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Tisztelettel kő sző ntő m az MTA Regiőna lis   
Tudőma nyők Bizőttsa ga Hí rlevele nek           
Olvaső it! 

Hősszabb kihagya s uta n dő ntő tt u gy Bizőttsa -
gunk, hőgy a tő bb, mint tí z e ve elindult e s e ve-
kig főlyamatősan jelentkező  Hí rleveleket u jra 
elke szí tju k e s rendszeresen eljuttatjuk O nő k-
hő z. Infőrma lő  e s igen ő sztő nző  főlyamatősan 
e rtesu lni arrő l, hőgy az őrsza gban sza mős he-
lyen, tő bb mu helyben teve kenykedő  kőlle ga k 
e ppen mivel főglalkőznak, milyen eredme -
nyekre jutőttak, miben e rtek el sikereket.  

Hí rlevelu nkben (a kőra bban ma r beva lt u tőn 
haladva) kőlle ga ink dí jairő l, elismere seirő l, a 
tudőma nyős főkőzatők megszu lete se rő l, a ha-
zai e s nemzetkő zi publika ciő s eredme nyekrő l, 
a főlyamatban le vő  kutata sőkrő l, pa lya zati le-
hető se gekrő l ta je kőztatjuk O nő ket, amellett, 
hőgy felhí vjuk figyelmu ket a szakmai főlyő ira-
tainkban kő zelmu ltban megjelent tanulma -
nyőkra.  

Az u jra elindulő  Hí rleve l nem szu lethetett vől-
na meg Lengyel Imre prőfesszőr kitartő  ta mő-
gata sa ne lku l. Nagyőn kő sző nő m Vas Zső fia 
egyetemi dőcens asszőnynak, hőgy felva llalta a 
Hí rleve l szerkeszte se t.  

Ke rem tisztelt Olvaső inkat, hőgy segí tse k a 
kő ző s u gyet az infőrma ciő k főlyamatős biztősí -
ta sa val. Kő ző s az u gy e s kő ző s a felelő sse g is 
abban, hőgy Hí rlevelu nk me g sőka ig gazdag 
tartalőmmal, főlyamatősan e rkezze k meg          
levelesla da inkba! 

 

Ü dvő zlettel, 

Varga Attila, az MTA RTB elnő ke 



 

 2 

 

 

A HÍRLEVÉL 

2009. janua rban jelent meg az MTA Regiőna lis Tudőma nyők Bizőttsa ga első  hí rlevele Lengyel Imre  

fő szerkeszte se ben e s Ka pőszta Jő zsef szerkeszte se ben. Az első  sza m megjelene se t kő vető en 10 e vvel  

felmeru lt a Hí rleve l u jbő li megjelentete se, amelyet az MTA Regiőna lis Tudőma nyők Bizőttsa ga 2019.  

december 11-i u le se n vitatőtt meg.  

 A Hírlevél szerkesztőbizottsága: 

Varga Attila, felelő s kiadő  (PTE Kő zgazdasa gtudőma nyi Kar Kő zgazdasa gtan e s  

O kőnőmetria Inte zet) 

Vas Zső fia, felelő s szerkesztő  (SZTE Gazdasa gtudőma nyi Kar Kő zgazdasa gtani e s 

Gazdasa gfejleszte si Inte zet) 

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 hí rek (mu kő de se, sőrőn kő vetkező  rendezve nyei, albizőttsa gi besza mőlő k) 

 dí jak e s elismere sek 

 MTA, habilita ciő s e s PhD ve de sek e s cí mek 

 hazai e s nemzetkő zi kőnferencia/wőrkshőp besza mőlő k 

 hazai e s nemzetkő zi kőnferencia/wőrkshőp meghí vő k, felhí va sők 

 kő nyvismertető k 

 a kő ztestu leti tagők RTB főlyő iratlista A e s B kategő ria s nemzetkő zi e s hazai főlyő irataiban megjelent cikke-

inek e s elismert kő nyvkiadő na l megjelent kő nyveinek e s kő nyvfejezeteinek jegyze ke 

 a kő ztestu leti tagők főlyamatban le vő  jelentő sebb kutata si prőjektjei, azők rő vid leí ra sa 

 javaslat tematikus re szre, amely rő viden bemutatja valamely RTB tag a ltal felta rt e s publika ciő ban, mu hely-

tanulma nyban megjelent kutata sa nak tanulsa gait 

 
A tagok javaslatait a Hírlevél rovatainak további bővítésére vonatkozóan is várjuk. 
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Elnök: Varga Attila, az MTA levelező tagja  

Alelnökök: Faragó László, az MTA dőktőra  

Szabő  Pa l, PhD 

Titkár: Sebestyén Tamás, PhD  

Pe csi Tudőma nyegyetem Kő zgazdasa gtudőma nyi Kar 

7622 Pe cs, Ra kő czi u t 80. 

Email: sebestyent@ktk.pte.hu 

Tagok: 

Bajmő cy Zőlta n, PhD 

Barta Győ rgyi, az MTA dőktőra 

Csizmadia Zőlta n, PhD 

Dusek Tama s, PhD 

Fa bia n Attila, PhD 

Ga l Zőlta n, a fő ldtudőma ny kandida tusa 

Hardi Tama s, PhD 

Ka pőszta Jő zsef, a kő zgazdasa g-tudőma ny kandida tusa 

Kőrőmpai Attila, a kő zgazdasa g-tudőma ny kandida tusa 

Kőva cs Tere z, az MTA dőktőra 

Ladős Miha ly, a kő zgazdasa g-tudőma ny kandida tusa 

Lengyel Bala zs, PhD 

Lengyel Imre, az MTA dőktőra 

Lux Ga bőr, PhD 

Mezei Cecí lia, PhD 

Nemes Nagy Jő zsef, az MTA dőktőra 

Pala nkai Tibőr, az MTA rendes tagja 

Pa lne  Kőva cs Ilőna, az MTA rendes tagja 

Rechnitzer Ja nős, a fő ldrajztudőma ny dőktőra 

Sikős T. Tama s, az MTA dőktőra 

Szirmai Viktő ria, a szőciőlő giai tudőma ny dőktőra 

Szla vik Ja nős, az MTA dőktőra 

Sző re nyine  Kukőrelli Ire n, az MTA dőktőra 

Tanácskozási jogú tag: 

Benedek Jő zsef, az MTA ku lső  tagja 

Főrman Bala zs, PhD 

Kőcziszky Győ rgy, PhD 

Lipta k Katalin, PhD 

Tő th Tama s, PhD 

Vincze Ma ria Magdőlna, az MTA ku lső  tagja 

 

A Bizottságban egy-egy szűkebb tudományos téma 

köré szerveződve 9 albizottság működik: 

 

Digitális gazdaság területi dimenziói albizottság, 

Elnök: Rechnitzer Jánős, az MTA dőktőra 

Fogyasztás térbeli dimenziói albizottság, Elnök:  

Sikős T. Tama s, az MTA dőktőra 

Innovációs Albizottság, Elnök: Lengyel Balázs, PhD  

Módszertani Albizottság, Elnök: Dusek Tamás, PhD 

Regionális fenntarthatóság Albizottság, Elnök:  

Szla vik Ja nős, az MTA dőktőra 

Területi Tőke Albizottság, Elnök: Fábián Attila, PhD  

Területpolitikai Albizottság, Elnök: Faragó László, az 

MTA dőktőra 

Városok és városrégiók Albizottság, Elnök:  

Szirmai Viktő ria, az MTA dőktőra 

Vidékgazdaság Albizottság, Elnök: Kápőszta József , 

PhD 

 

 

 

Az MTA IX. Osztály Regionális Tudományok Bizottságának tisztségviselői  
a 2017-2020 időszakban 

A REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK BIZOTTSÁGA 
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2019. ma jus 7-e n az Akade mikusők Gyu le se u le sen a Magyar Tudőma nyős Akade mia  

Varga Attila t, a PTE Kő zgazdasa gtudőma nyi Kar Kő zgazdasa gtan e s O kőnőmetria Inte zet 

egyetemi tana ra t az MTA levelező  tagja va  va lasztőtta. Varga Attila sze kfőglalő   

elő ada sa ra „A tuda stermele si fu ggve nytő l a fejleszte spőlitikai hata selemze sig” cí mmel 2019. 

szeptember 26-a n keru lt sőr.  

A Magyar Kő zta rsasa g Elnő ke Faragő  La szlő  az MTA dőktőra, az MTA KRTK Regiőna lis Kuta-

ta sők Inte zete nek tudőma nyős tana csadő ja, a Sze chenyi Istva n Egyetem egyetemi  

tana ra re sze re a teru leti terveze sben, valamint a teru letfejleszte sben ve gzett tő bb e vtizedes 

kutatő i, őktatő i e s szake rtő i teve kenyse ge elismere seke nt a MAGYAR E RDEMREND  

TISZTIKERESZTJE kitu ntete st adőma nyőzta 2019 ma rcius 15-e alkalma bő l. 

 

DÍJAK, ELISMERÉSEK 

2019. ma jus 7-e n az Akade mikusők Gyu le se u le sen a Magyar Tudőma nyős Akade mia Vincze 

Ma ria Magdőlna t, a Babes – Bőlyai Tudőma nyegyetem prőfessőr emerita ja t a Magyar Regiőna lis 

Tudőma nyi Ta rsasa g kőra bbi alelnő ke t az MTA ku lső  tagja va  va lasztőtta.  

Vincze Ma ria Magdőlna sze kfőglalő  elő ada sa ra „A re giő k, a vide ki te rse gek e s az agra ra gazat 

erde lyi saja tőssa gainak vizsga lata” cí mmel 2020. janua r 22-e n keru lt sőr.  

2019. ma jus 7-e n az Akade mikusők Gyu le se u le sen a Magyar Tudőma nyős Akade mia  

Pa lne  Kőva cs Ilőna t, a MTA Kő zgazdasa g- e s Regiőna lis Tudőma nyi Kutatő kő zpőnt  

kutatő prőfesszőra t, a Pe csi Tudőma nyegyetem egyetemi tana ra t, a Magyar Regiőna lis  

Tudőma nyi Ta rsasa g alapí tő  tagja t az MTA rendes tagja va  va lasztőtta.  
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A tizenegyedik alkalőmmal meghirdetett Kiva lő  Ifju  Regiőnalista Dí jat az MRTT  

tagőzatvezető kkel kibő ví tett elnő kse ge Elekes Zőlta nnak, a Szegedi  

Tudőma nyegyetem Gazdasa gtudőma nyi Kar Kő zgazdasa gtani e s Gazdasa gfejleszte si 

Inte zete egyetemi adjunktusa nak, az MTA KRTK KTI tudőma nyős munkata rsa nak í te lte 

őda a regiőna lis tudőma ny mu vele se ben ele rt e rte kes eredme nyeie rt. A dí ja tadő ra az 

MRTT XVII. va ndőrgyu le se n, 2019. őktő ber 11-e n Sőprőnban keru lt sőr. 

Lengyel Bala zst az MTA Kő zgazdasa g- e s Regiőna lis Tudőma nyi Kutatő kő zpőnt  

tudőma nyős fő munkata rsa t, aki 2017-tő l az Agglőmera ciő  e s Ta rsadalmi  

Kapcsőlatha lő zatők Lendu let Kutatő csőpőrt (ANET Lab) vezető je 2019-ben az MTA Fiatal  

Kutatő k Akade mia ja nak alapí tő  tagja va  va lasztőtta k. 

A Szegedi Tudőma nyegyetem Napja n 2019. nővember 11-e n Lengyel Imre nek, az SZTE  

Gazdasa gtudőma nyi Kar egyetemi tana ra nak az E v Kutatő ja elismerő  őklevelet adta k a t a  

huma n- e s ta rsadalőmtudőma nyők tudőma nyteru leten nyu jtőtt kiemelkedő  kutatő i teve kenyse ge 

elismere seke nt. 

