalkőznak, milyen eredmenyekre jutőttak, miben ertek el sikereket.
Hírlevelunkben (a kőrabban mar bevalt utőn
haladva) kőllegaink díjairől, elismereseiről, a
tudőmanyős főkőzatők megszuleteseről, a hazai es nemzetkőzi publikaciős eredmenyekről,
a főlyamatban levő kutatasőkről, palyazati lehetősegekről tajekőztatjuk Onőket, amellett,
hőgy felhívjuk figyelmuket a szakmai főlyőiratainkban kőzelmultban megjelent tanulmanyőkra.
Az ujra elindulő Hírlevel nem szulethetett vőlna meg Lengyel Imre prőfesszőr kitartő tamőgatasa nelkul. Nagyőn kőszőnőm Vas Zsőfia
egyetemi dőcens asszőnynak, hőgy felvallalta a
Hírlevel szerkeszteset.

Felelős kiadó:
Varga Attila
egyetemi tanar, az MTA levelező tagja,
Regiőnalis Tudőmanyők Bizőttsaga elnőke
vargaa@ktk.pte.hu
Főszerkesztő:
Vas Zsófia
egyetemi dőcens, PhD
vas.zsőfia@ecő.u-szeged.hu

Kerem tisztelt Olvasőinkat, hőgy segítsek a
kőzős ugyet az infőrmaciők főlyamatős biztősítasaval. Kőzős az ugy es kőzős a felelősseg is
abban, hőgy Hírlevelunk meg sőkaig gazdag
tartalőmmal, főlyamatősan erkezzek meg
levelesladainkba!

Üdvőzlettel,
Varga Attila, az MTA RTB elnőke

2

A HÍRLEVÉL

2009. januarban jelent meg az MTA Regiőnalis Tudőmanyők Bizőttsaga első hírlevele Lengyel Imre
főszerkeszteseben es Kapőszta Jőzsef szerkeszteseben. Az első szam megjeleneset kővetően 10 evvel
felmerult a Hírlevel ujbőli megjelentetese, amelyet az MTA Regiőnalis Tudőmanyők Bizőttsaga 2019.
december 11-i ulesen vitatőtt meg.
A Hírlevél szerkesztőbizottsága:
Varga Attila, felelős kiadő (PTE Kőzgazdasagtudőmanyi Kar Kőzgazdasagtan es

Okőnőmetria Intezet)

Vas Zsőfia, felelős szerkesztő (SZTE Gazdasagtudőmanyi Kar Kőzgazdasagtani es
Gazdasagfejlesztesi Intezet)

Az újonnan megjelelő Hírlevél 2020. évi első számában a hírek a 2019-es évre visszamenőleg kerültek
összegyűjtésre. A további számokban az alábbi állandó rovatokban várjuk a tagok híreit.


MTA RTB hírek (mukődese, sőrőn kővetkező rendezvenyei, albizőttsagi beszamőlők)



díjak es elismeresek



MTA, habilitaciős es PhD vedesek es címek



hazai es nemzetkőzi kőnferencia/wőrkshőp beszamőlők



hazai es nemzetkőzi kőnferencia/wőrkshőp meghívők, felhívasők



kőnyvismertetők



a kőztestuleti tagők RTB főlyőiratlista A es B kategőrias nemzetkőzi es hazai főlyőirataiban megjelent cikkeinek es elismert kőnyvkiadőnal megjelent kőnyveinek es kőnyvfejezeteinek jegyzeke



a kőztestuleti tagők főlyamatban levő jelentősebb kutatasi prőjektjei, azők rővid leírasa



javaslat tematikus reszre, amely rőviden bemutatja valamely RTB tag altal feltart es publikaciőban, muhelytanulmanyban megjelent kutatasanak tanulsagait

A tagok javaslatait a Hírlevél rovatainak további bővítésére vonatkozóan is várjuk.
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A REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK BIZOTTSÁGA
Az MTA IX. Osztály Regionális Tudományok Bizottságának tisztségviselői
a 2017-2020 időszakban
Elnök: Varga Attila, az MTA levelező tagja

Tanácskozási jogú tag:

Alelnökök: Faragó László, az MTA dőktőra

Benedek Jőzsef, az MTA kulső tagja

Szabő Pal, PhD

Főrman Balazs, PhD

Titkár: Sebestyén Tamás, PhD

Kőcziszky Győrgy, PhD

Pecsi Tudőmanyegyetem Kőzgazdasagtudőmanyi Kar

Liptak Katalin, PhD

7622 Pecs, Rakőczi ut 80.

Tőth Tamas, PhD

Email: sebestyent@ktk.pte.hu

Vincze Maria Magdőlna, az MTA kulső tagja

Tagok:
Bajmőcy Zőltan, PhD

A Bizottságban egy-egy szűkebb tudományos téma

Barta Győrgyi, az MTA dőktőra

köré szerveződve 9 albizottság működik:

Csizmadia Zőltan, PhD
Dusek Tamas, PhD

Digitális gazdaság területi dimenziói albizottság,

Fabian Attila, PhD

Elnök: Rechnitzer Jánős, az MTA dőktőra

Gal Zőltan, a főldtudőmany kandidatusa

Fogyasztás térbeli dimenziói albizottság, Elnök:

Hardi Tamas, PhD

Sikős T. Tamas, az MTA dőktőra

Kapőszta Jőzsef, a kőzgazdasag-tudőmany kandidatusa

Innovációs Albizottság, Elnök: Lengyel Balázs, PhD

Kőrőmpai Attila, a kőzgazdasag-tudőmany kandidatusa

Módszertani Albizottság, Elnök: Dusek Tamás, PhD

Kővacs Terez, az MTA dőktőra

Regionális fenntarthatóság Albizottság, Elnök:

Ladős Mihaly, a kőzgazdasag-tudőmany kandidatusa

Szlavik Janős, az MTA dőktőra

Lengyel Balazs, PhD

Területi Tőke Albizottság, Elnök: Fábián Attila, PhD

Lengyel Imre, az MTA dőktőra

Területpolitikai Albizottság, Elnök: Faragó László, az

Lux Gabőr, PhD

MTA dőktőra

Mezei Cecília, PhD

Városok és városrégiók Albizottság, Elnök:

Nemes Nagy Jőzsef, az MTA dőktőra

Szirmai Viktőria, az MTA dőktőra

Palankai Tibőr, az MTA rendes tagja

Vidékgazdaság Albizottság, Elnök: Kápőszta József ,

Palne Kővacs Ilőna, az MTA rendes tagja

PhD

Rechnitzer Janős, a főldrajztudőmany dőktőra
Sikős T. Tamas, az MTA dőktőra
Szirmai Viktőria, a szőciőlőgiai tudőmany dőktőra
Szlavik Janős, az MTA dőktőra
Szőrenyine Kukőrelli Iren, az MTA dőktőra
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DÍJAK, ELISMERÉSEK

2019. majus 7-en az Akademikusők Gyulese ulesen a Magyar Tudőmanyős Akademia
Palne Kővacs Ilőnat, a MTA Kőzgazdasag- es Regiőnalis Tudőmanyi Kutatőkőzpőnt
kutatőprőfesszőrat, a Pecsi Tudőmanyegyetem egyetemi tanarat, a Magyar Regiőnalis
Tudőmanyi Tarsasag alapítő tagjat az MTA rendes tagjava valasztőtta.

2019. majus 7-en az Akademikusők Gyulese ulesen a Magyar Tudőmanyős Akademia
Varga Attilat, a PTE Kőzgazdasagtudőmanyi Kar Kőzgazdasagtan es Okőnőmetria Intezet
egyetemi tanarat az MTA levelező tagjava valasztőtta. Varga Attila szekfőglalő
előadasara „A tudastermelesi fuggvenytől a fejlesztespőlitikai hataselemzesig” címmel 2019.
szeptember 26-an kerult sőr.

2019. majus 7-en az Akademikusők Gyulese ulesen a Magyar Tudőmanyős Akademia Vincze
Maria Magdőlnat, a Babes – Bőlyai Tudőmanyegyetem prőfessőr emeritajat a Magyar Regiőnalis
Tudőmanyi

Tarsasag

kőrabbi

alelnőket

az

MTA

kulső

tagjava

valasztőtta.

Vincze Maria Magdőlna szekfőglalő előadasara „A regiők, a videki tersegek es az agraragazat
erdelyi sajatőssagainak vizsgalata” címmel 2020. januar 22-en kerult sőr.

A Magyar Kőztarsasag Elnőke Faragő Laszlő az MTA dőktőra, az MTA KRTK Regiőnalis Kutatasők Intezetenek tudőmanyős tanacsadőja, a Szechenyi Istvan Egyetem egyetemi
tanara reszere a teruleti tervezesben, valamint a teruletfejlesztesben vegzett tőbb evtizedes
kutatői, őktatői es szakertői tevekenysege elismeresekent a MAGYAR ERDEMREND
TISZTIKERESZTJE kituntetest adőmanyőzta 2019 marcius 15-e alkalmaből.
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DÍJAK, ELISMERÉSEK

Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag "Díszőklevelet" adőmanyőz annak a
tagjanak, aki kimagaslő tudőmanyős eredmennyel, peldaadő szakmai, kőzőssegi
aktivitassal erre raszőlgalt. A díj harmadik alkalőmmal, 2019. őktőber 11-en kerult
atadasra, az MRTT XVII. vandőrgyulesen, Sőprőnban. A tarsasag tagjai a
kituntetessel Kőcziszky Győrgy prőfesszőrt, a Miskőlci Egyetem prőfessőr
emeritusat, az MRTT Eszak-magyarőrszagi tagőzatanak lekőszőnő vezetőjet

ismertek el.

A tizenegyedik alkalőmmal meghirdetett Kivalő Ifju Regiőnalista Díjat az MRTT
tagőzatvezetőkkel

kibővített

elnőksege

Elekes

Zőltannak,

a

Szegedi

Tudőmanyegyetem Gazdasagtudőmanyi Kar Kőzgazdasagtani es Gazdasagfejlesztesi
Intezete egyetemi adjunktusanak, az MTA KRTK KTI tudőmanyős munkatarsanak ítelte
őda a regiőnalis tudőmany muveleseben elert ertekes eredmenyeiert. A díjatadőra az
MRTT XVII. vandőrgyulesen, 2019. őktőber 11-en Sőprőnban kerult sőr.

Lengyel

Balazst

tudőmanyős

az

MTA

főmunkatarsat,

Kőzgazdasagaki

es

2017-től

Regiőnalis
az

Tudőmanyi

Agglőmeraciő

Kutatőkőzpőnt
es

Tarsadalmi

Kapcsőlathalőzatők Lendulet Kutatőcsőpőrt (ANET Lab) vezetője 2019-ben az MTA Fiatal
Kutatők Akademiajanak alapítő tagjava valasztőttak.

A Szegedi Tudőmanyegyetem Napjan 2019. nővember 11-en Lengyel Imrenek, az SZTE
Gazdasagtudőmanyi Kar egyetemi tanaranak az Ev Kutatőja elismerő őklevelet adtak at a
human- es tarsadalőmtudőmanyők tudőmanyteruleten nyujtőtt kiemelkedő kutatői tevekenysege
elismeresekent.
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DÍJAK, ELISMERÉSEK
DÍJAK, ELISMERÉSEK,
KÖSZÖNTÉSEK

Nagy Imre prőfesszőrt, az MRTT alelnőket 65. szuletesnapja alkalmaből
Kapősvarőn, 2019. december 17-en tiszteletkőtettel kőszőntőtte a szabadkai
Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag, a Kapősvari Egyetem Gazdasagtudőmanyi
Kara es a Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag. Az unnepelyes atadőn a
harőm szervezet vezetője Szigeti Orsőlya (dekan, KE GTK), Ricz Andras (elnők,

RTT) es Gal Zőltan (elnők, MRTT) kőszőntőtte Nagy Imret. Az esemenyen
kőllegak es baratők, mintegy 60 fő vett reszt. A kőtet teljes terjedelmeben
letőlthető

az

alabbi

linkről:

http://www.regscience.hu:8080/xmlui/

handle/11155/2085
Gal Zőltan - Ricz Andras (2019) (szerk.): A kőrnyezet es a hatarők kutatőja:
Tiszteletkőtet Nagy Imre 65. szuletesnapja alkalmaből. Szabadka, Regiőnalis
Tudőmanyi Tarsasag, Szabadka, 380 p. ISBN 978-86-86929-07-5

Lengyel

Imre

prőfesszőrt,

az

SZTE

Gazdasagtudőmanyi

Kar

Kőzgazdasagtani es Gazdasagfejlesztesi Intezetenek alapítőjat, 22 eves
intezetvezetői tevekenysegeert, es a ket evtizede megszuletett, 22
nyelvre lefőrdítőtt piramismődell kidőlgőzasert az Intezet a „A regiők
versenykepessegenek piramismődellje es alkalmazasai: az eredeti
kőncepciőtől a 22 nyelvre lefőrdítőtt valtőzatőkig” címu kőtet
megjelenesevel kőszőntőtte. A kőtet teljes terjedelmeben letőlthető az
alabbi

linkről:

http://ecő.u-szeged.hu/karről/szervezeti-felepites/

intezetek/kőzgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/
kőzgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet
Lengyel Imre (2019: A regiők versenykepessegenek piramismődellje es

alkalmazasai: az eredeti kőncepciőtől a 22 nyelvre lefőrdítőtt
valtőzatőkig. JATEPress, 214 p. ISBN 978-963-315-414-4
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DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK

MTA Doktori védések
Dr. Tőth Geza, az Eszak-magyarőrszagi Strategiai Fuzetek szerkesztőbizőttsagi tagja, a Kőzpőnti Statisztikai Hivatal kőllegaja es a Miskőlci Egyetem Vilag-es Regiőnalis Gazdasagtan Intezetenek egyetemi dőcense,
2019. julius 2-an 11 őrakőr a Magyar Tudőmanyős Akademian sikeresen megvedte MTA dőktőri ertekezeset a
főldrajztudőmanyők teruleten, melynek címe: Az elerhetőseg szerepe a terszerkezet tarsadalőmfőldrajzi vizsgalataban.

Habilitált doktori címek

NÉV

SZERVEZŐ

ELŐADÁSOK CÍME

Bali Lóránt

SZIE Enyedi Győrgy
Regiőnalis
Tudőmanyők
Dőktőri Iskőla

Fiume valtőző helyzete a magyar gazdasagpőlitikaban, kulőnős tekintettel a magyar agrarexpőrtra a Trianőnt kővető kőnszőlidaciőtől a kilencvenes evekig
Riv Eurőpaischer Verbund fur territőriale Zusammenarbeit (EVTZ)
als Instrument zur Intensivierung der Grenzuberschreitenden
Beziehungen nach dem Vőrbild vőn Murregiőn,

Jászberényi Melinda

SZIE Enyedi Győrgy
Varősfejlődes es a varősi mőbilitas kihívasai
Regiőnalis
Tudőmanyők
River cruising and its pőtential rőle in CEE cőuntries
Dőktőri Iskőla

Káposzta József

SZIE Enyedi Győrgy
Regiőnalis
Tudőmanyők
Dőktőri Iskőla

„Szegeny gazdagők/ gazdag szegenyek” avagy a teruleti
kulőnbsegek kialakulasanak dimenziői
The rőle and pőtential future strategy őf Szent Istvan Üniversity in
the develőpment őf rural
areas

Lengyel Balázs

SZTE
Kőzgazdasagtani
Dőktőri Iskőla

A halőzatők szerkezete es megjelenesuk a főldrajzi terben
A feltalalők eurőpai regiők kőzőtti egyuttmukődesenek dinamikaja

Remenyik Bulcsú

SZIE Enyedi Győrgy
Telepulesek szerepe a regiőnalis turizmusfejlesztesben
Regiőnalis
Tudőmanyők
Die Tőurismusfőrschung am Üfer des Plattensees
Dőktőri Iskőla

Szalmáné Csete
Mária

BME Gazdasagi es
Tarsadalőmtudőmanyi Kar

Tersegi es agazati alkalmazkődasi strategiak a klímavaltőzas
főlyamataban
Fenntarthatő tersegfejlesztes es a klímavaltőzasősszefuggeseinek
vizsgalata

Vas Zsófia Boglárka

SZTE
Kőzgazdasagtani
Dőktőri Iskőla

Kevesbe fejlett regiők gazdasagfejlesztesi lehetősegei, eszkőzei es
szereplői
Intelligens specializaciős es feldőlgőzőipar jelentősege
Magyarőrszagőn
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DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK

PhD doktori címek, a cím odaítélésének ideje alapján
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

NÉV

TÉMAVEZETŐ

DISSZERTÁCIÓ CÍME

Albert Tóth Attila

Rechnitzer Janős

A szallődaipar fejlődesenek teruleti dimenziői

Berkes Judit

Rechnitzer Janős

A magyar regiőnalis kőzpőntők es tersegeik
gazdasagi, munkahelyi-főglalkőztatasi, tarsadalmi
funkciőja

Gombos Szandra

Bugővics Zőltan

A magyar varősők kulturalis imazsa a kulturalis
kínalat es kereslet tukreben

Honvári Patrícia

Szőrenyine Kukőrelli Iren

Ruralis innővaciő? A videki őnkőrmanyzatők
szerepe a megujulő energiak
hasznősítasaban

Kovács Előd Péter

Barta Győrgyi

Nyugat-Magyarőrszag Ausztria vőnzasaban: az
ausztriai magyar munkavallalas peldajan

Lévai András

Rechnitzer Janős

A kreatív gőc

Máté Tünde

Andras Krisztina

Nemzetkőzi spőrtrendezvenyek hatasai es a
szervezővarős lakősai. Az Eurőpai Ifjusagi
Olimpiai Fesztival 2017, Győr peldajan keresztul

Nick Gábor András

Lux Gabőr

Az Ipar 4.0 hazai adaptaciőjanak kihívasai a
vallalati es teruleti ősszefuggesek tukreben

Rechnitzer Janős

A kelet-kőzep-eurőpai regiőnalis
kőzpőntők fejlettsegi típusai

Printz-Markó Erzsébet

Darabős Ferenc

Az egeszsegturizmus rendszere es
klaszterszerveződese Magyarőrszagőn

Uszkai Andrea

Hardi Tamas

Hatar menti tersegek egysegesulesi főlyamatai
egy kőzep-eurőpai terseg peldajan

Vörös Tünde

Kőppany Krisztian

Spőrtberuhazasők tarsadalmi-gazdasagi
ertekelese – a kőltseg-haszőn elemzesben rejlő
lehetősegek

Páthy Ádám
Ferenc
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DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK

PhD doktori címek, a cím odaítélésének ideje alapján

Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

NÉV

TÉMAVEZETŐ

Lendvay Endre

Nagyne Mőlnar Melinda

DISSZERTÁCIÓ CÍME
Dőnteshőzatal—Tamőgatasi Mődszertan a Helyi
Gazdasagfejlesztesben

Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

NÉV
Atanazovné

TÉMAVEZETŐ

DISSZERTÁCIÓ CÍME

Bessenyei Istvan

A Kek Gazdasag főgalmanak termeleselmeleti
megalapőzasa

Hornyák Miklós

Szerb Laszlő

Üj típusu indikatőrők a kis-es kőzepvallalati
versenykepesseg rendszerszemleletu mereseben

Farkas Richárd

Barancsuk Janős

Artranszmissziő es terbeli kapcsőlatők: empirikus vizsgalatők a magyar kiskereskedelmi benzinpiacőn

Pámer Zoltán

Hajdu Zőltan

A teruleti kőrmanyzasi strukturak hatasa a hatarőn atnyulő egyuttmukődesre – negy hatarregiő ősszehasőnlítő elemzese

Simó Balázs

Palne Kővacs Ilőna

A magyar regiőnalis fejlesztesi ugynőksegek es
mukődesi kőrnyezetuk

Hartung Katalin
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MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK, KÖNYVEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK
Hazai, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent cikkek és neves
könyvkiadó által kiadott könyvek és könyvfejezetek

Bődőr A. - Fuzer K. - Szerb L. - Varga A. (2019): A tarsadalmi tőke szerepe a magyarőrszagi győrsnővekedesu vallalatők innővaciős tevekenysegeben. Replika. Tarsadalőmtudőmanyi Főlyőirat, 111(2) 9-22. ő.
Fekete D. – Mőrvay Sz. (2019): Creative cities in Central and Eastern Eurőpe – Examining the pősitiőn őf Győr frőm the creative and cultural aspects őf this macrő-regiőn.
Regiőnal Statistics, 9(2) pp. 45-66.
Fekete D. (2019): A Mődern varősők prőgram jelentősege a hazai varősfejlődesben.
Ter es Tarsadalőm, 33(1) 27-43. ő.
Lőrincz L. - Kiss K. M. - Elekes Z. - Csafőrdi Zs. - Lengyel B. (2019): Az iparagak kőzti
hasőnlősag meresenek halőzati mődszerei es relevanciajuk a gazdasagfejlesztesben.
Kőzgazdasagi Szemle, 66(1) 22–52. ő.
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Szirmai Viktőria
Városok és városlakók
Cőrvina Kiadő, 2019
ISBN: 978-963-136-578-8

A szerző az MTA Dőktőra, Szechenyi-díjas szőciőlőgus, egyetemi tanar. A varős- illetve regiőnalis
szőciőlőgia, kőrnyezetszőciőlőgia, tarsadalmi kőnfliktusők, tarsadalmi versenykepesseg,
tarsadalmi egyenlőtlensegek, klímavaltőzas, tarsadalmi jől-let kutatőja. Üj mőnőgrafiajanak celja
a mai eurőpai, kőzte a magyar nagyvarősi tarsadalmak teruleti tarsadalmi szerkezetet erintő
radikalis atalakulasők bemutatasa: a tőrteneti es a mai, glőbalis urbanizaciős hatasők
metszeteiben ujraszerveződő nagyvarősők elemzese, illetve az ellentmőndasős tarsadalmi
viszőnyaik feltarasa, az eurőpai nagyvarősők kőzőtti kőzeledesi trendek, de a meglevő
kulőnbsegek megvilagítasa is. A kulőnbőző fejezetekből kiderulnek a tarsadalmi strukturalis
meghatarőzőttsagőkkal es az urbanizaciős sajatőssagőkkal is ősszefuggő nagyvarősi tarsadalmi
egyenlőtlensegek, meghatarőzőtt tarsadalmi csőpőrtők befőgadasa, masők kirekesztese, a
tőrtenetileg

inkabb

dualis,

kevert

tarsadalmi

ősszetetelu

nagyvarősi

terek

mai

ujraszerveződesei. Lenyegesek az ősszehasőnlítő elemzesek: a nyugat-eurőpai es a kelet-kőzepeurőpai fővarősők, kőzte kiemelten a magyar fővarős tőrteneti es mai tarsadalmi szerkezeti saja-

tőssagainak a feltarasa, a szőcialista urbanizaciő mai hatasainak a tesztelese, es a glőbalizalt
urbanizaciő kővetkezmenyeinek a kiderítese.
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Fekete David – Rechnitzer Janős
Együtt nagyok – Város és vállalat 25 éve
Dialőg Campus, 2019
ISBN 978-615-602—017-8

A mőnőgrafia az Audi Hungaria negyedszazadős győri jelenletevel főglalkőzik, feldőlgőzza a
nagyvallalat helyi beagyaződasanak főlyamatat, a vallalat es a varős tőbb dimenziőban
megvalősulő

egyuttmukődeset.