 

DÍJAK, ELISMERÉSEK 

Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g "Dí szőklevelet" adőma nyőz annak a  

tagja nak, aki kimagaslő  tudőma nyős eredme nnyel, pe ldaadő  szakmai, kő ző sse gi 

aktivita ssal erre ra szőlga lt. A dí j harmadik alkalőmmal, 2019. őktő ber 11-e n keru lt  

a tada sra, az MRTT XVII. va ndőrgyu le se n, Sőprőnban. A ta rsasa g tagjai a  

kitu ntete ssel Kőcziszky Győ rgy prőfesszőrt, a Miskőlci Egyetem prőfessőr  

emeritusa t, az MRTT E szak-magyarőrsza gi tagőzata nak lekő sző nő  vezető je t  

ismerte k el. 
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DÍJAK, ELISMERÉSEK, KÖSZÖNTÉSEK 

 

Nagy Imre prőfesszőrt, az MRTT alelnő ke t 65. szu lete snapja alkalma bő l  

Kapősva rőn, 2019. december 17-e n tiszteletkő tettel kő sző ntő tte a szabadkai  

Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g, a Kapősva ri Egyetem Gazdasa gtudőma nyi  

Kara e s a Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g. Az u nnepe lyes a tadő n a  

ha rőm szervezet vezető je Szigeti Orsőlya (de ka n, KE GTK), Ricz Andra s (elnő k, 

RTT) e s Ga l Zőlta n (elnő k, MRTT) kő sző ntő tte Nagy Imre t. Az eseme nyen  

kőlle ga k e s bara tők, mintegy 60 fő  vett re szt. A kő tet teljes terjedelme ben  

lető lthető  az ala bbi linkrő l: http://www.regscience.hu:8080/xmlui/

handle/11155/2085 

Ga l Zőlta n - Ricz Andra s (2019) (szerk.): A kő rnyezet e s a hata rők kutatő ja: 

Tiszteletkő tet Nagy Imre 65. szu lete snapja alkalma bő l. Szabadka, Regiőna lis 

Tudőma nyi Ta rsasa g, Szabadka, 380 p. ISBN 978-86-86929-07-5 

Lengyel Imre prőfesszőrt, az SZTE Gazdasa gtudőma nyi Kar  

Kő zgazdasa gtani e s Gazdasa gfejleszte si Inte zete nek alapí tő ja t, 22 e ves 

inte zetvezető i teve kenyse ge e rt, e s a ke t e vtizede megszu letett, 22  

nyelvre lefőrdí tőtt piramismődell kidőlgőza se rt az Inte zet a „A re giő k  

versenyke pesse ge nek piramismődellje e s alkalmaza sai: az eredeti  

kőncepciő tő l a 22 nyelvre lefőrdí tőtt va ltőzatőkig” cí mu  kő tet  

megjelene se vel kő sző ntő tte. A kő tet teljes terjedelme ben lető lthető  az 

ala bbi linkrő l: http://ecő.u-szeged.hu/karről/szervezeti-felepites/

intezetek/kőzgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/

kőzgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet 

Lengyel Imre (2019: A re giő k versenyke pesse ge nek piramismődellje e s 

alkalmaza sai: az eredeti kőncepciő tő l a 22 nyelvre lefőrdí tőtt  

va ltőzatőkig. JATEPress, 214 p. ISBN 978-963-315-414-4 

 

DÍJAK, ELISMERÉSEK 

http://www.regscience.hu:8080/xmlui/handle/11155/2085
http://www.regscience.hu:8080/xmlui/handle/11155/2085
http://eco.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-felepites/intezetek/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet
http://eco.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-felepites/intezetek/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet
http://eco.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-felepites/intezetek/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet
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NÉV SZERVEZŐ ELŐADÁSOK CÍME 

Bali Lóránt 

SZIE Enyedi Győ rgy 
Regiőna lis  
Tudőma nyők  
Dőktőri Iskőla 

Fiume va ltőző  helyzete a magyar gazdasa gpőlitika ban, ku lő nő s te-
kintettel a magyar agra rexpőrtra a Trianőnt kő vető  kőnszőlida ciő -
tő l a kilencvenes e vekig 

Riv Eurőpa ischer Verbund fu r territőriale Zusammenarbeit (EVTZ) 
als Instrument zur Intensivierung der Grenzu berschreitenden 
Beziehungen nach dem Vőrbild vőn Murregiőn, 

Jászberényi Melinda 

SZIE Enyedi Győ rgy 
Regiőna lis  
Tudőma nyők  
Dőktőri Iskőla 

Va rősfejlő de s e s a va rősi mőbilita s kihí va sai 

River cruising and its pőtential rőle in CEE cőuntries 

Káposzta József 

SZIE Enyedi Győ rgy 
Regiőna lis  
Tudőma nyők  
Dőktőri Iskőla 

„Szege ny gazdagők/ gazdag szege nyek” avagy a teru leti  
ku lő nbse gek kialakula sa nak dimenziő i 

The rőle and pőtential future strategy őf Szent Istvan Üniversity in 
the develőpment őf rural  
areas 

Lengyel Balázs 
SZTE  
Kő zgazdasa gtani  
Dőktőri Iskőla 

A ha lő zatők szerkezete e s megjelene su k a fő ldrajzi te rben 
A feltala lő k eurő pai re giő k kő ző tti egyu ttmu kő de se nek dinamika ja 

Remenyik Bulcsú 

SZIE Enyedi Győ rgy 
Regiőna lis  
Tudőma nyők  
Dőktőri Iskőla 

Telepu le sek szerepe a regiőna lis turizmusfejleszte sben 

Die Tőurismusfőrschung am Üfer des Plattensees 

Szalmáné Csete  
Mária 

BME Gazdasa gi e s 
Ta rsadalőm-
tudőma nyi Kar  

Te rse gi e s a gazati alkalmazkőda si strate gia k a klí mava ltőza s  
főlyamata ban 

Fenntarthatő  te rse gfejleszte s e s a klí mava ltőza ső sszefu gge seinek 
vizsga lata 

Vas Zsófia Boglárka 
SZTE  
Kő zgazdasa gtani  
Dőktőri Iskőla 

Keve sbe  fejlett re giő k gazdasa gfejleszte si lehető se gei, eszkő zei e s 
szereplő i 

Intelligens specializa ciő s e s feldőlgőző ipar jelentő se ge  
Magyarőrsza gőn 

MTA Doktori védések 

Dr. Tő th Ge za, az E szak-magyarőrsza gi Strate giai Fu zetek szerkesztő bizőttsa gi tagja, a Kő zpőnti Statisztikai Hiva-

tal kőlle ga ja e s a Miskőlci Egyetem Vila g-e s Regiőna lis Gazdasa gtan Inte zete nek egyetemi dőcense,  

2019. ju lius 2-a n 11 ő rakőr a Magyar Tudőma nyős Akade mia n sikeresen megve dte MTA dőktőri e rtekeze se t a  

fő ldrajztudőma nyők teru lete n, melynek cí me: Az ele rhető se g szerepe a te rszerkezet ta rsadalőmfő ldrajzi vizsga la-

ta ban.  

 Habilitált doktori címek 

 

DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK 
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PhD doktori címek, a cím odaítélésének ideje alapján 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 

Albert Tóth Attila Rechnitzer Ja nős A sza llődaipar fejlő de se nek teru leti dimenziő i 

Berkes Judit Rechnitzer Ja nős 
A magyar regiőna lis kő zpőntők e s te rse geik  
gazdasa gi, munkahelyi-főglalkőztata si, ta rsadalmi 

funkciő ja 

Gombos Szandra Bugővics Zőlta n 
A magyar va rősők kultura lis ima zsa a kultura lis  

kí na lat e s kereslet tu kre ben 

Honvári Patrícia Sző re nyine  Kukőrelli Ire n 
Rura lis innőva ciő ? A vide ki ő nkőrma nyzatők  

szerepe a megu julő  energia k  
hasznősí ta sa ban 

Kovács Előd Péter Barta Győ rgyi 
Nyugat-Magyarőrsza g Ausztria vőnza sa ban: az  

ausztriai magyar munkava llala s pe lda ja n 

Lévai András Rechnitzer Ja nős A kreatí v gő c 

Máté Tünde Andra s Krisztina 
Nemzetkő zi spőrtrendezve nyek hata sai e s a  

szervező va rős lakősai. Az Eurő pai Ifju sa gi  
Olimpiai Fesztiva l 2017, Győ r pe lda ja n keresztu l 

Nick Gábor András Lux Ga bőr 
Az Ipar 4.0 hazai adapta ciő ja nak kihí va sai a  
va llalati e s teru leti ő sszefu gge sek tu kre ben 

Páthy Ádám  

Ferenc 
Rechnitzer Ja nős 

A kelet-kő ze p-eurő pai regiőna lis  
kő zpőntők fejlettse gi tí pusai 

Printz-Markó Erzsébet Darabős Ferenc 
Az ege szse gturizmus rendszere e s  
klaszterszervező de se Magyarőrsza gőn 

Uszkai Andrea Hardi Tama s 
Hata r menti te rse gek egyse gesu le si főlyamatai 

egy kő ze p-eurő pai te rse g pe lda ja n 

Vörös Tünde Kőppa ny Krisztia n 
Spőrtberuha za sők ta rsadalmi-gazdasa gi  

e rte kele se – a kő ltse g-haszőn elemze sben rejlő   
lehető se gek 

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

Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola 

 

DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 

Lendvay Endre Nagyne  Mőlna r Melinda 
Dő nte shőzatal—Ta mőgata si Mő dszertan a Helyi 

Gazdasa gfejleszte sben 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 

Atanazovné  

Hartung Katalin  
Bessenyei Istva n  

A Ke k Gazdasa g főgalma nak termele selme leti 

megalapőza sa  

Hornyák Miklós  Szerb La szlő   
Ü j tí pusu  indika tőrők a kis-e s kő ze pva llalati 

versenyke pesse g rendszerszemle letu  me re se -

ben 

Farkas Richárd  Barancsuk  Ja nős 
A rtranszmissziő  e s te rbeli kapcsőlatők: empiri-

kus vizsga latők a magyar kiskereskedelmi ben-

zinpiacőn 

Pámer Zoltán  Hajdu  Zőlta n  
A teru leti kőrma nyza si struktu ra k hata sa a ha-

ta rőn a tnyu lő  egyu ttmu kő de sre – ne gy hata rre -

giő  ő sszehasőnlí tő  elemze se 

Simó Balázs  Pa lne  Kőva cs Ilőna  
A magyar regiőna lis fejleszte si u gynő kse gek e s 

mu kő de si kő rnyezetu k 

Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola  
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Regiőnal Statistics, 9(2) pp. 45-66. 

  

Fekete D. (2019): A Mődern va rősők prőgram jelentő se ge a hazai va rősfejlő de sben. 
Te r e s Ta rsadalőm, 33(1) 27-43. ő.  
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Sikős, T. T. (2019): Changes in the retail sectőr in Budapest, 1989-2017. Regiőnal Sta-
tistics, 9(1) pp. 135-149.  

  

Szerb L. - Varga A. - Sebestye n T. - Szabő  N. (2019): A va llalkőza s szerepe a gazdasa gi 
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Zsibő k Zs. (2019): Minden marad a re giben? Regiőnaliza lt nő vekede si pa lya k Magyar-
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Zsibő k Zs. (2019): Extrapőlative techniques’ predictive capacity in the spatial 
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Hazai, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent cikkek és neves 

könyvkiadó által kiadott könyvek és könyvfejezetek  

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK, KÖNYVEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK 
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Ecőnőmic Geőgraphy, 95(1), pp. 65-89. 
 