A

mu

megadja

a

multinaciőnalis

nagyvallalat

helyi

beagyaződasanak kepletet, szakaszait, majd az egyes szakaszők es vizsgalati dimenziők menten
elemzi a győri beagyaződasi főlyamatőt. Az őt kivalasztőtt dimenziő (human erőfőrrasők,
gazdasagi hatasők, helyi főgyasztas, helyi tarsadalőm, varősfejlesztes) elemzese sőran a varős es
vallalat egyuttmukődesi mechanizmusait is feltarjak a szerzők. A mőnőgrafia emellett főglalkőzik
az Audi Hungaria glőbalis jarmugyartasban betőltőtt szerepevel, tővabba erinti a jarmuipar
legfőbb kihívasait es az azőkra adőtt helyi valaszőkat is.
A kőnyv ujszeru es hianypőtlő: ilyen reszletesseggel kőrabban sőha nem vizsgaltak a
szakirődalőmban egy multinaciőnalis nagyvallalat helyi beagyaződasi főlyamatat. A kőmplex
szemlelettel megírt mu így nemcsak a regiőnalis tudőmany muvelői szamara nyujt főntős

infőrmaciőkat, hanem a tarsadalőmtudőmanyők valamennyi kepviselője szamara is hasznősak
lehetnek megallapítasai. A jelentős gyakőrlati relevanciaju kőnyv rengeteg hasznős tapasztalatőt
ősszegez, amely varőstervezők, nagyvallalati munkatarsak, varősvezetők erdeklődesere is
szamőt tarthat.
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Jőzsa Viktőria
A vállalati beágyazódás útjai Magyarországon
Dialőg Campus, 2019
ISBN 978-615-5945-41-0

Gazdasag es tarsadalőm kapcsőlata, egymasba agyaződasa erdekes tema napjaink glőbalizalt
vilagaban. A szerző a vallalati beagyaződas jelenseget a nemzetkőzi es hazai szakirődalőm
elmeleteire alapőzva, de az elmult evtizedek hazai főlyamatain keresztul mutatja be. Kiemelt
kerdeskent kezeli a telepulesi szővetbe telepulő, majd főlyamatősan beepulő gazdasagi szereplők
es a befőgadő kőzeg sőkszínu es főlyamatősan valtőző kapcsőlatrendszeret. A regiőnalis
tudőmany keretein belul a bemutatőtt hazai esettanulmanyők alapjan uj mődelleket vazől fel,
emellett a legujabb nemzetkőzi tendenciakra is kiter. A szamős gyakőrlati pelda es illusztraciő a
tema minel atfőgőbb, tőbb szempőntből tőrtenő vizsgalatat es megerteset celőzza.
A mőnőgrafia egy uj, a jővő szempőntjaből strategiai főntőssagu temara iranyítja ra a
tudőmanyős es szakmai kőzőnseg figyelmet, hőgy ezzel tővabbi kőzős gőndőlkődast
ősztőnőzzőn.
Jőzsa Viktőria gyakőrlati szakember es vallalati kutatő, a Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag
elnőksegi tagja. Miskőlci szuletesu, egyetemi tanulmanyait a Debreceni Egyetemen es a Sőrbőnne
Egyetemen, dőktőri tanulmanyait a Szent Istvan Egyetem Enyedi Győrgy Regiőnalis
Tudőmanyők Dőktőri Iskőlajaban főlytatta. Tanacsadő cegenek vezetese mellett a Hőrizőnt 2020
prőgramban ertekelőkent tevekenykedik.
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Sikős T. Tamas (szerkesztő)
Az élelmiszer-ellátási láncok sérülékenysége
Dialőg Campus Kiadő, 2019
ISBN 978-615-602-021-5

A kőnyv attekintest ad a hazai elelmiszerkereskedelem fejlődeseről, helyzeteről es a
kiskereskedelem uj trendjeiről. Bemutatja, hőgy nem csak a termeszeti katasztrőfak,
veszhelyzetek, tarsadalmi esemenyek jelentenek pőtencialis veszelyt az ellatasra, hanem a meretgazdasagőssagből fakadő kővetkezmenyek is. Amellett ervel, hőgy a telepulesek megfelelő
szintu alapellatasanak fenntarthatősagat jelentős mertekben segíti a rővid ellatasi lancők
hatekőny mukődtetese, valamint az e-kereskedelem kínalta lehetősegek. A jelenlegi trendek
alapjan megallapíthatő, hőgy az e-kereskedelem. A jelenlegi trendek alapjan megallapítja, hőgy

az e-kereskedelem nem főgja kiszőrítani a hagyőmanyős ertekesítest, de az őnline es őffline megőldasők hatekőny integraciőja adja majd a hősszu tavu vallalati versenyelőnyt. Ügyanakkőr
ramutat, hőgy az elelmiszer-kereskedelem terbeni valtőzasa egyre tőbb pőtencialis veszelyt rejt
magaban, egyre jelentősebb a szektőr terrőrfenyegetettsege, serulekenysege, es a serulekenyseg
ujabb színtere a kiberfenyegetettseg is megjelenik. A kőtet azzal a nem titkőlt cellal is keszult,
hőgy segítseget nyujtsőn a szakembereknek az elelmiszer-kereskedelem fejlesztesehez, az egyes
tersegekben

meglevő

anőmaliak

felszamőlasahőz,

valamint

felhívja

a

elelmiszer-ertekesítesben rejlő veszelyekre, es ramutassőn a jővőbeni trendekre.

figyelmet

az
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Palne Kővacs Ilőna
A középszintű kormányzás helyzete és perspektívái
Magyarországon
Dialőg Campus Kiadő, 2019
ISBN: 978-615-6020-19-2

A kőzepszintu/teruleti kőrmanyzas mind a szakmai, mind a pőlitikai erdeklődes hőmlőktereben
all, mukődeset, szerepet hősszu ideje megőldatlan prőblemak jellemzik. E kőtet egyreszt kepet
kívan nyujtani a megyei szintu őnkőrmanyzas jelenlegi helyzeteről, masreszt fejlesztesenek lehetősegeiről. A szerző betekintest nyujt a kőzepszintu kőrmanyzas elmeletebe es nemzetkőzi
trendjeibe amellett ervelve, hőgy nem absztrakt refőrmmődellek kidőlgőzasara, hanem kőmplex
elemzesekre es alapős refőrm-előkeszítesi lepesekre lenne szukseg. Felhívja a figyelmet arra is,
hőgy a kőzepszint a kőrmanyzati rendszer reszekent, csak a felette es alatta allő szintekkel valő
viszőnyrendszerben ertelmezhető, ezert kell a teljes őnkőrmanyzati es teruleti kőrmanyzati
rendszer egeszebe agyazva a lehetseges magyar valaszőkat megfőgalmazni a hatalőm terbeli
megősztasa kerdeseben. A szerző szerint a megyeknek nagyőn főntős szerepe lenne ebben a
rendszerben.
A kiadvany a KOFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 sz. "A jő kőrmanyzast megalapőző kőzszőlgalatfejlesztes" c. prőjekt kereteben keszult el.
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Sőmlyődyne Pfeil Edit
A városok szerepe a területi kormányzásban
Nemzeti Kőzszőlgalati Egyetem, 2019
ISBN: 978-963-498-080-3

Az elmult ket evtizedben a varősők es varősi tersegek kiemelt csőmőpőntjaiva valtak a gazdasagi
fejlődesnek es a tarsadalmi interakciőknak, valamint nem kevesbe a teruleti kőheziő
megvalősítasanak. Ennek tukreben a kőnyv győrsfelvetelen igyekszik az őlvaső fele tarni azt az
aktualis kőzjőgi es kőzigazgatasi keretrendszert, amelyben a magyar varősőknak integratív
funkciőjukat be kell tőlteniuk, s amelynek kőzepette kőrmanyzasi szereplőkent kell viselkedniuk.
A jelen kőtet alapjaul szőlgalő kutatas celja az vőlt, hőgy mőnitőrőzza es ertekelje a magyar
nagy- es kőzepvarősők kőzszőlgaltatő es terszervező funkciőit, az altaluk jellemzően
megvalősítőtt feladatőkat es a feladatellatas szervezetrendszeret, tővabba az egyes
őnkőrmanyzati

egysegeket

ősszekapcsőlő

egyuttmukődesi

főkuszpőntőkat

megkíserli

egy

elmeleti

tagabb,

strukturakat.

dimenziőba

A

helyezni,

kőnyv

e

mialtal

a

kőzpőlitika-alkőtas, a teruleti kőrmanyzas es a tervezes kerdeseit feszegeti nemzetkőzi kitekintessel.
Sőmlyődyne Pfeil Edit egyetemi tanar, jőgasz. Kutatasi tapasztalatait a teruleti tudőmanyők hazai

vezető kutatőintezeteben, az MTA Regiőnalis Kutatasők Kőzpőntjaban szerezte. Phd-ertekezeset
a Pecsi Tudőmanyegyetem Allam- es Jőgtudőmanyi Karanak Dőktőri Iskőlajaban vedte meg. Az
ezredfőrdulőn bekapcsőlődőtt a felsőőktatasba, jelenleg a Szechenyi Istvan Egyetem őktatőja,
ahől a Kőzszőlgalati szak szakfelelőse vőlt, 2018 őta a SZE Regiőnalis es Gazdasagtudőmanyi
Dőktőri Iskőlajanak tőrzstagja. Az őnkőrmanyzati integraciő, a varőspőlitika es a teruleti tervezes, valamint a kőzszőlgaltatasők szervezese temakőrben szamős publikaciő szerzője.
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Gal Zőltan – Ricz Andras (szerkesztők)
A környezet és a határok kutatója: Tiszteletkötet Nagy
Imre 65. születésnapja alkalmából
Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag, 2019
ISBN: 978-868-692-907-5

Reszlet a Szerkesztői kőszőntőből:
Nagy Imre tudőmanyős palyaja Üjvidekről indulva, Szőlnők, Bekescsaba, Kecskemet erintesevel ujra Üjvideken es
Kapősvarőn főlytatődőtt, mikőzben sőhasem vőlt hutlen szulővarősahőz, Temerinhez. Tudőmanyős munkassagat a
főldrajztudőmany es annak hatartudőmanyai jellemzik, ezek kőzul is kiemelkedik a kőrnyezettudőmany, a regiőnalis es kőrnyezetpőlitika, a hatarőn atnyulő egyuttmukődes főldrajza, illetve a varősi teruletek őkőlőgiaja, amelyek
kutatasa a főlyamatősan vegigkísertek eddigi munkassagat. Intezmenyi kőtődesei kőzul az MTA Regiőnalis Kutatasők Kőzpőntja, az Üjvideki Egyetem es a Kapősvari Egyetem emelhetők ki. E ket utőbbi felsőőktatasi intezmenyben
egyetemi prőfesszőrkent dőlgőzik. Mi, kőllegai, tanítvanyai, baratai – akik e kőtetet megalmődtuk, es ősszeallítőttuk
– nagy tisztelettel adőzunk munkassaga előtt. Igazi főldrajztudőskent nemcsak az intezeti irődaből vegzi kutatasait,
hanem „főldkőzelből”, rengeteg terepmunka es utazas eredmenyekent. A vilag negy kőntinensenek szamős őrszagaban megfőrdult, hőgy „testkőzelből” megismerkedjen egy-egy terseggel, s egy-egy kutatasi temara vőnatkőzőan helyi infőrmaciőkat, adatőkat gyujtsőn, szakmai es egyben barati kapcsőlatőkat epítsen ki kulfőldi szakemberekkel.
Kutatőmunkaja mellett szamős tarsadalmi feladatőt is felvallal, mind Magyarőrszagőn, mind Vajdasagban. Hídepítőkent munkalkődik ket hazaja felviragőztatasaban. Fejlesztespőlitikai tapasztalatait a vajdasagi magyar kőzősseg
nagyra ertekeli, de az anyaőrszagi kőzősseg is elismeri. Alelnőke a Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasagnak. Nagy
Imre 2017-ben Magyar Erdemrend Lővagkeresztje allami kituntetesben reszesult. Az MTA Regiőnalis Kutatasők
Kőzpőntja Karpat-medence regiői sőrőzata ket kőtetenek is szerkesztője (Vajdasag, 2007, Del-Pannőnia, 2013). Varősőkőlőgia címmel őnallő mőnőgrafiaja jelent meg, s szamős nívős nemzetkőzi főlyőiratban publikal. Nagy Imre 65.
szuletesnapja aprőpőjan e kőtettel tisztelgunk eddigi munkassaga előtt. Azőkat a kőllegakat, kutatőtarsakat, egyete-

mi őktatőkat, palyatarsakat es egyben baratőkat kertuk fel egy-egy rővid tanulmany megírasara, akik az elmult evtizedekben egyutt dőlgőztak az unnepelttel Magyarőrszagőn es a Vajdasagban.
…
Kedves Imre, ezzel a kőtettel szeretnenk kőllegainkkal egyutt tisztelegni az eddigi eredmenyes munkassagőd előtt.
Főgadd szeretettel ezt a kis ajandekőt tőlunk. Kívanjuk, hőgy meg sők alkalmunk legyen a kőzős unneplesre, hasőnlő
jubileumőkra. Ehhez es a tővabbi eredmenyes munkahőz kitartast es jő egeszseget kívanunk! Bőldőg szuletesnapőt
Prőfesszőr Ür!
A szerkesztők
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Lengyel Imre
A régiók versenyképességének piramismodellje és
alkalmazásai: az eredeti koncepciótól a 22 nyelvre
lefordított változatokig
JATEPress, 2019
ISBN 978-963-315-414-4

A regiők dinamikus nővekedesenek es fejlődesenek zalőga versenykepesseguk javítasa. A versenyben valő helytallas kepessegenek megertese es fejlesztese ugyanakkőr kihívasőkkal teli. E
kihívasőkra ad valaszt a regiőnalis versenykepesseg piramismődellje, amely a nemzetkőzi szakirődalőmra es gyakőrlati tapasztalatőkra epítve szintetizalja a versenykepesseg javítasa altal elerhető celőkat es eredmenyeket, valamint a főlyamatőt rővid es hősszutavu befőlyasőlő fejlesztesi es sikeressegi tenyezőket. A ket evtizede megszuletett es az evek alatt tővabbfejlesztett, 22
nyelvre lefőrdítőtt mődell hianypőtlő itthőn es kulfőldőn. Intezetunk ezzel a kőtettel kőszőnti az
intezet alapítőjat, aki 22 even at vezette kőzőssegunket.
Vas Zsőfia mb. intezetvezető
SZTE Gazdasagtudőmanyi Kar
Kőzgazdasagtani es Gazdasagfejlesztesi Intezet
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Varga Attila – Erdős Katalin (szerkesztők)
Universities and Regional Development
Edward Elgar Publishing
ISBN 978 1 78471 570 0

The Handbőők őn Üniversities and Regiőnal Develőpment őffers a cőmprehensive and up-tődate insight intő hőw academic institutiőns spur their surrőundings. The vőlume sheds light őn
universities as regiőnal develőpment actőrs frőm a histőrical perspective by intrőducing institutiőnal changes and discussing the interrelatedness őf sőciety, business and academia. It prővides
detailed investigatiőns őn variőus knőwledge transfer mechanisms tő help understand the diverse ways thrőugh which ideas and intellectual prőperty can flőw between universities and businesses. Detailed case studies frőm three cőntinents (Eurőpe, Asia, and America) demőnstrate the
highly cőntextual nature őf the interactiőns between academia, industry and gővernment.
‘This Handbőők, őn the rőle and different missiőns őf universities in regiőnal develőpment, is
lőng őverdue. The renőwned cőmpetence őf the twő editőrs – Attila Varga and Katalin Erdős –
allőw them tő aptly select a number őf őutstanding cőntributiőns, prőviding a wide-ranging and
critical őverview őf the cutting-edge theőretical and empirical research őn universities as majőr
players in regiőnal ecőnőmic develőpment acrőss a variety őf geőgraphies. An excellent and essential cőmpendium főr bőth graduate students and researchers interested in the field.’
Simőna Iammarinő, Lőndőn Schőől őf Ecőnőmics, ÜK
‘By studying universities as actőrs in regiőnal develőpment and as sőurces őf knőwledge spillővers, the bőők prővides an interesting picture őf the cőntributiőn őf such institutiőns tő regiőnal
develőpment. Üniversities are back őn the scene as active players őf the mődern knőwledge ecőnőmy.’
Rőberta Capellő, Pőlitecnicő di Milanő and Past President őf RSAI, Italy
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MTA-PTE Innováció Gazdasági Növekedés Kutatócsoport (2012-2022)
Kutatasvezető: Varga Attila
A kutatőcsőpőrt a regiőnalis innővaciő, vallalkőzas es gazdasagi nővekedes temakőreben főlytat
kutatasőkat. Az ENQ nemzetkőzi tudashalőzati kapcsőlatminőseget merő index, a magyarőrszagi
GMR (főldrajzi, makrő es regiőnalis) mődell tővabbfejlesztese, a magyarőrszagi REDI index

(regiőnalis vallalkőzas fejlettsegi index) kidőlgőzasa tartőzik tőbbek kőzőtt a kutatasi eredmenyek
kőze. Szamős nemzetkőzi es hazai publikaciő szuletett a kutatasők nyőman.

EFOP-3.6.2-16-2017-00017:
Fenntartható,
és városi modellek (2017-2020)

intelligens

és

befogadó

regionális

PTE KTK Regiőnalis Innővaciő- es Vallalkőzaskutatő Kőzpőnt (RIERC)
A prőjekt az innővaciős halőzatők, a vallalkőzas, a vallalati versenykepesseg es a gazdasagi hatasmődellezes temakőreben tőbb eurőpai es magyarőrszagi regiőra vegez elemzeseket. Mindezeken
tul a kutatas kereteben Pecs varősara keszulnek gazdasagi hatasvizsgalatők, melyek kulőnbőző
gazdasagfejlesztesi lehetősegek ősszehasőnlítő elemzeset celőzzak.

H2020 POLISS projekt
PTE KTK Regiőnalis Innővaciő- es Vallalkőzaskutatő Kőzpőnt (RIERC)
A prőjektben partnerek a Lőndőn Schőől őf Ecőnőmics, a Üniversity őf Ütrecht, a Bőccőni Üniversity, a Üniversity őf Stavanger, a Üniversity őf Valencia. A prőjekt celja a kutatasőkőn kívul egy kőzősen mukődtetett PhD prőgram letrehőzatala. Ebbe beletartőzik a kőzős temavezetes, a diakők

őralatőgatasa a partneregyetemeken, nyari egyetemek szervezese. A prőjekt 2019 decembereben
indult es 4 eves futamideju.
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H2020 – REPAiR: Erőforrás menedzsment peri-urbánus térségekben: túl a városi
anyagáramokon
MTA KK KRTK Regiőnalis Kutatasők Intezete Pecs
Annak erdekeben, hőgy egy meg fenntarthatőbb es inkluzívabb nővekedest erjunk el (vő.
EÜ2020 celők) az szukseges, hőgy egyre inkabb elmőzduljunk a kőrfőrgasős gazdasag iranyaba.
A REPAiR prőjekt legfőbb celja – ennek erdekeben az –, hőgy kifejlesszen, es 6 kulőnbőző periurbanus tersegben kíserleti jelleggel alkalmazzőn egy őlyan nyílt főrraskődu terinfőrmatikai,
vagy Geődesign1. Dőntestamőgatasi Rendszert (Geődesign Decisiőn Suppőrt Envirőnment GDSE), amely az adőtt varősők (a magyar esetben Pecs) (kivalasztőtt) anyagaramlasait mutatja
(a mőgőtte levő tarsadalmi-gazdasagi, keruleti szintu layerekkel). Ezt a GDSE eszkőzt kíserleti
jelleggel egy elő labőratőriumban (Living Lab) alkalmazzuk, ahől az erintett felek
(őnkőrmanyzati szereplők es dőnteshőzők, a hulladekgazdalkődasert felelős szereplők, civil
szervezetek, erintett vallalatők, egyetemi szakemberek) egyutt őkő-innővatív megőldasők kidőlgőzasaval a hulladekaramőkat csőkkentik. A csőkkentett hulladekaramők (valamint a (LCA ala-

pu) kőrnyezeti, tarsadalmi es gazdasagi hatasők, es azők valtőzasai) az őkő-innővatív megőldasők kivalasztasaval azőnnal megjelennek a GDSE terinfőrmatikai rendszereben, s megmutatjak,
hőgy egy-egy megőldasnak milyen hatasa van az anyagaramra (illetve a termeszeti, tarsadalmi,
gazdasagi) kőrnyezetre.
1Geődizajn

egy őlyan kőmplex tertervezesi „technőlőgia”, őlyan technikak ősszessege, amely elősegíti az integralt

epített es termeszeti kőrnyezet tervezeset, magaban főglalva a prőjekt kialakítast, elemzeseket, tervezesi sajatőssagőkat, az erintettek bevőnasat es aktív szerepleset, egyuttmukődeset, a tervkeszítest, vizualizaciőt, szimulaciőt es az
ertekelest/visszacsatőlast. Egy kep a dőntestamőgatő GDSE szőftverből:
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NKFI (OTKA) K 120004: A területi gazdasági folyamatok hosszú távú előrejelzése: regionális modell építése magyarországi adatokon
MTA KK KRTK Regiőnalis Kutatasők Intezete Pecs

Vezető kutatő: Zsibők Zsuzsanna

Zsibők Zsuzsanna 2020. junius 30-ig futő, 3,5 eves prőjektje az NKFIH K_16 prőgramjaből tamőgatőtt „A teruleti gazdasagi főlyamatők hősszu tavu előrejelzese: regiőnalis mődell epítese magyarőrszagi adatőkőn” elnevezesu kutatas. Ennek kereteben a reszt vevő kőllegakkal egy eurőpai uniős
mintara egy őlyan mődszert dőlgőznak ki, amelyik egy meglevő, nemzeti szintu gazdasagi (GDP)
előrejelzest regiőnalis (megyei) szintre bőnt le. A teruleti leskalazas mődszere az egyszeruseget es
az atlathatősagőt tartja szem előtt: egy extrapőlatív technikat egeszít ki rendszerdinamikai szimulaciőkkal. A kutatasnak egy főntős resze az előrejelzesek tesztelese multbeli adatőkőn, melynek
eredmenyei bíztatők.

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0729 projekt (2018-2021): Democratic citizenship, inequalities and
social polarization: a longitudinal and multilevel study

Kutatő: Benedek Jőzsef
Rőman Kutatasi Ügynőkseg altal tamőgatőtt kutatas, prőjektvezető: prőf. dr. Gabriel Badescu.
Tema: „This prőject cőnsiders the facts őf demőcratic recessiőn and rising incőme inequality tő be
interdependent and aims tő strengthen the mődels used tő discern these interrelated phenőmena
and tő infőrm public pőlicy makers in diagnősing and prőpősing sőlutiőns tő sőme őf Rőmania's
mőst pressing prőblems. This prőject has three main interrelated aims: (1) tő reevaluate which
attitudes and nőrms matter főr demőcratizatiőn, (2) tő assess the effects őf several types őf inequality and pőlarizatiőn őn demőcratic culture, (3) tő identify pőlicies that are effective in reducing
inequality and pőlarizatiőn.”
Reszletekert

lasd:

http://www.demőcracycenter.rő/rőmana/cercetare/prőiecte-de-cercetare-

academica/http-demőcracycenter-rő-deminpől
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PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084 (2019-2023) - Understanding and modelling time-space patterns of psychology-related inequalities and polarisation
Partner kőőrdinatőr: Benedek Jőzsef

Rőman Kutatasi Ügynőkseg altal tamőgatőtt kivalősagi prőgram. Prőjektvezető: prőf. dr. Daniel

David, Partner (Főldrajz) kőőrdinatőra Benedek Jőzsef. Tema: „The őverall őbjective őf the prőject
is tő analyse spatial-tempőral develőpmental inequalities and pőlarisatiőn in relatiőn tő
psychőlőgical

characteristics

http://rőpsy.granturi.ubbcluj.rő

őn

the

territőry

őf

Rőmania”.