  
Elekes Z. - Bőschma R- Lengyel B. (2019): Főreign firms as agents őf structural change 
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.  
Ma lővics Gy. - Cretan, R. - Me reine  Berki B. - Tő th J. (2019): Sőciő-envirőnmental 

justice, participatőry develőpment, and empőwerment őf segregated urban Rő-
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Nemzetközi, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent cikkek és 

neves könyvkiadó által kiadott könyvek és könyvfejezetek  

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK, KÖNYVEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK 
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Szirmai Viktő ria 

Városok és városlakók  

Cőrvina Kiadő , 2019 

ISBN: 978-963-136-578-8 

A szerző  az MTA Dőktőra, Sze chenyi-dí jas szőciőlő gus, egyetemi tana r. A va rős- illetve regiőna lis 

szőciőlő gia, kő rnyezetszőciőlő gia, ta rsadalmi kőnfliktusők, ta rsadalmi versenyke pesse g,  

ta rsadalmi egyenlő tlense gek, klí mava ltőza s, ta rsadalmi jő l-le t kutatő ja. Ü j mőnőgra fia ja nak ce lja 

a mai eurő pai, kő zte a magyar nagyva rősi ta rsadalmak teru leti ta rsadalmi szerkezete t e rintő   

radika lis a talakula sők bemutata sa: a tő rte neti e s a mai, glőba lis urbaniza ciő s hata sők  

metszeteiben u jraszervező dő  nagyva rősők elemze se, illetve az ellentmőnda sős ta rsadalmi  

viszőnyaik felta ra sa, az eurő pai nagyva rősők kő ző tti kő zelede si trendek, de a megle vő   

ku lő nbse gek megvila gí ta sa is. A ku lő nbő ző  fejezetekbő l kideru lnek a ta rsadalmi struktura lis 

meghata rőzőttsa gőkkal e s az urbaniza ciő s saja tőssa gőkkal is ő sszefu ggő  nagyva rősi ta rsadalmi 

egyenlő tlense gek, meghata rőzőtt ta rsadalmi csőpőrtők befőgada sa, ma sők kirekeszte se, a  

tő rte netileg inka bb dua lis, kevert ta rsadalmi ő sszete telu  nagyva rősi terek mai  

u jraszervező de sei. Le nyegesek az ő sszehasőnlí tő  elemze sek: a nyugat-eurő pai e s a kelet-kő ze p-

eurő pai fő va rősők, kő zte kiemelten a magyar fő va rős tő rte neti e s mai ta rsadalmi szerkezeti saja -

tőssa gainak a felta ra sa, a szőcialista urbaniza ciő  mai hata sainak a tesztele se, e s a glőbaliza lt  

urbaniza ciő  kő vetkezme nyeinek a kiderí te se. 

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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Fekete Da vid – Rechnitzer Ja nős 

Együtt nagyok – Város és vállalat 25 éve 

Dialő g Campus, 2019 

ISBN 978-615-602—017-8 

A mőnőgra fia az Audi Hungaria negyedsza zadős győ ri jelenle te vel főglalkőzik, feldőlgőzza a 

nagyva llalat helyi bea gyaző da sa nak főlyamata t, a va llalat e s a va rős tő bb dimenziő ban  

megvalő sulő  egyu ttmu kő de se t. A mu  megadja a multinaciőna lis nagyva llalat helyi  

bea gyaző da sa nak ke plete t, szakaszait, majd az egyes szakaszők e s vizsga lati dimenziő k mente n 

elemzi a győ ri bea gyaző da si főlyamatőt. Az ő t kiva lasztőtt dimenziő  (huma n erő főrra sők,  

gazdasa gi hata sők, helyi főgyaszta s, helyi ta rsadalőm, va rősfejleszte s) elemze se sőra n a va rős e s 

va llalat egyu ttmu kő de si mechanizmusait is felta rja k a szerző k. A mőnőgra fia emellett főglalkőzik 

az Audi Hungaria glőba lis ja rmu gya rta sban bető ltő tt szerepe vel, tőva bba  e rinti a ja rmu ipar  

legfő bb kihí va sait e s az azőkra adőtt helyi va laszőkat is. 

A kő nyv u jszeru  e s hia nypő tlő : ilyen re szletesse ggel kőra bban sőha nem vizsga lta k a  

szakirődalőmban egy multinaciőna lis nagyva llalat helyi bea gyaző da si főlyamata t. A kőmplex 

szemle lettel megí rt mu  í gy nemcsak a regiőna lis tudőma ny mu velő i sza ma ra nyu jt főntős  

infőrma ciő kat, hanem a ta rsadalőmtudőma nyők valamennyi ke pviselő je sza ma ra is hasznősak 

lehetnek mega llapí ta sai. A jelentő s gyakőrlati relevancia ju  kő nyv rengeteg hasznős tapasztalatőt 

ő sszegez, amely va rőstervező k, nagyva llalati munkata rsak, va rősvezető k e rdeklő de se re is  

sza mőt tarthat. 

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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Jő zsa Viktő ria 

A vállalati beágyazódás útjai Magyarországon 

Dialő g Campus, 2019 

ISBN 978-615-5945-41-0 

Gazdasa g e s ta rsadalőm kapcsőlata, egyma sba a gyaző da sa e rdekes te ma napjaink glőbaliza lt  

vila ga ban. A szerző  a va llalati bea gyaző da s jelense ge t a nemzetkő zi e s hazai szakirődalőm  

elme leteire alapőzva, de az elmu lt e vtizedek hazai főlyamatain keresztu l mutatja be. Kiemelt  

ke rde ske nt kezeli a telepu le si sző vetbe telepu lő , majd főlyamatősan bee pu lő  gazdasa gi szereplő k 

e s a befőgadő  kő zeg sőkszí nu  e s főlyamatősan va ltőző  kapcsőlatrendszere t. A regiőna lis  

tudőma ny keretein belu l a bemutatőtt hazai esettanulma nyők alapja n u j mődelleket va zől fel, 

emellett a legu jabb nemzetkő zi tendencia kra is kite r. A sza mős gyakőrlati pe lda e s illusztra ciő  a 

te ma mine l a tfőgő bb, tő bb szempőntbő l tő rte nő  vizsga lata t e s mege rte se t ce lőzza. 

A mőnőgra fia egy u j, a jő vő  szempőntja bő l strate giai főntőssa gu  te ma ra ira nyí tja ra  a  

tudőma nyős e s szakmai kő ző nse g figyelme t, hőgy ezzel tőva bbi kő ző s gőndőlkőda st  

ő sztő nő zző n. 

Jő zsa Viktő ria gyakőrlati szakember e s va llalati kutatő , a Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g 

elnő kse gi tagja. Miskőlci szu lete su , egyetemi tanulma nyait a Debreceni Egyetemen e s a Sőrbőnne 

Egyetemen, dőktőri tanulma nyait a Szent Istva n Egyetem Enyedi Győ rgy Regiőna lis  

Tudőma nyők Dőktőri Iskőla ja ban főlytatta. Tana csadő  ce ge nek vezete se mellett a Hőrizőnt 2020 

prőgramban e rte kelő ke nt teve kenykedik. 

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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Sikős T. Tama s (szerkesztő ) 

Az élelmiszer-ellátási láncok sérülékenysége 

Dialő g Campus Kiadő , 2019 

ISBN 978-615-602-021-5 

A kő nyv a ttekinte st ad a hazai e lelmiszerkereskedelem fejlő de se rő l, helyzete rő l e s a  

kiskereskedelem u j trendjeirő l. Bemutatja, hőgy nem csak a terme szeti katasztrő fa k,  

ve szhelyzetek, ta rsadalmi eseme nyek jelentenek pőtencia lis vesze lyt az ella ta sra, hanem a me -

retgazdasa gőssa gbő l fakadő  kő vetkezme nyek is. Amellett e rvel, hőgy a telepu le sek megfelelő  

szintu  alapella ta sa nak fenntarthatő sa ga t jelentő s me rte kben segí ti a rő vid ella ta si la ncők  

hate kőny mu kő dtete se, valamint az e-kereskedelem kí na lta lehető se gek. A jelenlegi trendek 

alapja n mega llapí thatő , hőgy az e-kereskedelem. A jelenlegi trendek alapja n mega llapí tja, hőgy 

az e-kereskedelem nem főgja kiszőrí tani a hagyőma nyős e rte kesí te st, de az őnline e s őffline meg-

őlda sők hate kőny integra ciő ja adja majd a hősszu  ta vu  va llalati versenyelő nyt. Ügyanakkőr  

ra mutat, hőgy az e lelmiszer-kereskedelem te rbeni va ltőza sa egyre tő bb pőtencia lis vesze lyt rejt 

maga ban, egyre jelentő sebb a szektőr terrőrfenyegetettse ge, se ru le kenyse ge, e s a se ru le kenyse g 

u jabb szí ntere a kiberfenyegetettse g is megjelenik. A kő tet azzal a nem titkőlt ce llal is ke szu lt, 

hőgy segí tse get nyu jtsőn a szakembereknek az e lelmiszer-kereskedelem fejleszte se hez, az egyes 

te rse gekben megle vő  anőma lia k felsza mőla sa hőz, valamint felhí vja a figyelmet az  

e lelmiszer-e rte kesí te sben rejlő  vesze lyekre, e s ra mutassőn a jő vő beni trendekre. 

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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Pa lne  Kőva cs Ilőna 

A középszintű kormányzás helyzete és perspektívái 

Magyarországon  

Dialő g Campus Kiadő , 2019 

ISBN: 978-615-6020-19-2 

A kő ze pszintu /teru leti kőrma nyza s mind a szakmai, mind a pőlitikai e rdeklő de s hőmlőktere ben 

a ll, mu kő de se t, szerepe t hősszu  ideje megőldatlan prőble ma k jellemzik. E kő tet egyre szt ke pet 

kí va n nyu jtani a megyei szintu  ő nkőrma nyza s jelenlegi helyzete rő l, ma sre szt fejleszte se nek lehe-

tő se geirő l. A szerző  betekinte st nyu jt a kő ze pszintu  kőrma nyza s elme lete be e s nemzetkő zi 

trendjeibe amellett e rvelve, hőgy nem absztrakt refőrmmődellek kidőlgőza sa ra, hanem kőmplex 

elemze sekre e s alapős refőrm-elő ke szí te si le pe sekre lenne szu kse g. Felhí vja a figyelmet arra is, 

hőgy a kő ze pszint a kőrma nyzati rendszer re szeke nt, csak a felette e s alatta a llő  szintekkel valő  

viszőnyrendszerben e rtelmezhető , eze rt kell a teljes ő nkőrma nyzati e s teru leti kőrma nyzati 

rendszer ege sze be a gyazva a lehetse ges magyar va laszőkat megfőgalmazni a hatalőm te rbeli 

megőszta sa ke rde se ben. A szerző  szerint a megye knek nagyőn főntős szerepe lenne ebben a 

rendszerben. 

A kiadva ny a KO FOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 sz. "A jő  kőrma nyza st megalapőző  kő zszőlga -

latfejleszte s" c. prőjekt kerete ben ke szu lt el. 
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 17 

Sőmlyő dyne  Pfeil Edit 

A városok szerepe a területi kormányzásban 

Nemzeti Kő zszőlga lati Egyetem, 2019 

ISBN: 978-963-498-080-3 

Az elmu lt ke t e vtizedben a va rősők e s va rősi te rse gek kiemelt csőmő pőntjaiva  va ltak a gazdasa gi 

fejlő de snek e s a ta rsadalmi interakciő knak, valamint nem keve sbe  a teru leti kőhe ziő   

megvalő sí ta sa nak. Ennek tu kre ben a kő nyv győrsfelve telen igyekszik az őlvaső  fele  ta rni azt az 

aktua lis kő zjőgi e s kő zigazgata si keretrendszert, amelyben a magyar va rősőknak integratí v  

funkciő jukat be kell tő lteniu k, s amelynek kő zepette kőrma nyza si szereplő ke nt kell viselkedniu k. 

A jelen kő tet alapja ul szőlga lő  kutata s ce lja az vőlt, hőgy mőnitőrőzza e s e rte kelje a magyar  

nagy- e s kő ze pva rősők kő zszőlga ltatő  e s te rszervező  funkciő it, az a ltaluk jellemző en  

megvalő sí tőtt feladatőkat e s a feladatella ta s szervezetrendszere t, tőva bba  az egyes  

ő nkőrma nyzati egyse geket ő sszekapcsőlő  egyu ttmu kő de si struktu ra kat. A kő nyv e  

fő kuszpőntőkat megkí se rli egy ta gabb, elme leti dimenziő ba helyezni, mia ltal a  

kő zpőlitika-alkőta s, a teru leti kőrma nyza s e s a terveze s ke rde seit feszegeti nemzetkő zi kitekin-

te ssel.  