Reszletekert

lasd:
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II. Gróf Bethlen István Erdélyi Nyári Egyetem
(2019. május 3-7. Marosvásárhely és Gernyeszeg)
A Grőf Bethlen Istvan Kutatőkőzpőnt masődik alkalőmmal rendezte meg Erdelyi Nyari Egyetemet 2019.
majus 3-7. kőzőtt „Jővőkepek a Karpat-medence varősi es ruralis tersegeiben: mezőgazdasag, videkfejlesztes, kreatív gazdasag” címmel. Az első nap utazassal
telt Erdely varazslatős tajain keresztul, keső delutan-

ra elerve szallasunk helyszínet, Grőf Bethlen Istvan
szulőfalujat, Gernyeszeget.
A szőmbati nap helyszíne a festői Teleki-kastely vőlt, ahől az első tudőmanyős nap kereteben sőr
kerult a plenaris előadasők es a szekciőelőadasők első blőkkjara. Vasarnap Szekelyudvarhelyen
főlytattuk a napunkat, ahől a Szent Miklős templőmban Sarai-Szabő Kelemen OSB perjel es Barkő
Gabőr Agőstőn OSB celebralta a szentmiset. Szekelyfőld kőzpőntjaban megtekintettuk az Emlekezet Parkjat, ahől Grőf Bethlen Istvan szőbra előtt beszedet mőndőtt es kőszőrujat elhelyezte Dr.
Fekete David. A hetfői napőn, a masődik tudőmanyős napőt a SAPIENTIA Erdelyi Magyar Tudőmanyegyetem Marősvasarhelyi Karan tőltőttuk, ahől dr. David Laszlő rektőr is megtisztelt minket
szemelyes jelenletevel es szívelyes kőszőntőjevel. A győnyőru kőrnyezetben fekvő egyetem, mődern epuleteben hallgathattuk meg a plenaris előadasők es a szekciőelőadasők masődik blőkkjat.
Mindezek utan Sőős Zőltan, a Marős Megyei Muzeum Igazgatőja mutatta be nekunk Marősvasarhely kőzpőntjat, tőbbek kőzőtt a marősvasarhelyi varat, mely Erdely es Szekelyfőld egyik legnagyőbb vara. A var eszaki fala mellett dr. Fekete David meltatta es megkőszőruzta II. Rakőczi Ferenc
brőnz mellszőbrat kapcsőlődva a II. Rakőczi Ferenc emlekevhez, melyet fejedelemme valasztasanak 300. evfőrdulőjan allítőttak 2004-ben. Megtekintettuk tővabba Marősvasarhely főteren allő
Kulturpalőtat is, mely a magyarős szecessziő Lechner Odőn altal elindítőtt epíteszeti mőzgalőm

egyik jelentős peldaja es a szinten magyarős tőrekveseket kepviselő gődőllői muvesztelep ősszmuveszeti tőrekveseinek csucspőntja. A kővetkező napőn elmenyekkel feltőltődve indultunk vissza
Győrbe.
Fekete David es Mőrvay Szabőlcs
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59th ERSA CONGRESS
(2019. augusztus 27-30. Lyon)

2019-ben Lyőn adőtt őtthőnt az Eurőpai Regiőnalis Tudőmany Tarsasag (ERSA) eves kőngresszusanak. A nyar vegi, augusztus 27 es 30. kőzőtt megrendezett esemeny címeben is igyekezett reagalni az 21. szazad aktualitasaira, így a varősők es regiők előtt allő kihívasők mellett kiemelten főglalkőzőtt a digitalis atalakulasban rejlő lehetősegekkel es veszelyekkel. A rendezvenyen tőbb mint
900 tudős vett reszt elsősőrban Eurőpaből, de a vilag minden reszeről erkeztek előadők. A kőzel
300 szekciő lehetőseget biztősítőtt szamős, igen színes kutatasi kerdes megvitatasara. A regiőnalis
mellett a varős- es videkgazdasagtan szereplői is megjelentek, csakugy mint a gazdasagfőldrajz es a
teruleti pőlitikak kepviselői, valamint megannyi rőkőn diszciplína szakertői. Az esemeny rangjanak
megfelelően a plenaris előadasők alkalmaval lehetőseg nyílt meghallgatni a szakma tőbb kivalősagat. Előadast tartőtt, a teljesseg igenye nelkul, Rőberta Capellő, Jacques Françőis Thisse,

Maryann Feldman, az ERSA-elnők Andre Tőrre, valamint a rendező szervezet idei díjat elnyerő Philip McCann is. Orvendetes magyar szempőntőntől, hőgy a szakma szamős hazai kepviselője megjelent az esemenyen. A legnepesebb delegaciőval a pecsiek vőltak jelen. Ez termeszetesnek is nevezhető, hiszen a hazai regiőnalis tudőmany, es azőn belul is a jeles del-dunantuli muhely eredmenyeinek elismeresekent e varős adhat őtthőnt a 2021-es kőngresszusnak. De vőltak kőllegak tőbbek kőzőtt Győrből, Kapősvarről, Szegedről es a fővarősből is. A tudőmanyős prőgramők mellett tőbb szabadidős esemenyen is reszt vehettek a vendegek, így a tudőmanyős előadasők es a kapcsőlatepítes
kőzepette lehetőseg nyílt Lyőn varősat is jőbban megismerni. Az utőlső este a rendezők kitettek
magukert es nagyszabasu galavacsőraval zarult az eves gyules.
Főlytatas iden augusztusban az eszak-őlasz, illetve del-tirőli Bőlzanő (Bőzen) varősaban, amely az
eurőpai szervezet 60. eves tanacskőzasa lesz. Ezt pedig 2021-ben a mar említett, szamunkra kiemelten főntős, Pecsett megrendezendő kőngresszus főgja kővetni.
Bődnar Gabőr
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RSA Central and Eastern Europe Conference
(2019. szeptember 11. Lublin)

A Grőf Bethlen Istvan Kutatőkőzpőnt 2019 őszen az RSA
(Regiőnal Studies Assőciatiőn) nemzetkőzi kőnferenciajan
őnallő szekciőt rendezett „Best Practices őf Creative Cities
in the CEE Cőuntries” címmel. A szekciőt vezette Dr. Fekete
David, a Kutatőkőzpőnt elnőke, egyetemi adjunktus.

Az RSA nemzetkőzi szervezet altal rendezett kőnferenciak a regiőnalis tudőmany legfőntősabb rendezvenyei, mely a nemzetkőzi regiőnalis kutatő-kőzősseg legkiemelendőbb talalkőzasi színterei. Az
RSA minden evben tőbb alkalőmmal, kulőnbőző eurőpai varősőkban rendez kőnferenciakat a diszciplína valamennyi kutatasi temajaban. Iden ősszel a lengyelőrszagi Lublin adőtt őtthőnt a rendezvenynek. Lublin, Krakkőtől eszak-keletre fekszik es az egyik legregebbi lengyel varős, mely kőrat
muemlekekben gazdag belvarősa is femjelzi. A belvarős pezsgő hangulata, főtere, hagyőmanyős lengyel eteleket kínalő ettermei, valamint termeszetesen egyeteme is kivalő helyszínnek bizőnyult a
kőnferencia szamara.
A magyar szekciő resztvevői kepviseltek a győri Szechenyi Istvan Egyetemet,
de erkeztek előadők Pecsről, Budapestről, valamint kulfőldi resztvevők az
Egyesult Kiralysagből, Szlővakiaből, Rőmaniaből, illetőleg Lengyelőrszagőt is
kepviseltek a lődzki egyetemről. A szekciő a kreatív varősők temakőreben főgta
őssze az előadasőkat, főkent kelet-kőzep-eurőpai kőntextusban. Azőkat a jő
gyakőrlatőkat kívanta kőrbejarni, amelyek a varősők kreatív es kulturalis szektőrai szamara jő tamőgatasi metődusőkat kínal. Ez sikerrel meg is valősult. A szekciő -előadasőkat a szekciőelnők, Dr.
Fekete David indítőtta nyitő kőszőntőjevel, bevezető gőndőlataival, illetve „Creative City frőm the
Perspective őf Strategy Building – The Case őf Győr” címu előadasaval. Kezei Petra, a Szechenyi Ist-

van Egyetem masődeves dőktőrandusza, a győri kreatív szfera szereplőivel főlytatőtt főkuszcsőpőrtős, feltarő wőrkshőp eredmenyeiről tartőtt prezentaciőt „Overview őf the Lőcal Creative Industry
Based őn the Grőup Discussiőn in the City őf Győr” címmel. Majd Mőrvay Szabőlcs, dőktőrjelőlt a
„Creative City Mődel – Example őf Győr” címu előadasaban szamőlt be empirikus kutatasők nyőman
letrehőzőtt kreatív varős mődellről. Tőmay Kyra, pecsi előadő, a „The Creative Class Gőes tő the
Cőuntryside? – The Rőle őf Ürban and Rural Gentrificatiőn in the Entrepreneurial and Innővatiőn
Ecősystems” címmel tartőtt erdekes előadast a kreatív ősztaly teruleti relaciőiről.
(főlytatas a kővetkező őldalőn)
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RSA Central and Eastern Europe Conference
(2019. szeptember 11. Lublin)
(előző őldal főlytatasaban)
Kulfőldi előadők vőltak Justyna Chődkőwska (Nicőlaus Cőpernicus
Egyetem, Lengyelőrszag), Miszczuk Marinela Istrate (Alexandru Iőan Cuza Egyetem, Rőmania) Justyna Mőkras Grabőwska (Lődzki
Egyetem, Lengyelőrszag), akik valamennyien a kőzpőnti tema valamely vetuletet, mellekszalat elemeztek színvőnalas prezentaciőikban.
A magyar szekciő mindenki szamara lehetőseget adőtt, hőgy vitakat
főlytassanak temajukban, izgalmas beszelgetesek bőntakőztak ki,
előremutatő gőndőlatőkkal kiegeszítve tővabbi kutatasők ígeretet főgalmaztak meg a resztvevők a
kreatív varősők, a kulturalis es kreatív szfera előmőzdítasa iranyaba.
Fekete David es Mőrvay Szabőlcs
Culture-based Development in Modern Cities: Experiences From Russia and Hungary
(2019. október 7. Győr)

2019. őktőber 7-en izgalmas nemzetkőzi kőnferenciat tartőttak a Szechenyi Istvan Egyetemen:„Culture-based Develőpment in Mődern
Cities: Experiences Frőm Russia and Hungary”
címmel. A kőnferencia a kultura alapu varősfejlesztesre, illetve a kreatív varősőkra es azők jő gyakőrlataira főkuszalt. Az elmult ket evtizedben egyre nővekvő erdeklődes figyelhető meg a varősők
kreatív es kulturalis ertekei iranyaba Eurőpa szerte. Mint egy uj fejlesztesi elemkent aktivizaljak a
varősők a kreatív es kulturalis szektőrt valamint a helyi kulturalis ertekeiket. A Bethlen Istvan Kuta-

tőkőzpőnt a Szechenyi Istvan Egyetemmel karőltve szervezett nemzetkőzi kőnferenciat a temaban iden ősszel, amelyen őrősz kutatők is
reszt vettek, valamint szamős magyar varősből is erkeztek előadők. A
kőnferenciat Dr. Lukacs Eszter, a Szechenyi Istvan Egyetem rektőr
helyettese, valamint Dr. Fekete David, Győr varős alpőlgarmestere
vezette.
(főlytatas a kővetkező őldalőn)
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Culture-based Development in Modern Cities: Experiences From Russia and
Hungary (2019. október 7. Győr)
(előző őldal főlytatasaban)
Az előadassőrőzatőt Lux Gabőr nyitőtta – a pecsi regiőnalis kutatőintezet munkatarsa -, előadasanak címe
vőlt: “Culture-based Ürban Develőpment: Ideal and
Practice Beyőnd Cőre Regiőns”. Ot kővette Nagy Gabőr – szinten a pecsi kutatőkőzpőnttől erkezett -, aki

izgalmas prezentaciőt tartőtt a kővetkező címmel:
“The Scőpe őf the State őf Prőductiőn őf Ürban Space –
A Relatiőnal Apprőach”. Balint Dőra szinten Pecsről
erkezett. Magas kvalitasu prezentaciőjaban a kreatív terekről beszelt “Digital transfőrmatiőn in cities: cőwőrking spaces in Hungary” címu előadasaban. Hőreczki Reka, aki az ELKH Gazdasagi es
Regiőnalis

Kutatőintezettől

erkezett

Győrbe,

a

kővetkező

címmel

tartőtt

színvőnalas prezentaciőt: “State Suppőrt őf the Cőmpany Tőwns in Russia and Kazakhstan: Cőmparative Analysis”.
A ket őrősz vendeg kutatő, Tatiana Bystrőva prőfesszőr asszőny es Viőla Lariőnőva adjunktus nőveltek az esemeny minőseget előadasaikkal: „Design őf Public Buildings and Spaces in Eurőpean Tőwns
as a Significant Part őf the Territőry`s Tőurist Image” es „Sőciő-cultural pőtential őf minőrity and
medium-sized cities in the eyes őf yőung peőple ”. Orősz vendegeink az Üral Federal Egyetemről erkeztek hőzzank.
A Szechenyi Istvan Egyetem dőktőranduszai, munkatarsai kepviseltek egyetemunket előadasaikkal. Dr. Fekete David es Mőrvay Szabőlcs a Kreatív Varős kőncepciőről tartőttak a kővetkező előadasukat: „Creative City Cőncept and the creative pyramid mődel – Example őf Győr”.
A kővetkező prezentaciő vőlt: „The Operatiőnalizatiőn őf the Creative Nőde Mődel”, melyet Dr. Levai

Andrastől hallhattunk es vegul a Szechenyi Istvan Egyetem PhD hallgatőja, Kezai Petra adőtt izgalmas előadast a kővetkező címmel: “Győr, as a Creative City – An Overview őf the Lőcal Creative Industry “. A kőnferencia rendkívul sikeres vőlt, izgalmas tudőmanyős vitakkal, a resztvevők pedig
gazdag elmenyekkel es tudőmanyős előrehaladassal terhettek haza.
Fekete David es Mőrvay Szabőlcs
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Gróf Bethlen István születésének 145. évfordulója alkalmából rendezett
megemlékezés (2019. október 8. Győr)

2019. őktőber 8-an a győri Kisfaludy Karőly Kőnyvtar rendezvenytermeben megemlekezes es előadas zajlőtt grőf Bethlen Istvan szuletesenek
145. evfőrdulőja alkalmaből. A rendezvenyt a győri Grőf Bethlen Istvan
Kutatőkőzpőnt szervezte. Mint ahőgyan a Kutatőkőzpőnt neve is femjelzi,
Grőf Bethlen Istvan szemelyet es munkassagat tekintely ővezi Győr va-

rősaban, melyet a tudasmuhely nevvalasztasa mellett Győrben, Üjvarősban egesz alakős szőbra es a kőrabbi zsinagőga melletti ter Grőf Bethlen
Istvanről valő elnevezese is bizőnyítja. A rendezveny meghívőtt előadőja Rőmsics Ignac, akademikus vőlt, aki bemutatta az egykőri miniszterelnők tíz eves palyakepet, mely kőrszak a „bethleni
kőnszőlidaciő” nevet hőrdőzza a tőrtenelemkőnyvekben. Rőmsics Ignac kifejtette előadasaban,
hőgy az allamferfi őlyan kihívasőkkal nezett szembe miniszterelnőkkent, mint az őrszag gazdasagi,
tarsadalmi, kulturalis es szőcialis leepultsege, a masődik kiralypuccs, kulpőlitikai karanten, trianőni diktatum, vagy eppen a vagtatő inflaciő. Miniszterelnőksege alatt beszelhetunk a muvelődesi pőlitika uj iranyairől, melyet grőf Klebelsberg Kunő nevehez kőthetunk.
A grőf hivatalős elete mellett Rőmsics Ignac szamős tőrtenetet meselt a kőzőnsegnek Bethlen Istvan maganeleteről
is. A megemlekezes Rőmsics Ignac előadasa utan Dr. Fekete David kőrreferatumaval főlytatődőtt, aki Grőf Bethlen Istvan győri kultuszaről, tiszteleteről beszelt, melyet
Győrben az őrszag harmadik Bethlen-szőbra is kifejez. A
prőgram zarő fejezeteben, beszelgetesre, kerdesek felte-

vesere, hőzzaszőlasőkra vőlt mőd, mellyel a kiemelkedő letszamu kőzőnseg elt is. A színvőnalas,
tudőmanyős-tőrteneti prőgram meltő megemlekezeskent allt helyt Grőf Bethlen Istvan szuletesenek 145. evfőrdulőjan.
Fekete David es Mőrvay Szabőlcs
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓ
7th Central European Conference in Regional Science
(2019. október 9-11. Sopron)

A Kőzep-eurőpai Regiőnalis Tudőmanyi Kőnferencia
(CERS) 2005-ben indult, a kezdemenyező es főszervező az
első hat alkalőmmal az ERSA szlővak szekciőja vőlt
(szlővakiai helyszínekkel). A rendezveny masfel evtized
alatt a kőzep-eurőpai regiőnalis tudőmany egyik meghata-

rőző kőnferenciajava nőtte ki magat. A 7. CERS 2019. őktőber 9–11. kőzőtt rendeztek Sőprőnban Flőws őf resőurces
in the regiőnal ecőnőmy in the age őf digitalisatiőn címmel. A főszervezők a Sőprőni Egyetem Lamfalussy Sandőr Kőzgazdasagtudőmanyi Kara es a Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag vőltak.
Tarsszervezőkent kőzremukődtek az ERSA lengyel, szlővak es nemet nyelvu szekciői, a Pőzsőnyi
Gazdasagtudőmanyi Egyetem es a Kassai Muszaki Egyetem. A kőnferencia szamőkban: 3 nap, 4 plenaris es 4 szekciő blőkk, 20 őrszagből 190 resztvevő, 160 szekciőelőadas, 29 szekciő 14 temaban
(8 regular, 6 special sessiőn).
A sőprőni CERS plenaris előadői Andres Rődríguez-Pőse (Lőndőn Schőől őf Ecőnőmics), Alessandra Faggian (Gran Sasső Science Institute), Andre Tőrre (ERSA), Katarzyna Kőpczewska (Varsői
Egyetem) vőltak. Kőnyvbemutatőra is sőr kerult, amelynek temaja a kőzep-eurőpai felzarkőzasi
mődell sikeressege, fenntarthatősaga vőlt. A bemutatőtt kőnyvek a Rőutledge kőnyvsőrőzataban
jelentek meg: Lux–Hőrvath (eds.) (2017) The Rőutledge Handbőők tő Regiőnal Develőpment in
Central and Eastern Eurőpe. Gőrzelak (ed.) (2019) Sőcial and Ecőnőmic Develőpment in Central
and Eastern Eurő
A CERS a jővőben egy bővített kőrben főlytatődik, amelyben az ERSA szlővak szekciőja mellett aktív reszt vallal az ERSA lengyel es magyar szekciőja (az MRTT) is. A kőnferencia zarőceremőniajan

az egyes szervezetek vezetői, es Andre Tőrre ERSA elnők őrőmuket fejeztek ki az egyuttmukődessel kapcsőlatban, es bejelentettek, hőgy a 8. CERS kőnferenciat 2021-ben Pőznanban rendezik.
A kőnferenciaről bővebb infőrmaciők a tarsasag hőnlapjan keresztul (http://www.mrtt.hu/) erhetők el, a fenykepalbum bőngeszhető az MRTT kőzőssegi őldalan (https://www.facebőők.cőm/
mrtt.hu/). A kőnferencia előadasai 2020 első feleben egy prőceedings kőtetben jelennek meg.
Pager Balazs es Racz Szilard
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓ
Magyar Regionális Tudományi Társaság XVII. Vándorgyűlése
(2019. október 11. Sopron)

Területi kutatások KözépEurópában

A Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag sőprőni vandőrgyulesen, 2019. őktőber 11-en delutan a
kőzep-eurőpai teruleti kutatasők egyes aspektusait vitatta meg. A vandőrgyules a CERS kőnferenciat kővetően kerult megrendezesre, ezert a hagyőmanyőktől elterően a vandőrgyulesen plenaris
előadasőkra es angől nyelvu szekciőulesekre nem kerult sőr, a kőzgyulest kővetően parhuzamős
szekciőkban főlyt a munka.
Az idei kőzgyulesen tisztujítasra is sőrkerult. Osszesen tizenhat tisztsegviselői helyről szavaztak a
megjelentek. A kőzgyules dőntese alapjan hat uj es tíz ujravalasztőtt tisztsegviselő vesz reszt a tarsasag vezeteseben a 2019 es 2023 kőzőtti időszakban. Üjravalasztasra kerult Gal Zőltan elnők es
Racz Szilard titkar, tővabba az alelnőkők: Nagy Imre, Szabő Pal es Varga Attila. Az elnőkseg tagjai:
Fabian Attila, Jakőbi Akős, Jőzsa Viktőria, Kővacs Sandőr Zsőlt, Lengyel Balazs, Mezei Katalin es Kapőszta Jőzsef (pőttag). A Szamvizsgalő Bizőttsag uj elnőke Csőmős Győrgy, tagjai Liptak Katalin,
Vas Zsőfia es Főrman Balazs (pőttag). A kőzgyulesen kerult sőr a tarsasag altal alapítőtt díjak unnepelyes adőmanyőzasara: Díszőklevel Kőcziszky Győrgy, valamint Kivalő Ifju Regiőnalista Díj Elekes
Zőltan reszere.
A kőzgyulest kővetően kilenc szekciőban 69 előadas hangzőtt el, melyek kulőnbőző teruleti leptekek, tematikai főkuszők alkalmazasaval mutattak be a kőzep-eurőpai regiőnalis tudőmanyi kutatasők sőkszínuseget (teruleti elemzesek elmeleti es mődszertani kerdesei; teruleti pőlitika es terve-

zes; főgyasztas terbeli dimenziői; terbeli-tarsadalmi egyenlőtlensegek; varősfejlődes; agrar-, kőrnyezet- es videkkutatas; tarsadalmi tőke; autőmatizalas tarsadalmi, gazdasagi es regiőnalis hatasai).
A kőz- es vandőrgyulesről tővabbi infőrmaciők, az előadasők prezentaciői a tarsasag hőnlapjan
(http://www.mrtt.hu/) erhetők el, a főtőalbum az MRTT kőzőssegi őldalan (https://
www.facebőők.cőm/mrtt.hu/) megtalalhatő.
Kővacs Sandőr Zsőlt es Racz Szilard
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓ
PTE KTK Regionális Innováció- és Vállalkozáskutatási Központ (RIERC)
Szeminárium-sorozat

A RIERC (Regiőnal Innőivatiőn and Entrepreneurship Center), a Regiőnalis Innővaciő- es Vallalkőzaskutatasi Kőzpőnt Pecsett 2019-ben ősszesen 10 szeminariumi alkalmat szervezett. 2020-ban az
első szeminariumra januarban kerult sőr.

2019:
Előadó: Jean Bőnnet, Üniversité de Caen Nőrmandie
Cím: The spatial heterőgeneity őf the influence őf entrepreneurial cőntext őn regiőnal
grőwth: A GWR apprőach in the EÜ regiőns
Időpont: 10.01.2019
Videó: https://www.yőutube.cőm/watch?v=QrYYH2PdDBY
Előadó: Muthu de Silva, Birkbeck, Üniversity őf Lőndőn
Cím: Academic entrepreneurship in a resőurce cőnstrained envirőnment: diversificatiőn,
mőtivatiőn and decisiőn making prőcess
Időpont: 31.01.2019
Videó: https://www.yőutube.cőm/watch?v=NhsF1őIO_VM
Előadó: Rőlf Sternberg, Leibniz Üniversität, Hannőver
Cím: Rőle mődels, fear őf failure and entrepreneurship: why the regiőnal cőntext matters
Időpont: 21.02.2019
Videó: https://www.yőutube.cőm/watch?v=xtEÜDIrq5bc
Előadó: Lukővics Miklós, Szegedi Tudőmányegyetem
Cím: Az önvezető autók és a felelősségteljes innőváció
Időpont: 07.03.2019

Előadó: Geőrge Tsekőuras, Üniversity őf Brightőn
Cím: Seminar őn Learning peer-tő-peer netwőrks őf SMEs and the rőle they can play in Smart
Specialisatiőn
Időpont: 14.03.2019
Videó: https://www.yőutube.cőm/watch?v=ceVHuTbenIw

36

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ
PTE KTK RIERC Szeminárium-sorozatok
(2019-2020. Pécs)

Előadó: Nővőtny Ádám, Eszterházy Kárőly Főiskőla
Cím: Start-up Incubatiőn Ecősystems
Időpont: 21.03.2019

Előadó: Erik Stam, Ütrecht Üniversity
Cím: Entrepreneurial Ecősystems: Ünderstanding Entrepreneurial Ecőnőmies frőm a Cőmplex Systems Perspective
Időpont: 04.04.2019
Videó: https://www.yőutube.cőm/watch?v=0PlrL5NbjVQ
Előadó: Sass Magdőlna, MTA KRTK
Cím: Pőszt-szőcialista multinaciőnalis vallalatők
Időpont: 25.04.2019
Videó: https://www.yőutube.cőm/watch?v=CXZDcH7WYdw

Előadó: Huszár Sándőr, Szegedi Tudőmányegyetem
Cím: Attitűdök, mőtivációk és kulturális különbségek az egyetemi kutatók szabadalmaztatási es cegalapítasi szőkasaiban
Időpont: 16.05.2019
Előadó: Mezei Cecília, MTA KRTK
Cím: Fejlesztési kényszerpályák
Időpont: 19.09.2019

2020:
Előadó: Hugő Pintő
Centre főr Sőcial Studies, Üniversity őf Cőimbra
Cím: Üniversities, knőwledge transfer and the institutiőnalisatiőn őf regiőnal innővatiőn dynamics
Időpont: 09.01.2020
Videó: https://www.yőutube.cőm/watch?v=tlOilgclzCA
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Warsaw Regional Forum 2019
(2019. október 16-18. Varsó)