Sőmlyő dyne  Pfeil Edit egyetemi tana r, jőga sz. Kutata si tapasztalatait a teru leti tudőma nyők hazai 

vezető  kutatő inte zete ben, az MTA Regiőna lis Kutata sők Kő zpőntja ban szerezte. Phd-e rtekeze se t 

a Pe csi Tudőma nyegyetem A llam- e s Jőgtudőma nyi Kara nak Dőktőri Iskőla ja ban ve dte meg. Az 

ezredfőrdulő n bekapcsőlő dőtt a felső őktata sba, jelenleg a Sze chenyi Istva n Egyetem őktatő ja, 

ahől a Kő zszőlga lati szak szakfelelő se vőlt, 2018 ő ta a SZE Regiőna lis e s Gazdasa gtudőma nyi 

Dőktőri Iskőla ja nak tő rzstagja. Az ő nkőrma nyzati integra ciő , a va rőspőlitika e s a teru leti terve-

ze s, valamint a kő zszőlga ltata sők szerveze se te makő rben sza mős publika ciő  szerző je. 
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Ga l Zőlta n – Ricz Andra s (szerkesztő k) 

A környezet és a határok kutatója: Tiszteletkötet Nagy 

Imre 65. születésnapja alkalmából 

Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g, 2019 

ISBN: 978-868-692-907-5 

Re szlet a Szerkesztő i kő sző ntő bő l: 

Nagy Imre tudőma nyős pa lya ja Ü jvide krő l indulva, Szőlnők, Be ke scsaba, Kecskeme t e rinte se vel u jra Ü jvide ken e s 

Kapősva rőn főlytatő dőtt, mikő zben sőhasem vőlt hu tlen szu lő va rősa hőz, Temerinhez. Tudőma nyős munka ssa ga t a 

fő ldrajztudőma ny e s annak hata rtudőma nyai jellemzik, ezek kő zu l is kiemelkedik a kő rnyezettudőma ny, a regiőna -

lis e s kő rnyezetpőlitika, a hata rőn a tnyu lő  egyu ttmu kő de s fő ldrajza, illetve a va rősi teru letek ő kőlő gia ja, amelyek 

kutata sa a főlyamatősan ve gigkí se rte k eddigi munka ssa ga t. Inte zme nyi kő tő de sei kő zu l az MTA Regiőna lis Kutata -

sők Kő zpőntja, az Ü jvide ki Egyetem e s a Kapősva ri Egyetem emelhető k ki. E ke t utő bbi felső őktata si inte zme nyben 

egyetemi prőfesszőrke nt dőlgőzik. Mi, kőlle ga i, taní tva nyai, bara tai – akik e kő tetet mega lmődtuk, e s ő sszea llí tőttuk 

– nagy tisztelettel adő zunk munka ssa ga elő tt. Igazi fő ldrajztudő ske nt nemcsak az inte zeti irőda bő l ve gzi kutata sait, 

hanem „fő ldkő zelbő l”, rengeteg terepmunka e s utaza s eredme nyeke nt. A vila g ne gy kőntinense nek sza mős őrsza ga -

ban megfőrdult, hőgy „testkő zelbő l” megismerkedjen egy-egy te rse ggel, s egy-egy kutata si te ma ra vőnatkőző an he-

lyi infőrma ciő kat, adatőkat gyu jtső n, szakmai e s egyben bara ti kapcsőlatőkat e pí tsen ki ku lfő ldi szakemberekkel. 

Kutatő munka ja mellett sza mős ta rsadalmi feladatőt is felva llal, mind Magyarőrsza gőn, mind Vajdasa gban. Hí de pí tő -

ke nt munka lkődik ke t haza ja felvira gőztata sa ban. Fejleszte spőlitikai tapasztalatait a vajdasa gi magyar kő ző sse g 

nagyra e rte keli, de az anyaőrsza gi kő ző sse g is elismeri. Alelnő ke a Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa gnak. Nagy 

Imre 2017-ben Magyar E rdemrend Lővagkeresztje a llami kitu ntete sben re szesu lt. Az MTA Regiőna lis Kutata sők 

Kő zpőntja Ka rpa t-medence re giő i sőrőzata ke t kő tete nek is szerkesztő je (Vajdasa g, 2007, De l-Pannő nia, 2013). Va -

rőső kőlő gia cí mmel ő na llő  mőnőgra fia ja jelent meg, s sza mős ní vő s nemzetkő zi főlyő iratban publika l. Nagy Imre 65. 

szu lete snapja aprőpő ja n e kő tettel tisztelgu nk eddigi munka ssa ga elő tt. Azőkat a kőlle ga kat, kutatő ta rsakat, egyete-

mi őktatő kat, pa lyata rsakat e s egyben bara tőkat ke rtu k fel egy-egy rő vid tanulma ny megí ra sa ra, akik az elmu lt e vti-

zedekben egyu tt dőlgőztak az u nnepelttel Magyarőrsza gőn e s a Vajdasa gban. 

… 

Kedves Imre, ezzel a kő tettel szeretne nk kőlle ga inkkal egyu tt tisztelegni az eddigi eredme nyes munka ssa gőd elő tt. 

Főgadd szeretettel ezt a kis aja nde kőt tő lu nk. Kí va njuk, hőgy me g sők alkalmunk legyen a kő ző s u nneple sre, hasőnlő  

jubileumőkra. Ehhez e s a tőva bbi eredme nyes munka hőz kitarta st e s jő  ege szse get kí va nunk! Bőldőg szu lete snapőt 

Prőfesszőr Ü r! 

A szerkesztő k 
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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 re giő k dinamikus nő vekede se nek e s fejlő de se nek za lőga versenyke pesse gu k javí ta sa. A ver-

senyben valő  helyta lla s ke pesse ge nek mege rte se e s fejleszte se ugyanakkőr kihí va sőkkal teli. E 

kihí va sőkra ad va laszt a regiőna lis versenyke pesse g piramismődellje, amely a nemzetkő zi szak-

irődalőmra e s gyakőrlati tapasztalatőkra e pí tve szintetiza lja a versenyke pesse g javí ta sa a ltal el-

e rhető  ce lőkat e s eredme nyeket, valamint a főlyamatőt rő vid e s hősszu ta vu  befőlya sőlő  fejleszte -

si e s sikeresse gi te nyező ket. A ke t e vtizede megszu letett e s az e vek alatt tőva bbfejlesztett, 22 

nyelvre lefőrdí tőtt mődell hia nypő tlő  itthőn e s ku lfő ldő n. Inte zetu nk ezzel a kő tettel kő sző nti az 

inte zet alapí tő ja t, aki 22 e ven a t vezette kő ző sse gu nket. 

Vas Zső fia mb. inte zetvezető  

SZTE Gazdasa gtudőma nyi Kar 

Kő zgazdasa gtani e s Gazdasa gfejleszte si Inte zet 
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Varga Attila – Erdő s Katalin (szerkesztő k) 

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-tő-

date insight intő hőw academic institutiőns spur their surrőundings. The vőlume sheds light őn 

universities as regiőnal develőpment actőrs frőm a histőrical perspective by intrőducing institu-

tiőnal changes and discussing the interrelatedness őf sőciety, business and academia. It prővides 

detailed investigatiőns őn variőus knőwledge transfer mechanisms tő help understand the diver-

se ways thrőugh which ideas and intellectual prőperty can flőw between universities and busi-

nesses. 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 Erdő s – 

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 es-

sential 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 spillő-

vers, 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 ecő-

nőmy.’ 

Rőberta Capellő, Pőlitecnicő di Milanő and Past President őf RSAI, Italy 
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FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSOK 

MTA-PTE Innováció Gazdasági Növekedés Kutatócsoport (2012-2022) 

Kutata svezető : Varga Attila 

A kutatő csőpőrt a regiőna lis innőva ciő , va llalkőza s e s gazdasa gi nő vekede s te makő re ben főlytat 

kutata sőkat. Az ENQ nemzetkő zi tuda sha lő zati kapcsőlatminő se get me rő  index, a magyarőrsza gi 

GMR (fő ldrajzi, makrő e s regiőna lis) mődell tőva bbfejleszte se, a magyarőrsza gi REDI index 

(regiőna lis va llalkőza s fejlettse gi index) kidőlgőza sa tartőzik tő bbek kő ző tt a kutata si eredme nyek 

kő ze . Sza mős nemzetkő zi e s hazai publika ciő  szu letett a kutata sők nyőma n. 

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

PTE KTK Regiőna lis Innőva ciő - e s Va llalkőza skutatő  Kő zpőnt (RIERC)  

A prőjekt az innőva ciő s ha lő zatők, a va llalkőza s, a va llalati versenyke pesse g e s a gazdasa gi hata s-

mődelleze s te makő re ben tő bb eurő pai e s magyarőrsza gi re giő ra ve gez elemze seket. Mindezeken 

tu l a kutata s kerete ben Pe cs va rősa ra ke szu lnek gazdasa gi hata svizsga latők, melyek ku lő nbő ző  

gazdasa gfejleszte si lehető se gek ő sszehasőnlí tő  elemze se t ce lőzza k.  

H2020 POLISS projekt 

PTE KTK Regiőna lis Innőva ciő - e s Va llalkőza skutatő  Kő zpőnt (RIERC)  

A prőjektben partnerek a Lőndőn Schőől őf Ecőnőmics, a Üniversity őf Ütrecht, a Bőccőni Üniver-

sity, a Üniversity őf Stavanger, a Üniversity őf Valencia. A prőjekt ce lja a kutata sőkőn kí vu l egy kő -

ző sen mu kő dtetett PhD prőgram le trehőzatala. Ebbe beletartőzik a kő ző s te mavezete s, a dia kők 

ő rala tőgata sa a partneregyetemeken, nya ri egyetemek szerveze se. A prőjekt 2019 decembere ben 

indult e s 4 e ves futamideju .  
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FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSOK 

H2020 – REPAiR: Erőforrás menedzsment peri-urbánus térségekben: túl a városi  
anyagáramokon 

MTA KK KRTK Regiőna lis Kutata sők Inte zete Pe cs 

Annak e rdeke ben, hőgy egy me g fenntarthatő bb e s inkluzí vabb nő vekede st e rju nk el (vő . 

EÜ2020 ce lők) az szu kse ges, hőgy egyre inka bb elmőzduljunk a kő rfőrga sős gazdasa g ira nya ba. 

A REPAiR prőjekt legfő bb ce lja – ennek e rdeke ben az –, hőgy kifejlesszen, e s 6 ku lő nbő ző  peri-

urba nus te rse gben kí se rleti jelleggel alkalmazzőn egy őlyan nyí lt főrra skő du  te rinfőrmatikai, 

vagy Geődesign1. Dő nte sta mőgata si Rendszert (Geődesign Decisiőn Suppőrt Envirőnment - 

GDSE), amely az adőtt va rősők (a magyar esetben Pe cs) (kiva lasztőtt) anyaga ramla sait mutatja 

(a mő gő tte le vő  ta rsadalmi-gazdasa gi, keru leti szintu  layerekkel). Ezt a GDSE eszkő zt kí se rleti 

jelleggel egy e lő  labőratő riumban (Living Lab) alkalmazzuk, ahől az e rintett felek 

(ő nkőrma nyzati szereplő k e s dő nte shőző k, a hullade kgazda lkőda se rt felelő s szereplő k, civil 

szervezetek, e rintett va llalatők, egyetemi szakemberek) egyu tt ő kő-innővatí v megőlda sők kidől-

gőza sa val a hullade ka ramőkat cső kkentik. A cső kkentett hullade ka ramők (valamint a (LCA ala-

pu ) kő rnyezeti, ta rsadalmi e s gazdasa gi hata sők, e s azők va ltőza sai) az ő kő-innővatí v megőlda -

sők kiva laszta sa val azőnnal megjelennek a GDSE te rinfőrmatikai rendszere ben, s megmutatja k, 

hőgy egy-egy megőlda snak milyen hata sa van az anyaga ramra (illetve a terme szeti, ta rsadalmi, 

gazdasa gi) kő rnyezetre.  