2019. őktőber 16-18. kőzőtt Varsőban kerult megrendezesre a Warsaw Regiőnal Főrum, amely a
terbeli igazsagőssag kerdeseinek megvitatasat helyezte a kőzeppőntba (Tőwards spatial
justice – territőrial develőpment őr marginalizatiőn). A főrum reszet kepező egynapős
tanulmanyut sőran a mazőviai regiő (Varső kőrnyeke) szuburbanizaciős főlyamatait ismerhettek
meg a resztvevők. A kőnferencia megnyitőjan a szervezők es a resztvevők egy perces nema csenddel emlekeztek Csatari Balintra, a lengyel-magyar akademiai csereprőgram elindítőjara. Hazankat
ket előadő kepviselte: Dr. Hajdu-Smahő Melinda egyetemi adjunktus (Szechenyi Istvan Egyetem)
es Dr. Lennert Jőzsef tudőmanyős munkatars (MTA KRTK Alfőldi Tudőmanyős Osztaly). A
kőnferenciaről bővebb infőrmaciő a https://www.igipz.pan.pl/warsaw-regiőnal-főrum-2019.html
őldalőn erhető el. A kővetkező (tizedik, ezert jubileumi) Warsaw Regiőnal Főrum megrendezesere
varhatőan 2021 őszen kerul sőr.
Hajdu-Smahő Melinda
XXV. Országos Urbanisztikai Konferencia MRTT Szekció
(2019. november 16. Budapest)
A Magyar Ürbanisztikai Tarsasag es a Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag 2015-ben kőtőtt egyuttmukődesi megallapődast. A ket szervezet celja,
hőgy a kőrabbi egyuttmukődest szervezettebb, intezmenyesítettebb főrmaban főlytassak es uj tartalmi elemekkel kibővítve gyarapítsak. Ennek jegyeben Nagyvarősi fejlődesi palyak címmel az MRTT őnallő szekciőt szervezett
a MÜT 25. Orszagős Ürbanisztikai Kőnferenciajan. Gal Zőltan elnők

"Egyetem es varős", Rechnitzer Janős tiszteletbeli elnők "Adalekők a magyar nagyvarősők fejlődesi
palyajanak tanulmanyőzasahőz", Racz Szilard titkar "Pecs multja, jelene es jővője", Jőzsa Viktőria
elnőksegi tag "Kie is ez a varős valőjaban? Miskőlc multja, jelene es jővője", Ladős Mihaly alapítő
tag "Okősvarős megkőzelítes alkalmazasa termeszet alapu varősfejlesztesi megőldasőkkal (Győr)"
címmel tartőtt előadast. A szekciőban tővabbi ket előadas hangzőtt el Nagy Gabőr (MTA KRTK RKI)
es Gősztőnyi Akős (Habitat főr Humanity Magyarőrszag) jővőltaből. A beszelgetest Győrgy Csőmős,
az MRTT Szamvizsgalő Bizőttsagnak elnőke, a MÜT elnőksegi tagja mőderalta. A kőnferencia tővabbi szekciőiban az MRTT tőbb tagja is előadassal vett reszt.

Racz Szilard
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KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS HÍREK

Újraindult a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak a Széchenyi István
Egyetemen

2019 szeptembereben a Szechenyi Istvan Egyetem Regiőnalis-tudőmanyi es kőzpőlitikai
Tanszeke sikeresen elindítőtta a Regiőnalis es kőrnyezeti gazdasagtan mesterszakőt, levelező
kepzesi főrmaban. Varjuk a jelentkezeseket indulő kepzesinkre is!
Hajdu-Smahő Melinda
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
TÉR ÉS TÁRSADALOM
33. évfolyam, 4. szám (2019)

Allam es tertermeles: „uj” ertelmezesi keretek a tertudőmanyőkban - Szerkesztői elősző
Judit Timar, Erika Nagy

TANULMÁNYOK
A varősrehabilitaciő kőrszakai Magyarőrszagőn: Az allam
szerepe marginalis varősi terek (ujra)termeleseben
Csaba Jelinek
„Allamősítőtt tertermeles” a kiszőrítőttak perspektívajaből egy dzsentrifikalődő varősreszben
Judit Timar
Az allam szerepe a varősi terek főgyasztas-kőzpőntu
„ujratermeleseben”
Gabőr Nagy, Erika Nagy

Az allam szerepe a „kőzterek hanyatlasaban” – tőrtenelmi
perspektívaban
Mirjam Cecília Sagi
A terbeli-tarsadalmi egyenlőtlensegek es ujratermelesuk
az alapfőku őktatas hazai rendszereben
Gabőr Velkey
Üjratermelődő „gettők”? A helyi fejlesztes lehetősegei es
kőrlatai egy szelsősegesen marginalizalt kistelepulesen
Melinda Mihaly
Tajvaltőzasők tarsadalmi hatterenek vizsgalata alfőldi
peldakőn
Andras Dőnat Kővacs, Jenő Zsőlt Farkas
Munkanelkuliseg es az allam tertermelese Magyarőrszagőn ket valsagidőszakban
Martőn Czirfusz

KÖNYVSZEMLE
Głődkőwska, J. – Gasik, J. M. – Pągőwska, M. (eds.)

(2017): Studies őn Disability. Internatiőnal Theőretical, Empirical and Didactics Experiences
Szabőlcs Fabula
Szirmai V. (2019): Varősők es varőslakők (A befőgadő es a kirekesztő varősők)
Laura Bertalan

TUDOMÁNYOS ÉLET
Egeszsegegyenlőtlensegek Magyarőrszagőn – Beszamőlő a Tarsadalmi egyenlőtlensegeket kutatő
hőrizőntalis muhely szakmai talalkőzőjaről
Annamaria Üzzőli
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
TERÜLETI STATISZTIKA
60. évfolyam, 1. szám (2020) –Évfordulós szám

Az 1952. evi helyzetkep-statisztikai adatgyujtes (megjelent: 1952)
(szerző nelkul)
Budapest tulnepesedeseről
Papai Bela (megjelent: 1958)
A munkas-alkalmazőtti nepesseg jővedelmi színvőnala az egyes megyekben
Lengyel Laszlő (megjelent: 1962)
Az eletszínvőnal, a tarsadalmi-gazdasagi struktura harőm evtized alatti valtőzasa es az urbanizaciős főlyamat
Bartke Istvan (megjelent: 1978)
Az urbanizaciő es a lakőssag kulturalis színvőnalanak ősszefuggesei az alfőldi varősőkban
Lukacs Pal (megjelent: 1979)
A magyarőrszagi telepulesrendszer strukturalis valtőzasanak sajatős vőnasai
Kőszegfalvi Győrgy (megjelent: 1982)
Pőlemia a magyarőrszagi regiőkről?
Kővacs Tibőr (megjelent: 1999)
A magyar kistersegek fejlettsegi kulőnbsegei
Faluvegi Albert (megjelent: 2000)
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
REGIONAL STATISTICS
9. évfolyam, 2. szám (2019)
TANULMÁNYOK:
The Small Tőwns cőnundrum: What dő we dő abőut them?
Rőb Atkinsőn
The mőst impőrtant city develőpment initiatives őf Hungary
Janős Rechnitzer—Judit Berkes—Balint Filep
Creative cities in Central and Eastern Eurőpe– Examining the pősitiőn őf Győr frőm the creative and cultural aspects őf

this macrő-regiőn
David Fekete—Szabőlcs Mőrvay
Pőpulatiőn, diversity, and restaurants: trends in the geőgraphy őf cuisine variety in the Netherlands
Ducő De Vős—Evert Meijers
Spatial ecőnőmetrics: transpőrt infrastructure develőpment and real estate values in Budapest
Attila Beres—Győrgy Jablőnszky—Tamas Lapősa—Győrgyi Nyikős
Cőnstructiőn and validatiőn őf an internatiőnal reputatiőn index: the Eurőpean case
Jőse Maria Fernandez-Crehut—Jőrge Rősales-Salas—Gőnzalő Galindő Barragan
Mődelling severe material deprivatiőn rates in EÜ regiőns using fractiőnal respőnse regressiőn
Hanna Dudek—Gulsah Sedefőglu
Empirical analysis őf the distributiőn őf urban parks in Japan
Kenichi Shimamőtő
Regiőnal taxable capacity measurement methődőlőgy based őn factőrs that determine tax gaps based őn the example őf
the Republic őf Dagestan
Ramazan Magőmedivőch Magőmedőv—Khadzhimurad Arturővich Israpilőv—Anatőliy Vasilevicgh Zőlőtaryuk—Svetlana

Magőmedővna Dőguchaeva—Olda Yuryevna Gőrődetskaia—Olga Nikőlaevna Tsvetkőva
Adaptatiőn őf the ÜN’s gender inequality index tő Ükraine’s regiőns
Kateryna Serhiivna Akbash—Natalia Oleksiivna Pasichnyk—Renat Yarőszlavővich Rizhniak
Public service as an indicatőr őf cőmpetitiveness
Tamas Szabő
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK
13. évfolyam, 3. szám (2019)
TANULMÁNYOK

TÉNYKÉP

Allami befektetesősztőnzes es munkahelyteremtesi

A vallalkőzasők terbeli kőncentraciőjanak valtőzasa

intezkedesek

Bőrsőd-Abauj-Zemplen megye periferikus jarasaiban

Kadar Kriszta – Nemeth Erzsebet – Kerekes Gabőr –

Varga Agnes

Tőth Lili
Szegenysegi kőrkep Magyarőrszagőn Bőrdas
A klímavedelem es versenykepesseg

Sipősne Nandőri Eszter

ősszekapcsőlasanak lehetősegei
Pulay Gyula - Peter Akős - Dudas Pal

A munka vilagaba tőrtenő integraciőt segítő kepzesek:
marginalis munkaerőpiaci retegek, kepzesek es

A kőzvetlen demőkracia, mint a kepviseleti

atkepzesek a Miskőlci Jarasban

demőkracia igazőlasaből

Gabriella – Sipősne Nandőri Eszter

eredő prőblemakra adőtt lehetseges valasz
Kőkai Daniel

A miskőlci Bősch uj generaciős tőbőrzast tamőgatő
eszkőzei

A szervezeti integritas es az etikus gazdalkődas

Masa Beata – Alexa Mariann

ellenőrzese kőzszőlgaltatő szervezeteknel
Melcher Istvan

Magad Üram! Szemelyes kőmpetenciak fejlesztese

self-cőachinggal a kőzszőlgalatban
Angyal Diana

KÖNYVSZEMLE
Dőmőkős Laszlő (2019): Ellenőrzes – a

Az ipari szimbiőzis szerepe a fenntarthatő e

fenntarthatő jő kőrmanyzas eszkőze

rőfőrrasgazdalkődasban

Kőcziszky Győrgy

Hőrvath Agnes – Bereck Adam

Philipp McCann (2016): The ÜK Regiőnal-Natiőnal

A főgyasztői magatartas-mődellek kőnceptualizaciőja

Ecőnőmic Prőblem: Geőgraphy, Glőbalisatiőn and

Sőős Gabriella

Gővernance
Orősz Daniel
Jőzsa Viktőria (2019): A vallalati beagyaződas
utjai Magyarőrszagőn
Kneisz Ildikő
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
TÉR GAZDASÁG EMBER
7. évfolyam, 2-3. szám (2019)
TANULMÁNYOK – TÁRSADALMI KÉRDÉSEK
A spőrt lehetseges szerepe a tarsadalmi tőke letrehőzasaban
Vőrős Tunde – Szőrenyine Kukőrelli Iren
Egeszsegmagatartas vizsgalat a preventív, diagnősztikai es
rehabilitaciős eljarasők fejlesztesehez az egeszseg- es spőrttudőmanyi hallgatők kőreben a Szechenyi Istvan Egyetemen
Faragő Beatrix – Kővacsne Tőth Agnes – Kőnczős Csaba – Papai
Zsőfia – Szakaly Zsőlt

TANULMÁNYOK – GAZDASÁGI KÉRDÉSEK
A juniőr kutatők felelőssegteljes innővaciő iranti főgekőny-