1Geődiza jn egy őlyan kőmplex te rterveze si „technőlő gia”, őlyan technika k ő sszesse ge, amely elő segí ti az integra lt 

e pí tett e s terme szeti kő rnyezet terveze se t, maga ban főglalva a prőjekt kialakí ta st, elemze seket, terveze si saja tőssa -

gőkat, az e rintettek bevőna sa t e s aktí v szereple se t, egyu ttmu kő de se t, a tervke szí te st, vizualiza ciő t, szimula ciő t e s az 

e rte kele st/visszacsatőla st.  Egy ke p a dő nte sta mőgatő  GDSE szőftverbő l: 
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FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSOK 

NKFI (OTKA) K 120004: A területi gazdasági folyamatok hosszú távú előrejelzése: regioná-
lis modell építése magyarországi adatokon 

MTA KK KRTK Regiőna lis Kutata sők Inte zete Pe cs  Vezető  kutatő : Zsibő k Zsuzsanna 

Zsibő k Zsuzsanna 2020. ju nius 30-ig futő , 3,5 e ves prőjektje az NKFIH K_16 prőgramja bő l ta mőga-

tőtt „A teru leti gazdasa gi főlyamatők hősszu  ta vu  elő rejelze se: regiőna lis mődell e pí te se magyarőr-

sza gi adatőkőn” elneveze su  kutata s. Ennek kerete ben a re szt vevő  kőlle ga kkal egy eurő pai uniő s 

minta ra egy őlyan mő dszert dőlgőznak ki, amelyik egy megle vő , nemzeti szintu  gazdasa gi (GDP) 

elő rejelze st regiőna lis (megyei) szintre bőnt le. A teru leti leska la za s mő dszere az egyszeru se get e s 

az a tla thatő sa gőt tartja szem elő tt: egy extrapőlatí v technika t ege szí t ki rendszerdinamikai szimu-

la ciő kkal. A kutata snak egy főntős re sze az elő rejelze sek tesztele se mu ltbeli adatőkőn, melynek 

eredme nyei bí ztatő k. 

 

Kutatő : Benedek Jő zsef 

Rőma n Kutata si Ü gynő kse g a ltal ta mőgatőtt kutata s, prőjektvezető : prőf. dr. Gabriel Ba descu.  

Te ma: „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 inequ-

ality and pőlarizatiőn őn demőcratic culture, (3) tő identify pőlicies that are effective in reducing 

inequality and pőlarizatiőn.” 

Re szleteke rt la sd: http://www.demőcracycenter.rő/rőmana/cercetare/prőiecte-de-cercetare-

academica/http-demőcracycenter-rő-deminpől 

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

PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084 (2019-2023) - Understanding and modelling time-space pat-
terns of psychology-related inequalities and polarisation 

Partner kőőrdina tőr: Benedek Jő zsef  

 

Rőma n Kutata si Ü gynő kse g a ltal ta mőgatőtt kiva lő sa gi prőgram. Prőjektvezető : prőf. dr. Daniel 

David, Partner (Fő ldrajz) kőőrdina tőra Benedek Jő zsef. Te ma: „The őverall őbjective őf the prőject 

is tő analyse spatial-tempőral develőpmental inequalities and pőlarisatiőn in relatiőn tő  

psychőlőgical characteristics őn the territőry őf Rőmania”. Re szleteke rt la sd:  

http://rőpsy.granturi.ubbcluj.rő 
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A szőmbati nap helyszí ne a festő i Teleki-kaste ly vőlt, ahől az első  tudőma nyős nap kerete ben sőr 

keru lt a plena ris elő ada sők e s a szekciő elő ada sők első  blőkkja ra. Vasa rnap Sze kelyudvarhelyen 

főlytattuk a napunkat, ahől a Szent Miklő s templőmban Sa rai-Szabő  Kelemen OSB perjel e s Barkő  

Ga bőr A gőstőn OSB celebra lta a szentmise t. Sze kelyfő ld kő zpőntja ban megtekintettu k az Emle ke-

zet Parkja t, ahől Grő f Bethlen Istva n szőbra elő tt besze det mőndőtt e s kőszőru ja t elhelyezte Dr. 

Fekete Da vid. A he tfő i napőn, a ma sődik tudőma nyős napőt a SAPIENTIA Erde lyi Magyar Tudő-

ma nyegyetem Marősva sa rhelyi Kara n tő ltő ttu k, ahől dr. Da vid La szlő  rektőr is megtisztelt minket 

szeme lyes jelenle te vel e s szí ve lyes kő sző ntő je vel. A győ nyő ru  kő rnyezetben fekvő  egyetem, mő-

dern e pu lete ben hallgathattuk meg a plena ris elő ada sők e s a szekciő elő ada sők ma sődik blőkkja t. 

Mindezek uta n Sőő s Zőlta n, a Marős Megyei Mu zeum Igazgatő ja mutatta be neku nk Marősva sa r-

hely kő zpőntja t, tő bbek kő ző tt a marősva sa rhelyi va rat, mely Erde ly e s Sze kelyfő ld egyik legna-

győbb va ra. A va r e szaki fala mellett dr. Fekete Da vid me ltatta e s megkőszőru zta II. Ra kő czi Ferenc 

brőnz mellszőbra t kapcsőlő dva a II. Ra kő czi Ferenc emle ke vhez, melyet fejedelemme  va laszta sa -

nak 300. e vfőrdulő ja n a llí tőtta k 2004-ben. Megtekintettu k tőva bba  Marősva sa rhely fő tere n a llő  

Kultu rpalőta t is, mely a magyarős szecessziő  Lechner O dő n a ltal elindí tőtt e pí te szeti mőzgalőm 

egyik jelentő s pe lda ja e s a szinte n magyarős tő rekve seket ke pviselő  gő dő llő i mu ve sztelep ő sszmu -

ve szeti tő rekve seinek csu cspőntja. A kő vetkező  napőn e lme nyekkel feltő ltő dve indultunk vissza 

Győ rbe. 

Fekete Da vid e s Mőrvay Szabőlcs  

 

A Grő f Bethlen Istva n Kutatő kő zpőnt ma sődik alka-

lőmmal rendezte meg Erde lyi Nya ri Egyeteme t 2019. 

ma jus 3-7. kő ző tt „Jő vő ke pek a Ka rpa t-medence va rő-

si e s rura lis te rse geiben: mező gazdasa g, vide kfejlesz-

te s, kreatí v gazdasa g” cí mmel. Az első  nap utaza ssal 

telt Erde ly vara zslatős ta jain keresztu l, ke ső  de luta n-

ra ele rve sza lla sunk  helyszí ne t, Grő f Bethlen Istva n 

szu lő faluja t, Gernyeszeget.  

II. Gróf Bethlen István Erdélyi Nyári Egyetem  

(2019. május 3-7. Marosvásárhely és Gernyeszeg) 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 
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59th ERSA CONGRESS 

(2019. augusztus 27-30. Lyon) 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 

2019-ben Lyőn adőtt őtthőnt az Eurő pai Regiőna lis Tudőma ny Ta rsasa g (ERSA) e ves kőngresszu-

sa nak. A nya r ve gi, augusztus 27 e s 30. kő ző tt megrendezett eseme ny cí me ben is igyekezett reaga l-

ni az 21. sza zad aktualita saira, í gy a va rősők e s re giő k elő tt a llő  kihí va sők mellett kiemelten főglal-

kőzőtt a digita lis a talakula sban rejlő  lehető se gekkel e s vesze lyekkel. A rendezve nyen tő bb mint 

900 tudő s vett re szt első sőrban Eurő pa bő l, de a vila g minden re sze rő l e rkeztek elő adő k. A kő zel 

300 szekciő  lehető se get biztősí tőtt sza mős, igen szí nes kutata si ke rde s megvitata sa ra. A regiőna lis 

mellett a va rős- e s vide kgazdasa gtan szereplő i is megjelentek, csaku gy mint a gazdasa gfő ldrajz e s a 

teru leti pőlitika k ke pviselő i, valamint megannyi rőkőn diszciplí na szake rtő i. Az eseme ny rangja nak 

megfelelő en a plena ris elő ada sők alkalma val lehető se g nyí lt meghallgatni a szakma tő bb kiva lő sa -

ga t. Elő ada st tartőtt, a teljesse g ige nye ne lku l, Rőberta Capellő, Jacques Françőis Thisse, 

Maryann Feldman, az ERSA-elnő k Andre  Tőrre, valamint a rendező  szervezet idei dí ja t elnyerő  Phi-

lip McCann is. O rvendetes magyar szempőntőntő l, hőgy a szakma sza mős hazai ke pviselő je megje-

lent az eseme nyen. A legne pesebb delega ciő val a pe csiek vőltak jelen. Ez terme szetesnek is nevez-

hető , hiszen a hazai regiőna lis tudőma ny, e s azőn belu l is a jeles de l-duna ntu li mu hely eredme nyei-

nek elismere seke nt e va rős adhat őtthőnt a 2021-es kőngresszusnak. De vőltak kőlle ga k tő bbek kő -

ző tt Győ rbő l, Kapősva rrő l, Szegedrő l e s a fő va rősbő l is. A tudőma nyős prőgramők mellett tő bb sza-

badidő s eseme nyen is re szt vehettek a vende gek, í gy a tudőma nyős elő ada sők e s a kapcsőlate pí te s 

kő zepette lehető se g nyí lt Lyőn va rősa t is jőbban megismerni. Az utőlső  este a rendező k kitettek 

maguke rt e s nagyszaba su  ga lavacsőra val za rult az e ves gyu le s. 

Főlytata s ide n augusztusban az e szak-őlasz, illetve de l-tirőli Bőlzanő (Bőzen) va rősa ban, amely az 

eurő pai szervezet 60. e ves tana cskőza sa lesz. Ezt pedig 2021-ben a ma r emlí tett, sza munkra ki-

emelten főntős, Pe csett megrendezendő  kőngresszus főgja kő vetni.  

Bődna r Ga bőr 
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A Grő f Bethlen Istva n Kutatő kő zpőnt 2019 ő sze n az RSA 

(Regiőnal Studies Assőciatiőn) nemzetkő zi kőnferencia ja n 

ő na llő  szekciő t rendezett „Best Practices őf Creative Cities 

in the CEE Cőuntries” cí mmel. A szekciő t vezette Dr. Fekete 

Da vid, a Kutatő kő zpőnt elnő ke, egyetemi adjunktus. 

Az RSA nemzetkő zi szervezet a ltal rendezett kőnferencia k a regiőna lis tudőma ny legfőntősabb ren-

dezve nyei, mely a nemzetkő zi regiőna lis kutatő -kő ző sse g legkiemelendő bb tala lkőza si szí nterei. Az 

RSA minden e vben tő bb alkalőmmal, ku lő nbő ző  eurő pai va rősőkban rendez kőnferencia kat a disz-

ciplí na valamennyi kutata si te ma ja ban. Ide n ő sszel a lengyelőrsza gi Lublin adőtt őtthőnt a rendez-

ve nynek. Lublin, Krakkő tő l e szak-keletre fekszik e s az egyik legre gebbi lengyel va rős, mely kőra t 

mu emle kekben gazdag belva rősa is fe mjelzi. A belva rős pezsgő  hangulata, fő tere, hagyőma nyős len-

gyel e teleket kí na lő  e ttermei, valamint terme szetesen egyeteme is kiva lő  helyszí nnek bizőnyult a 

kőnferencia sza ma ra. 

A magyar szekciő  re sztvevő i ke pviselte k a győ ri Sze chenyi Istva n Egyetemet, 

de e rkeztek elő adő k Pe csrő l, Budapestrő l, valamint ku lfő ldi re sztvevő k az 

Egyesu lt Kira lysa gbő l, Szlőva kia bő l, Rőma nia bő l, illető leg Lengyelőrsza gőt is 

ke pviselte k a lő dzki egyetemrő l. A szekciő  a kreatí v va rősők te makő re ben főgta 

ő ssze az elő ada sőkat, fő ke nt kelet-kő ze p-eurő pai kőntextusban. Azőkat a jő  

gyakőrlatőkat kí va nta kő rbeja rni, amelyek a va rősők kreatí v e s kultura lis szektőrai sza ma ra jő  ta -

mőgata si mető dusőkat kí na l. Ez sikerrel meg is valő sult. A szekciő -elő ada sőkat a szekciő elnő k, Dr. 

Fekete Da vid indí tőtta nyitő  kő sző ntő je vel, bevezető  gőndőlataival, illetve „Creative City frőm the 

Perspective őf Strategy Building – The Case őf Győ r” cí mu  elő ada sa val. Ke zei Petra, a Sze chenyi Ist-

va n Egyetem ma sőde ves dőktőrandusza, a győ ri kreatí v szfe ra szereplő ivel főlytatőtt fő kuszcsőpőr-

tős, felta rő  wőrkshőp eredme nyeirő l tartőtt prezenta ciő t „Overview őf the Lőcal Creative Industry 

Based őn the Grőup Discussiőn in the City őf Győ r” cí mmel. Majd Mőrvay Szabőlcs, dőktőrjelő lt a 

„Creative City Mődel – Example őf Győ r” cí mu  elő ada sa ban sza mőlt be empirikus kutata sők nyőma n 

le trehőzőtt kreatí v va rős mődellrő l. Tőmay Kyra, pe csi elő adő , a „The Creative Class Gőes tő the 

Cőuntryside? – The Rőle őf Ürban and Rural Gentrificatiőn in the Entrepreneurial and Innővatiőn 

Ecősystems” cí mmel tartőtt e rdekes elő ada st a kreatí v őszta ly teru leti rela ciő irő l. 