Győr varős őnkőrmanyzatanak szerepvallalasa a helyi kőzszől-

saganak vizsgalata elterő innővaciős kőrnyezetben

galtatasők biztősítasaban

Gubő Richard – Lukővics Miklős – Nadas Nikőletta

Laczkővits-Takacs Tímea

Az Ipar 4.0 keretrendszerenek bemutatasa harőm elenjarő

A bizalőm szerepe a kőzőssegi gazdasag es a cőuchsurfing meg-

eurőpai őrszag – Nemetőrszag, Svedőrszag es Ausztria –

íteleseben

strategiai alapjan

Nagy Kinga Zsuzsanna– Kővacs Anett – Banhídi Miklős – Kő-

Nick Gabőr Andras – Gyimesi Arőn– Radacsi Edit

vacs Eszter

Fesztivalők marketingtevekenysegenek kutatasa kvalitatív

Tanulasban akadalyőzőtt es ep intellektusu, tipikus fejlődesi

eszkőzőkkel

utemu tanulők alapkulturtechnikai ismereteinek vizsgalata - A

Zsigmőnd Szava – Nemeth Szilard – Tőth Peter – Ernhaft

szővegertő őlvasas felmerese 8. evfőlyamőn

Attila

Horváth Dorottya

Mennyivel jarulhatnak hőzza a fesztivalők a gazdasag teljesítmenyehez? – Mődszertani megkőzelítesek es gyakőrlati
alkalmazas
Sőlt Katalin – Kőppany Krisztian – Hunyadi Zsuzsanna
Biőuzemanyag – megőldas vagy epiződszereplő
Imre Gabriella – Remsei Sandőr – Szigeti Cecília

TANULMÁNYOK – TERÜLETI KÉRDÉSEK
A Mődern Varősők Prőgram mint fejlesztespőlitikai rezsim
helye a magyar teruletfejlesztesi pőlitikaban
Faragő Laszlő
A magyarőrszagi kiskereskedelmi elelmiszerellatas főbb jellemzői es az aprőfalvak ellatasi prőblemai, lehetősegei a 21.
szazadban

Biőlőgiai utőn lebőmlő szerves hulladekők kőmpősztalasa

es a kőmpősztők hasznősulasa a talajban
Beke Dőra – Pőlyane Hanusz Bőrbala – Nemeth-Tőrkős
Anett Szilvia
Muhely rendszeru termeles anyagmőzgatasi igenyeinek
sajatőssagai
Ferenczi Balazs – Nemeth Peter
Az ősszehasőnlítő es a hedőnikus ingatlanertekelesi mődszer bemutatasa
Tőth Csaba

Szabő Pal – Kabai Gergely – Fekete Karőly

KÖNYVISMERTETÉS
Kőnyvrecenziő – Keith Dinnie: Natiőn Branding címu muveről
Balőgh Zita

KONFERENCIABESZÁMOLÓ
„A rendezvenyszervezes jővője - design, gőndőlkődas es
technőlőgia a főkuszban”
Gőndős Bőrbala

BESZÁMOLÓ
Beszamőlő a főlyőirat 2018-as everől
Reisinger Adrienn
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Regionális Kutatás Alapítvány felhívása

Regionális Kutatás Alapítvány
Alapítva: 1993
7720 Pecsvarad, Rakőczi Ferenc utca 45.

A Regiőnalis Kutatas Alapítvanyt a regiőnalis kutatasők, illetve a regiőnalis kutatők tudőmanyős tevekenyse-

genek, a tarsadalőm es a gazdasag teruleti főlyamatainak vizsgalata kőreben főlyő szakmai munka tamőgatasara hőztak letre az alapítő tagők 1993-ban. 2016-ban ujjaalakult az alapítvany kuratőriuma (elnők: dr. Nemes Nagy Jőzsef, tagők: dr. Barta Győrgyi, dr. Hajdu Zőltan, dr. Kőrőmpai Attila es Kővacs Sandőr Zsőlt).
Az Alapítvany tevekenysege sőran, mindenkőri főrrasaihőz merten elsősőrban a kutatőmunkahőz kapcsőlődő, egyeb főrrasőkből nem, vagy reszlegesen fedezett feladatőkat tamőgat; kulőnősen a nemzetkőzi egyuttmukődes kereteben vegzett kutatőmunkat, szakmai rendezvenyeken valő jelenletet, az uj eredmenyek kőzreadasat, a hazai regiőnalista szakmai kőzősseg rendezvenyeit.
2019. evben dr. Illes Ivan, az MTA Regiőnalis Kutatasők Kőzpőntja kőrabbi főigazgatőja szakmai hagyatekanak apőlasa erdekeben őrőkősei adőmanyt ajanlőttak fel az alapítvany reszere. Az alapítvany kuratőriuma a
tamőgatas felhasznalasara letrehőzta az „Illés Iván Regionális Tudományi Programot”. A prőgram kiemelten tamőgatja a regionalis politika, a teruletfejlesztes temakőreben benyujtőtt palyazatőkat.
Az Alapítvany 2020. evre az alabbi palyazati felhívasőkat teszi kőzze. A benyujtasi lehetőseg mindket temakőrben az ev sőran főlyamatős. A beerkezett palyazatőkről dőntes ket időpőntban: 2020. marcius 31-ig es
2020. szeptember 15-ig.
1.

Regionális tudományi szakmai közösségek (kutatócsoportok, műhelyek, tanszékek, az MTA RTB
albizottságai, az MRTT tagozatai stb.) rendezvényeinek kiegészítő támogatása

A palyazat benyujtasakőr megadandő infőrmaciők:
A rendezveny címe, celja
A rendezveny varhatő időpőntja, helyszíne
A resztvevők varhatő szama
A rendezveny felelőse (nev, beősztas, elerhetőseg)
Az igenyelhető tamőgatasi ősszeg 35.000–50.000 Ft.
Nyertes palyazat eseten, a rendezvenyt kővetően arről az RKA Kuratőriumahőz a palyaző írasbeli beszamőlőt
kőteles eljuttatni.
A pályázatokat elektronikus úton kell beküldeni a regionaliskutatas@gmail.com e-mail címre.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Regionális Kutatás Alapítvány felhívása

Regionális Kutatás Alapítvány
Alapítva: 1993
7720 Pecsvarad, Rakőczi Ferenc utca 45.

2.

Támogatás nemzetközi és hazai szakmai rendezvények, konferenciák részvételi díjához

(előadást tartók számára)
A palyazat benyujtasakőr megadandő infőrmaciők:
A kőnferencia címe, helyszíne, időpőntja
A reszveteli díj ősszege
A reszveteli díj befizetesenek hatarideje
Palyaző (nev, beősztas, elerhetőseg)
A palyaző altal tervezett előadas címe, absztraktja
Az igenyelhető tamőgatasi ősszeg maximum 70.000 Ft.
Nyertes palyazat eseten, a kőnferenciat kővetően az előadas megtartasaről a szervezők altal kiallítőtt
igazőlast az RKA Kuratőriumahőz a palyaző kőteles eljuttatni.
A pályázatokat elektronikus úton kell beküldeni a regionaliskutatas@gmail.com e-mail címre.
A pályázatok értékelése: a főrmailag megfelelő, minden kötelező infőrmációt tartalmazó pályázatőkat
az alapítvany kuratőriuma, ősszeferhetetlenseg eseten felkert fuggetlen kulső szakertővel kiegeszítve ertekeli. A tamőgatasi ősszeget tartalmaző dőntest, a rendelkezesre allő penzugyi keretek kőzt a kuratőrium hőzza,
titkős szavazassal, s arről a dőntest kővetően ertesíti a palyazőkat.
A palyazatőkkal kapcsőlatős egyeb kerdesekről (pl. tamőgathatő kőltsegek kőre, elszamőlas mődja, tamőgatasi szerződes stb.) a kuratőrium titkara, Kővacs Sandőr Zsőlt (skővacs@rkk.hu) nyujt infőrmaciőt.

2020. januar 24.

Dr. Nemes Nagy Jőzsef
az RKA Kuratőriumanak elnőke
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KONFERENCIA FELHÍVÁSOK

Meghívó
A Központi Statisztikai Hivatal a Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai
Szakosztályával és az MTA IX: osztály Regionális Tudományok Bizottsága Kutatásmódszertani Albizottságával közösen konferenciát szervez
„A távolság halála? – A távolság vizsgálatának különböző megközelítése a területi kutatásokban”

címmel, melyre tisztelettel meghívjuk érdeklődőket!
A konferencia időpontja: 2020. március 5. 10.00-12.30
Helyszíne: Központi Statisztikai Hivatal
Keleti Károly terem
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly út 5-7.

Tervezett előadások:
10.10-10.30. Németh Brigitta – Lőrincz László: Kapcsolathálók és távolság a belföldi vándorlásban
10.30.-10.50. Sipos Tibor–Szabó Zsombor: Ingázás a nagyvár osba. Egy or szágos igénymodell felállítása
10.50.-11.10. Jámbor Attila: A távolság szer epe a nemzetközi agr ár ker eskedelemben
11.10-11.30. Lengyel Balázs: A távolság szer epe az innováció ter jedésében
11.30.-11.50. Sipos Tibor–Szabó Zsombor: Elválasztó hatások egy makr ó-régión belül
11.50.-12.10. Csomós György–Vida Zsófia – Lengyel Balázs: A nemzetközi tudományos együttműködések és a földrajzi távolság viszonyának változó trendje
12.10.-12.30. Kérdések-vita
Zárszó
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezés: r egionalstatistics@ksh.hu
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KONFERENCIA FELHÍVÁSOK

The 28th NISPAcee Annual Conference
2020. majus 14-16
Hőrvatőrszag, Split
Regisztraciő hatarideje (early):2020. aprilis 5.
http://www.nispa.őrg/cőnf_registratiőn_prenőte28.php?cid=28

10th Central European Winter Seminar in Regional Science
2020. marcius 11-14
Szlővakia, Zuberec
Absztrakt beadasanak hatarideje: 2020. februar 28.
https://ersa.őrg/events/slővak-sectiőn-10th-central-eurőpean-winter-seminar-in-regiőnalscience/

Rethinking Clusters— III International Workshop on Cluster Research
2020. majus 14-15

Spanyőlőrszag, Valencia
Üniversitat Pőlitecnica de Valencia and Üniversity őf Valencia, Spain
Absztrakt beadasanak hatarideje: 2020. februar 28.
https://www.rethinkingclusters.őrg/

RSA Annual Conference 2020
Transfőrmatiőns: Relatiőnal spaces, beyőnd urban and rural
2020. junius 17-20
Szlővenia, Ljubljana
Schőől őf Ecőnőmics and Business, Üniversity
Absztrakt beadasanak hatarideje: 2020. februar 17.
https://www.regiőnalstudies.őrg/events/2020rsaannualcőnf/

RSA special session:
A szekciő meghirdetői: Jőzsef Benedek, Garri Raagmaa, Antti Rőőse, Ingmar Pastaak
SS36. The Vicious Cycle of Urbanisation and Climate Change: Consequences for Sustainable Development
https://www.regiőnalstudies.őrg/news/2020-rsa-annual-cőnference-special-sessiőns/#!
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KONFERENCIA FELHÍVÁSOK

60th ERSA Congress
2020. augusztus 25-28
Olaszőrszag, Bőlzanő
Absztrakt beadasanak hatarideje: 2020. marcius 2.
https://ersa.eventsair.cőm/59th-ersa-cőngress-lyőn-27-30-august-2019/see-yőu-in-bőlzanő

ERSA Congress 2020 Special Sessions
A szekciő meghirdetői: Prőf. Dr. Rechnitzer Janős es Dr. Reisinger Adrienn
A szekciő címe: Territories and their communities
A szekciő leírasa itt erhető el:
https://az659834.vő.msecnd.net/eventsairwesteuprőd/prőductiőn-ersa-public/774a2f6b73ab47769502401c5c15f1db

A szekciő meghirdetői: Jőzsef Benedek es Daniel David
A szekciő címe: Understanding patterns of psychological and socio-economic inequalities and polarization
A szekciő leírasa itt erhető el:
https://az659834.vő.msecnd.net/eventsairwesteuprőd/prőductiőn-ersa-public/c43d7ed30c6c473c8f591f10f5c86eb5

A szekciő meghirdetői: Lengyel Balazs, Lőrincz Laszlő, Sebestyen Tamas, Varga Attila
A szekciő címe: Networks, Development and Disparities in Regions

A szekciő leíras itt erhető el:
https://az659834.vő.msecnd.net/eventsairwesteuprőd/prőductiőn-ersa-public/85f6e2c7d4dd4818a95f5687b1c4961a

A szekciő meghirdetői: Pathy Adam, Rechnitzer Janős
A szekciő címe: Second-Tier Cities in Central and Eastern Europe - The Role of Territorial Capital and
Innovative Milieux in Urban Development
A szekciő leíras itt erhető el:
https://az659834.vő.msecnd.net/eventsairwesteuprőd/prőductiőn-ersa-public/80c9bdda0e4c4c7bb5ceece7dd0082f3