(főlytata s a kő vetkező  őldalőn) 

 

 

RSA Central and Eastern Europe Conference  

(2019. szeptember 11. Lublin)  

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 
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(elő ző  őldal főlytata sa ban) 

Ku lfő ldi elő adő k vőltak Justyna Chődkőwska (Nicőlaus Cőpernicus 

Egyetem, Lengyelőrsza g), Miszczuk Marinela Istrate (Alexandru Iő-

an Cuza Egyetem, Rőma nia) Justyna Mőkras Grabőwska (Lő dzki 

Egyetem, Lengyelőrsza g), akik valamennyien a kő zpőnti te ma vala-

mely vetu lete t, melle ksza la t elemezte k szí nvőnalas prezenta ciő ik-

ban. 

A magyar szekciő  mindenki sza ma ra lehető se get adőtt, hőgy vita kat 

főlytassanak te ma jukban, izgalmas besze lgete sek bőntakőztak ki, 

elő remutatő  gőndőlatőkkal kiege szí tve tőva bbi kutata sők í ge rete t főgalmazta k meg a re sztvevő k a 

kreatí v va rősők, a kultura lis e s kreatí v szfe ra elő mőzdí ta sa ira nya ba. 

Fekete Da vid e s Mőrvay Szabőlcs 

2019. őktő ber 7-e n izgalmas nemzetkő zi kőnfe-

rencia t tartőttak a Sze chenyi Istva n Egyete-

men:„Culture-based Develőpment in Mődern 

Cities: Experiences Frőm Russia and Hungary” 

cí mmel. A kőnferencia a kultu ra alapu  va rősfejleszte sre, illetve a kreatí v va rősőkra e s azők jő  gya-

kőrlataira fő kusza lt. Az elmu lt ke t e vtizedben egyre nő vekvő  e rdeklő de s figyelhető  meg a va rősők 

kreatí v e s kultura lis e rte kei ira nya ba Eurő pa szerte. Mint egy u j fejleszte si elemke nt aktiviza lja k a 

va rősők a kreatí v e s kultura lis szektőrt valamint a helyi kultura lis e rte keiket. A Bethlen Istva n Kuta-

tő kő zpőnt a Sze chenyi Istva n Egyetemmel karő ltve szervezett nem-

zetkő zi kőnferencia t a te ma ban ide n ő sszel, amelyen őrősz kutatő k is 

re szt vettek, valamint sza mős magyar va rősbő l is e rkeztek elő adő k. A 

kőnferencia t Dr. Luka cs Eszter, a Sze chenyi Istva n Egyetem rektőr 

helyettese, valamint Dr. Fekete Da vid, Győ r va rős alpőlga rmestere 

vezette.  

(főlytata s a kő vetkező  őldalőn) 

RSA Central and Eastern Europe Conference  

(2019. szeptember 11.  Lublin)  

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 

Culture-based Development in Modern Cities: Experiences From Russia and Hungary 

(2019. október 7. Győr) 
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(elő ző  őldal főlytata sa ban) 

Az elő ada ssőrőzatőt Lux Ga bőr nyitőtta – a pe csi regi-

őna lis kutatő inte zet munkata rsa -, elő ada sa nak cí me 

vőlt: “Culture-based Ürban Develőpment: Ideal and 

Practice Beyőnd Cőre Regiőns”.  O t kő vette Nagy Ga -

bőr – szinte n a pe csi kutatő kő zpőnttő l e rkezett -, aki 

izgalmas prezenta ciő t tartőtt a kő vetkező  cí mmel: 

“The Scőpe őf the State őf Prőductiőn őf Ürban Space – 

A Relatiőnal Apprőach”. Ba lint Dő ra szinte n Pe csrő l 

e rkezett. Magas kvalita su  prezenta ciő ja ban a kreatí v terekrő l besze lt “Digital transfőrmatiőn in citi-

es: cőwőrking spaces in Hungary” cí mu  elő ada sa ban. Hőreczki Re ka, aki az ELKH Gazdasa gi e s       

Regiőna lis Kutatő inte zettő l e rkezett Győ rbe, a kő vetkező  cí mmel tartőtt  

szí nvőnalas prezenta ciő t: “State Suppőrt őf the Cőmpany Tőwns in Russia and Kazakhstan: Cőmpa-

rative Analysis”.   

A ke t őrősz vende g kutatő , Tatiana Bystrőva prőfesszőr asszőny e s Viőla Lariőnőva adjunktus nő vel-

te k az eseme ny minő se ge t elő ada saikkal: „Design őf Public Buildings and Spaces in Eurőpean Tőwns 

as a Significant Part őf the Territőry`s Tőurist Image” e s „Sőciő-cultural pőtential őf minőrity and 

medium-sized cities in the eyes őf yőung peőple ”. Orősz vende geink az Üral Federal Egyetemrő l e r-

keztek hőzza nk. 

A Sze chenyi Istva n Egyetem dőktőranduszai, munkata rsai ke pviselte k egyetemu nket elő ada saik-

kal.  Dr. Fekete Da vid e s Mőrvay Szabőlcs a Kreatí v Va rős kőncepciő rő l tartőtta k a kő vetkező  elő ada -

sukat: „Creative City Cőncept and the creative pyramid mődel – Example őf Győ r”.  

A kő vetkező  prezenta ciő  vőlt: „The Operatiőnalizatiőn őf the Creative Nőde Mődel”, melyet Dr. Le vai 

Andra stő l hallhattunk e s ve gu l a Sze chenyi Istva n Egyetem PhD hallgatő ja, Ke zai Petra adőtt izgal-

mas elő ada st a kő vetkező  cí mmel: “Győ r, as a Creative City – An Overview őf the Lőcal Creative In-

dustry “. A kőnferencia rendkí vu l sikeres vőlt, izgalmas tudőma nyős vita kkal, a re sztvevő k pedig 

gazdag e lme nyekkel e s tudőma nyős elő rehalada ssal te rhettek haza. 

  

Fekete Da vid e s Mőrvay Szabőlcs  

Culture-based Development in Modern Cities: Experiences From Russia and 

Hungary (2019. október 7. Győr) 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 
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2019. őktő ber 8-a n a győ ri Kisfaludy Ka rőly Kő nyvta r rendezve nyterme -

ben megemle keze s e s elő ada s zajlőtt grő f Bethlen Istva n szu lete se nek 

145. e vfőrdulő ja alkalma bő l. A rendezve nyt a győ ri Grő f Bethlen Istva n 

Kutatő kő zpőnt szervezte. Mint ahőgyan a Kutatő kő zpőnt neve is fe mjelzi, 

Grő f Bethlen Istva n szeme lye t e s munka ssa ga t tekinte ly ő vezi Győ r va -

rősa ban, melyet a tuda smu hely ne vva laszta sa mellett Győ rben, Ü jva rős-

ban ege sz alakős szőbra e s a kőra bbi zsinagő ga melletti te r Grő f Bethlen 

Istva nrő l valő  elneveze se is bizőnyí tja. A rendezve ny meghí vőtt elő adő ja Rőmsics Igna c, akade mi-

kus vőlt, aki bemutatta az egykőri miniszterelnő k tí z e ves pa lyake pe t, mely kőrszak a „bethleni 

kőnszőlida ciő ” nevet hőrdőzza a tő rte nelemkő nyvekben. Rőmsics Igna c kifejtette elő ada sa ban, 

hőgy az a llamfe rfi őlyan kihí va sőkkal ne zett szembe miniszterelnő kke nt, mint az őrsza g gazdasa gi, 

ta rsadalmi, kultura lis e s szőcia lis lee pu ltse ge, a ma sődik kira lypuccs, ku lpőlitikai karante n, trianő-

ni dikta tum, vagy e ppen a va gtatő  infla ciő . Miniszterel-

nő kse ge alatt besze lhetu nk a mu velő de si pőlitika u j ira -

nyairő l, melyet grő f Klebelsberg Kunő neve hez kő thetu nk. 

A grő f hivatalős e lete mellett Rőmsics Igna c sza mős tő rte -

netet mese lt a kő ző nse gnek Bethlen Istva n maga ne lete rő l 

is.  A megemle keze s Rőmsics Igna c elő ada sa uta n Dr. Fe-

kete Da vid kőrrefera tuma val főlytatő dőtt, aki Grő f Beth-

len Istva n győ ri kultusza rő l, tisztelete rő l besze lt, melyet 

Győ rben az őrsza g harmadik Bethlen-szőbra is kifejez. A 

prőgram za rő  fejezete ben, besze lgete sre, ke rde sek felte-

ve se re, hőzza sző la sőkra vőlt mő d, mellyel a kiemelkedő  le tsza mu  kő ző nse g e lt is. A szí nvőnalas, 

tudőma nyős-tő rte neti prőgram me ltő  megemle keze ske nt a llt helyt Grő f Bethlen Istva n szu lete se -

nek 145. e vfőrdulő ja n. 

Fekete Da vid e s Mőrvay Szabőlcs 

 

Gróf Bethlen István születésének 145. évfordulója alkalmából rendezett 

megemlékezés (2019. október 8. Győr) 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 
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A Kő ze p-eurő pai Regiőna lis Tudőma nyi Kőnferencia 

(CERS) 2005-ben indult, a kezdeme nyező  e s fő szervező  az 

első  hat alkalőmmal az ERSA szlőva k szekciő ja vőlt 

(szlőva kiai helyszí nekkel). A rendezve ny ma sfe l e vtized 

alatt a kő ze p-eurő pai regiőna lis tudőma ny egyik meghata -

rőző  kőnferencia ja va  nő tte ki maga t. A 7. CERS 2019. őktő -

ber 9–11. kő ző tt rendezte k Sőprőnban Flőws őf resőurces 

in the regiőnal ecőnőmy in the age őf digitalisatiőn cí mmel. A fő szervező k a Sőprőni Egyetem La m-

falussy Sa ndőr Kő zgazdasa gtudőma nyi Kara e s a Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g vőltak. 

Ta rsszervező ke nt kő zremu kő dtek az ERSA lengyel, szlőva k e s ne met nyelvu  szekciő i, a Pőzsőnyi 

Gazdasa gtudőma nyi Egyetem e s a Kassai Mu szaki Egyetem. A kőnferencia sza mőkban: 3 nap, 4 ple-

na ris e s 4 szekciő  blőkk, 20 őrsza gbő l 190 re sztvevő , 160 szekciő elő ada s, 29 szekciő  14 te ma ban 

(8 regular, 6 special sessiőn). 

A sőprőni CERS plena ris elő adő i Andre s Rődrí guez-Pőse (Lőndőn Schőől őf Ecőnőmics), Alessand-

ra Faggian (Gran Sasső Science Institute), Andre  Tőrre (ERSA), Katarzyna Kőpczewska (Varső i 

Egyetem) vőltak. Kő nyvbemutatő ra is sőr keru lt, amelynek te ma ja a kő ze p-eurő pai felza rkő za si 

mődell sikeresse ge, fenntarthatő sa ga vőlt. A bemutatőtt kő nyvek a Rőutledge kő nyvsőrőzata ban 

jelentek meg: Lux–Hőrva th (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 jő vő ben egy bő ví tett kő rben főlytatő dik, amelyben az ERSA szlőva k szekciő ja mellett ak-

tí v re szt va llal az ERSA lengyel e s magyar szekciő ja (az MRTT) is. A kőnferencia za rő ceremő nia ja n 

az egyes szervezetek vezető i, e s Andre  Tőrre ERSA elnő k ő rő mu ket fejezte k ki az egyu ttmu kő de s-

sel kapcsőlatban, e s bejelentette k, hőgy a 8. CERS kőnferencia t 2021-ben Pőznan ban rendezik. 

A kőnferencia rő l bő vebb infőrma ciő k a ta rsasa g hőnlapja n keresztu l (http://www.mrtt.hu/) e rhe-

tő k el, a fe nyke palbum bő nge szhető  az MRTT kő ző sse gi őldala n (https://www.facebőők.cőm/

mrtt.hu/). A kőnferencia elő ada sai 2020 első  fele ben egy prőceedings kő tetben jelennek meg. 

Pa ger Bala zs e s Ra cz Szila rd 

7th Central European Conference in Regional Science  

(2019. október 9-11. Sopron) 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 
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7th Central European Conference in Regional Science  

(2019. október 9-11. Sopron) 
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Területi kutatások Közép-
Európában 

 

 

 

 

A Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g sőprőni va ndőrgyu le se n, 2019. őktő ber 11-e n de luta n a 

kő ze p-eurő pai teru leti kutata sők egyes aspektusait vitatta meg. A va ndőrgyu le s a CERS kőnferenci-

a t kő vető en keru lt megrendeze sre, eze rt a hagyőma nyőktő l elte rő en a va ndőrgyu le sen plena ris 

elő ada sőkra e s angől nyelvu  szekciő u le sekre nem keru lt sőr, a kő zgyu le st kő vető en pa rhuzamős 

szekciő kban főlyt a munka. 

Az idei kő zgyu le sen tisztu jí ta sra is sőrkeru lt. O sszesen tizenhat tisztse gviselő i helyrő l szavaztak a 

megjelentek. A kő zgyu le s dő nte se alapja n hat u j e s tí z u jrava lasztőtt tisztse gviselő  vesz re szt a ta r-

sasa g vezete se ben a 2019 e s 2023 kő ző tti idő szakban. Ü jrava laszta sra keru lt Ga l Zőlta n elnő k e s 

Ra cz Szila rd titka r, tőva bba  az alelnő kő k: Nagy Imre, Szabő  Pa l e s Varga Attila. Az elnő kse g tagjai: 

Fa bia n Attila, Jakőbi A kős, Jő zsa Viktő ria, Kőva cs Sa ndőr Zsőlt, Lengyel Bala zs, Mezei Katalin e s Ka -

pőszta Jő zsef (pő ttag). A Sza mvizsga lő  Bizőttsa g u j elnő ke Csőmő s Győ rgy, tagjai Lipta k Katalin, 

Vas Zső fia e s Főrman Bala zs (pő ttag). A kő zgyu le sen keru lt sőr a ta rsasa g a ltal alapí tőtt dí jak u nne-

pe lyes adőma nyőza sa ra: Dí szőkleve l Kőcziszky Győ rgy, valamint Kiva lő  Ifju  Regiőnalista Dí j Elekes 

Zőlta n re sze re. 

A kő zgyu le st kő vető en kilenc szekciő ban 69 elő ada s hangzőtt el, melyek ku lő nbő ző  teru leti le pte -

kek, tematikai fő kuszők alkalmaza sa val mutatta k be a kő ze p-eurő pai regiőna lis tudőma nyi kutata -

sők sőkszí nu se ge t (teru leti elemze sek elme leti e s mő dszertani ke rde sei; teru leti pőlitika e s terve-

ze s; főgyaszta s te rbeli dimenziő i; te rbeli-ta rsadalmi egyenlő tlense gek; va rősfejlő de s; agra r-, kő r-

nyezet- e s vide kkutata s; ta rsadalmi tő ke; autőmatiza la s ta rsadalmi, gazdasa gi e s regiőna lis hata -

sai). 

A kő z- e s va ndőrgyu le srő l tőva bbi infőrma ciő k, az elő ada sők prezenta ciő i a ta rsasa g hőnlapja n 

(http://www.mrtt.hu/) e rhető k el, a főtő album az MRTT kő ző sse gi őldala n (https://

www.facebőők.cőm/mrtt.hu/) megtala lhatő . 

Kőva cs Sa ndőr Zsőlt e s Ra cz Szila rd 

Magyar Regionális Tudományi Társaság XVII. Vándorgyűlése  

(2019. október 11. Sopron) 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 

http://www.mrtt.hu/
https://www.facebook.com/mrtt.hu/
https://www.facebook.com/mrtt.hu/
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A RIERC (Regiőnal Innőivatiőn and Entrepreneurship Center), a Regiőna lis Innőva ciő - e s Va llalkő-

za skutata si Kő zpőnt Pe csett 2019-ben ő sszesen 10 szemina riumi alkalmat szervezett. 2020-ban az 

első  szemina riumra janua rban keru lt 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  

 

 

 

PTE KTK Regionális Innováció- és Vállalkozáskutatási Központ (RIERC)

Szeminárium-sorozat 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=QrYYH2PdDBY
https://www.youtube.com/watch?v=NhsF1oIO_VM
https://www.youtube.com/watch?v=xtEUDIrq5bc
https://www.youtube.com/watch?v=ceVHuTbenIw
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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 Cőmp-
lex Systems Perspective 

Időpont: 04.04.2019 

Videó: https://www.yőutube.cőm/watch?v=0PlrL5NbjVQ  

 

Előadó: Sass Magdőlna, MTA KRTK  

Cím: Pőszt-szőcialista multinaciőna lis va llalatők 

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 szabadalmaztatá-
si e s ce galapí ta si szőka saiban 

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  

PTE KTK RIERC Szeminárium-sorozatok  

(2019-2020. Pécs) 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=0PlrL5NbjVQ
https://www.youtube.com/watch?v=CXZDcH7WYdw
https://www.youtube.com/watch?v=tlOilgclzCA
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2019. őktő ber 16-18. kő ző tt Varső ban keru lt megrendeze sre a Warsaw Regiőnal Főrum, amely a 

te rbeli igazsa gőssa g ke rde seinek megvitata sa t helyezte a kő ze ppőntba (Tőwards spatial  

justice – territőrial develőpment őr marginalizatiőn). A fő rum re sze t ke pező  egynapős  

tanulma nyu t sőra n a maző viai re giő  (Varső  kő rnye ke) szuburbaniza ciő s főlyamatait ismerhette k 

meg a re sztvevő k. A kőnferencia megnyitő ja n a szervező k e s a re sztvevő k egy perces ne ma csend-

del emle keztek Csata ri Ba lintra, a lengyel-magyar akade miai csereprőgram elindí tő ja ra. Haza nkat 

ke t elő adő  ke pviselte: Dr. Hajdu-Smahő  Melinda egyetemi adjunktus (Sze chenyi Istva n Egyetem) 

e s Dr. Lennert Jő zsef tudőma nyős munkata rs (MTA KRTK Alfő ldi Tudőma nyős Oszta ly). A  

kőnferencia rő l bő vebb infőrma ciő  a https://www.igipz.pan.pl/warsaw-regiőnal-főrum-2019.html 

őldalőn e rhető  el. A kő vetkező  (tizedik, eze rt jubileumi) Warsaw Regiőnal Főrum megrendeze se re 

va rhatő an 2021 ő sze n keru l sőr. 

Hajdu-Smahő  Melinda 

Warsaw Regional Forum 2019  

(2019. október 16-18. Varsó) 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 

A Magyar Ürbanisztikai Ta rsasa g e s a Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsa-

sa g 2015-ben kő tő tt egyu ttmu kő de si mega llapőda st. A ke t szervezet ce lja, 

hőgy a kőra bbi egyu ttmu kő de st szervezettebb, inte zme nyesí tettebb főrma -

ban főlytassa k e s u j tartalmi elemekkel kibő ví tve gyarapí tsa k. Ennek jegye -

ben Nagyva rősi fejlő de si pa lya k cí mmel az MRTT ő na llő  szekciő t szervezett 

a MÜT 25. Orsza gős Ürbanisztikai Kőnferencia ja n. Ga l Zőlta n elnő k 

"Egyetem e s va rős", Rechnitzer Ja nős tiszteletbeli elnő k "Adale kők a magyar nagyva rősők fejlő de si 

pa lya ja nak tanulma nyőza sa hőz", Ra cz Szila rd titka r "Pe cs mu ltja, jelene e s jő vő je", Jő zsa Viktő ria 

elnő kse gi tag "Kie  is ez a va rős valő ja ban? Miskőlc mu ltja, jelene e s jő vő je", Ladős Miha ly alapí tő  

tag "Okősva rős megkő zelí te s alkalmaza sa terme szet alapu  va rősfejleszte si megőlda sőkkal (Győ r)" 

cí mmel tartőtt elő ada st. A szekciő ban tőva bbi ke t elő ada s hangzőtt el Nagy Ga bőr (MTA KRTK RKI) 

e s Gősztőnyi A kős (Habitat főr Humanity Magyarőrsza g) jő vőlta bő l. A besze lgete st Győ rgy Csőmő s, 

az MRTT Sza mvizsga lő  Bizőttsa gnak elnő ke, a MÜT elnő kse gi tagja mődera lta. A kőnferencia tőva b-

bi szekciő iban az MRTT tő bb tagja is elő ada ssal vett re szt.     Ra cz Szila rd 

XXV. Országos Urbanisztikai Konferencia MRTT Szekció  

(2019. november 16. Budapest) 
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KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS HÍREK 

Újraindult a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak a Széchenyi István  

Egyetemen 

 

2019 szeptembere ben a Sze chenyi Istva n Egyetem Regiőna lis-tudőma nyi e s kő zpőlitikai  

Tansze ke sikeresen elindí tőtta a Regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan mesterszakőt, levelező  

ke pze si főrma ban. Va rjuk a jelentkeze seket indulő  ke pze sinkre is! 

Hajdu-Smahő  Melinda 
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TÉR ÉS TÁRSADALOM 

33. évfolyam, 4. szám (2019) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK 

A va rősrehabilita ciő  kőrszakai Magyarőrsza gőn: Az a llam 

szerepe margina lis va rősi terek (u jra)termele se ben 

Csaba Jelinek 

 

„A llamősí tőtt te rtermele s” a kiszőrí tőttak perspektí va ja -

bő l egy dzsentrifika lő dő  va rősre szben 

Judit Tima r 

 

Az a llam szerepe a va rősi terek főgyaszta s-kő zpőntu  

„u jratermele se ben” 

Ga bőr Nagy, Erika Nagy 

 

Az a llam szerepe a „kő zterek hanyatla sa ban” – tő rte nelmi 

perspektí va ban 

Mirjam Cecí lia Sa gi 

 

A te rbeli-ta rsadalmi egyenlő tlense gek e s u jratermele su k 

az alapfőku  őktata s hazai rendszere ben 

Ga bőr Velkey 

 

Ü jratermelő dő  „gettő k”? A helyi fejleszte s lehető se gei e s 

kőrla tai egy sze lső se gesen marginaliza lt kistelepu le sen 

Melinda Miha ly 

 

Ta jva ltőza sők ta rsadalmi ha ttere nek vizsga lata alfő ldi 

pe lda kőn 

Andra s Dőna t Kőva cs, Jenő  Zsőlt Farkas 

 

Munkane lku lise g e s az a llam te rtermele se Magyarőrsza -

gőn ke t va lsa gidő szakban 

Ma rtőn Czirfusz 

 

KÖNYVSZEMLE 

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

(2017): Studies őn Disability. Internatiőnal Theő-

retical, Empirical and Didactics Experiences 

Szabőlcs Fabula 

 

Szirmai V. (2019): Va rősők e s va rőslakő k (A befő-

gadő  e s a kirekesztő  va rősők) 

Laura Bertalan 

 

TUDOMÁNYOS ÉLET 

Ege szse gegyenlő tlense gek Magyarőrsza gőn – Be-

sza mőlő  a Ta rsadalmi egyenlő tlense geket kutatő  

hőrizőnta lis mu hely szakmai tala lkőző ja rő l 

Annama ria Üzzőli 

A llam e s te rtermele s: „u j” e rtelmeze si keretek a te rtudő-

ma nyőkban - Szerkesztő i elő sző  

Judit Tima r, Erika Nagy 
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TERÜLETI STATISZTIKA 

60. évfolyam, 1. szám (2020) –Évfordulós szám  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Az 1952. e vi helyzetke p-statisztikai adatgyu jte s (megjelent: 1952)  

(szerző  ne lku l) 

 

Budapest tu lne pesede se rő l  

Pa pai Be la (megjelent: 1958)  

 

A munka s-alkalmazőtti ne pesse g jő vedelmi szí nvőnala az egyes megye kben 

Lengyel La szlő  (megjelent: 1962)  

 

Az e letszí nvőnal, a ta rsadalmi-gazdasa gi struktu ra ha rőm e vtized alatti va ltőza sa e s az ur-

baniza ciő s főlyamat 

Bartke Istva n (megjelent: 1978) 

 

Az urbaniza ciő  e s a lakőssa g kultura lis szí nvőnala nak ő sszefu gge sei az alfő ldi va rősőkban 

Luka cs Pa l (megjelent: 1979)  

 

A magyarőrsza gi telepu le srendszer struktura lis va ltőza sa nak saja tős vőna sai 

Kő szegfalvi Győ rgy (megjelent: 1982) 

 

Pőle mia a magyarőrsza gi re giő krő l?  

Kőva cs Tibőr (megjelent: 1999)  

 

A magyar kiste rse gek fejlettse gi ku lő nbse gei 

Faluve gi Albert (megjelent: 2000)  
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REGIONAL STATISTICS 

9. évfolyam, 2. szám (2019) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK:  

The Small Tőwns cőnundrum: What dő we dő abőut them?  

Rőb Atkinsőn 

 

The mőst impőrtant city develőpment initiatives őf Hungary 

Ja nős Rechnitzer—Judit Berkes—Ba lint Filep 

 

Creative cities in Central and Eastern Eurőpe– Examining the pősitiőn őf Győ r frőm the creative and cultural aspects őf 

this macrő-regiőn 

Da vid 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 Be res—Győ rgy Jablőnszky—Tama s Lapősa—Győ rgyi Nyikős 

 

Cőnstructiőn and validatiőn őf an internatiőnal reputatiőn index: the Eurőpean case 

Jőse Maria Fernandez-Crehut—Jőrge Rősales-Salas—Gőnzalő Galindő Barraga n 

 

Mődelling severe material deprivatiőn rates in EÜ regiőns using fractiőnal respőnse regressiőn 

Hanna Dudek—Gu lsah 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 

Tama s Szabő  
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 

13. évfolyam, 3. szám (2019) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  

A llami befektete ső sztő nze s e s munkahelyteremte si 

inte zkede sek  

Ka da r Kriszta – Ne meth Erzse bet – Kerekes Ga bőr – 

Tő th Lili 

 

A klí mave delem e s versenyke pesse g  

ő sszekapcsőla sa nak lehető se gei  

Pulay Gyula - Pe ter A kős - Duda s Pa l 

 

A kő zvetlen demőkra cia, mint a ke pviseleti  

demőkra cia igazőla sa bő l  

eredő  prőble ma kra adőtt lehetse ges va lasz  

Kő kai Da niel 

 

A szervezeti integrita s e s az etikus gazda lkőda s  

ellenő rze se kő zszőlga ltatő  szervezetekne l  

Melcher Istva n 

 

 

TÉNYKÉP  

A va llalkőza sők te rbeli kőncentra ciő ja nak va ltőza sa  

Bőrsőd-Abau j-Zemple n megye periferikus ja ra saiban  

Varga A gnes 

 

Szege nyse gi kő rke p Magyarőrsza gőn Bőrda s  

Sipősne  Na ndőri Eszter 

 

A munka vila ga ba tő rte nő  integra ciő t segí tő  ke pze sek: 

margina lis munkaerő piaci re tegek, ke pze sek e s  

a tke pze sek a Miskőlci Ja ra sban  

Gabriella – Sipősne  Na ndőri Eszter 

 

A miskőlci Bősch u j genera ciő s tőbőrza st ta mőgatő   

eszkő zei  

Masa Bea ta – Alexa Mariann 

 

Magad Üram! Szeme lyes kőmpetencia k fejleszte se  

self-cőachinggal a kő zszőlga latban  

Angyal Dia na 

 

Az ipari szimbiő zis szerepe a fenntarthatő  e 

rő főrra sgazda lkőda sban  

Hőrva th A gnes – Bereck A da m 

 

A főgyasztő i magatarta s-mődellek kőnceptualiza ciő ja  

Sőő s Gabriella 

KÖNYVSZEMLE  

Dőmőkős La szlő  (2019): Ellenő rze s – a  

fenntarthatő  jő  kőrma nyza s eszkő ze  

Kőcziszky Győ rgy 

 

Philipp McCann (2016): The ÜK Regiőnal-Natiőnal 

Ecőnőmic Prőblem: Geőgraphy, Glőbalisatiőn and 

Gővernance  

Orősz Da niel 

 

Jő zsa Viktő ria (2019): A va llalati bea gyaző da s  

u tjai Magyarőrsza gőn 

Kneisz Ildikő  
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TÉR GAZDASÁG EMBER 

7. évfolyam, 2-3. szám (2019)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK – GAZDASÁGI KÉRDÉSEK  

A juniőr kutatő k felelő sse gteljes innőva ciő  ira nti főge kőny-

sa ga nak vizsga lata elte rő  innőva ciő s kő rnyezetben  

Gubő  Richa rd – Lukővics Miklő s – Na das Nikőletta 

  

Az Ipar 4.0 keretrendszere nek bemutata sa ha rőm e lenja rő  

eurő pai őrsza g – Ne metőrsza g, Sve dőrsza g e s Ausztria – 

strate gia i alapja n  

Nick Ga bőr Andra s – Gyimesi A rőn– Rada csi Edit 

  

Fesztiva lők marketingteve kenyse ge nek kutata sa kvalitatí v 

eszkő ző kkel  

Zsigmőnd Sza va – Ne meth Szila rd – Tő th Pe ter – Ernhaft 

Attila 

  

Mennyivel ja rulhatnak hőzza  a fesztiva lők a gazdasa g telje-

sí tme nye hez? – Mő dszertani megkő zelí te sek e s gyakőrlati 

alkalmaza s  

Sőlt Katalin – Kőppa ny Krisztia n – Hunyadi Zsuzsanna 

  

Biőu zemanyag – megőlda s vagy epiző dszereplő  

Imre Gabriella – Remsei Sa ndőr – Szigeti Cecí lia 

  

Biőlő giai u tőn lebőmlő  szerves hullade kők kőmpőszta la sa 

e s a kőmpősztők hasznősula sa a talajban  

Beke Dő ra – Pő lya ne  Hanusz Bőrba la – Ne meth-Tőrkős 

Anett Szilvia 

  

Mu hely rendszeru  termele s anyagmőzgata si ige nyeinek 

saja tőssa gai  

Ferenczi Bala zs – Ne meth Pe ter 

  

Az ő sszehasőnlí tő  e s a hedőnikus ingatlane rte kele si mő d-

szer bemutata sa  

Tő th Csaba  

TANULMÁNYOK – TERÜLETI KÉRDÉSEK  

A Mődern Va rősők Prőgram mint fejleszte spőlitikai rezsim 

helye a magyar teru letfejleszte si pőlitika ban  

Faragő  La szlő  

 

A magyarőrsza gi kiskereskedelmi e lelmiszerella ta s fő bb jel-

lemző i e s az aprő falvak ella ta si prőble ma i, lehető se gei a 21. 

sza zadban  

Szabő  Pa l – Kabai Gergely – Fekete Ka rőly 

TANULMÁNYOK – TÁRSADALMI KÉRDÉSEK  

A spőrt lehetse ges szerepe a ta rsadalmi tő ke le trehőza sa ban   

Vő rő s Tu nde – Sző re nyine  Kukőrelli Ire n 

 

Ege szse gmagatarta s vizsga lat a preventí v, diagnősztikai e s 

rehabilita ciő s elja ra sők fejleszte se hez az ege szse g- e s spőrttu-

dőma nyi hallgatő k kő re ben a Sze chenyi Istva n Egyetemen  

Faragő  Beatrix – Kőva csne  Tő th A gnes – Kőnczős Csaba – Pa pai 

Zső fia – Szaka ly Zsőlt 

 

Győ r va rős ő nkőrma nyzata nak szerepva llala sa a helyi kő zszől-

ga ltata sők biztősí ta sa ban  

Laczkővits-Taka cs Tí mea 

 

A bizalőm szerepe a kő ző sse gi gazdasa g e s a cőuchsurfing meg-

í te le se ben  

Nagy Kinga Zsuzsanna– Kőva cs Anett – Ba nhí di Miklő s – Kő-

va cs Eszter 

 

Tanula sban akada lyőzőtt e s e p intellektusu , tipikus fejlő de si 

u temu  tanulő k alapkultu rtechnikai ismereteinek vizsga lata - A 

sző vege rtő  őlvasa s felme re se 8. e vfőlyamőn  

Horváth Dorottya 

KÖNYVISMERTETÉS  

Kő nyvrecenziő  – Keith Dinnie: Natiőn Branding cí mu  mu ve rő l 

Balőgh Zita 

KONFERENCIABESZÁMOLÓ  

 „A rendezve nyszerveze s jő vő je - design, gőndőlkőda s e s  

technőlő gia a fő kuszban”  

Gőndős Bőrba la 

BESZÁMOLÓ  

Besza mőlő  a főlyő irat 2018-as e ve rő l 

Reisinger Adrienn 
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A Regionális Kutatás Alapítvány felhívása 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Regionális Kutatás Alapítvány 

Alapí tva: 1993 

7720 Pe csva rad, Ra kő czi Ferenc utca 45. 

A Regiőna lis Kutata s Alapí tva nyt a regiőna lis kutata sők, illetve a regiőna lis kutatő k tudőma nyős teve kenyse -

ge nek, a ta rsadalőm e s a gazdasa g teru leti főlyamatainak vizsga lata kő re ben főlyő  szakmai munka ta mőgata -

sa ra hőzta k le tre az alapí tő  tagők 1993-ban. 2016-ban u jja alakult az alapí tva ny kuratő riuma (elnő k: dr. Ne-

mes Nagy Jő zsef, tagők: dr. Barta Győ rgyi, dr. Hajdu  Zőlta n, dr. Kőrőmpai Attila e s Kőva cs Sa ndőr Zsőlt).  

Az Alapí tva ny teve kenyse ge sőra n, mindenkőri főrra saihőz me rten első sőrban a kutatő munka hőz kapcsőlő -

dő , egye b főrra sőkbő l nem, vagy re szlegesen fedezett feladatőkat ta mőgat; ku lő nő sen a nemzetkő zi egyu tt-

mu kő de s kerete ben ve gzett kutatő munka t, szakmai rendezve nyeken valő  jelenle tet, az u j eredme nyek kő zre-

ada sa t, a hazai regiőnalista szakmai kő ző sse g rendezve nyeit.  

2019. e vben dr. Ille s Iva n, az MTA Regiőna lis Kutata sők Kő zpőntja kőra bbi fő igazgatő ja szakmai hagyate ka -

nak a pőla sa e rdeke ben ő rő kő sei adőma nyt aja nlőttak fel az alapí tva ny re sze re. Az alapí tva ny kuratő riuma a 

ta mőgata s felhaszna la sa ra le trehőzta az „Illés Iván Regionális Tudományi Programot”. A prőgram kiemel-

ten ta mőgatja a regiona lis politika, a teru letfejleszte s  te makő re ben benyu jtőtt pa lya zatőkat. 

Az Alapí tva ny 2020. e vre az ala bbi pa lya zati felhí va sőkat teszi kő zze . A benyu jta si lehető se g mindke t te ma-

kő rben az e v sőra n főlyamatős. A bee rkezett pa lya zatőkrő l dő nte s ke t idő pőntban: 2020. ma rcius 31-ig e s 

2020. szeptember 15-ig.  

1. Regionális tudományi szakmai közösségek (kutatócsoportok, műhelyek, tanszékek, az MTA RTB 

albizottságai, az MRTT tagozatai stb.) rendezvényeinek kiegészítő támogatása 

A pa lya zat benyu jta sakőr megadandő  infőrma ciő k:  

A rendezve ny cí me, ce lja 

A rendezve ny va rhatő  idő pőntja, helyszí ne 

A re sztvevő k va rhatő  sza ma 

A rendezve ny felelő se (ne v, beőszta s, ele rhető se g) 

Az ige nyelhető  ta mőgata si ő sszeg 35.000–50.000 Ft. 

Nyertes pa lya zat esete n, a rendezve nyt kő vető en arrő l az RKA Kuratő riuma hőz a pa lya ző  í ra sbeli besza mőlő t 

kő teles eljuttatni. 

A pályázatokat elektronikus úton kell beküldeni a regionaliskutatas@gmail.com e-mail címre.  

mailto:regionaliskutatas@gmail.com
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A Regionális Kutatás Alapítvány felhívása 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Regionális Kutatás Alapítvány 

Alapí tva: 1993 

7720 Pe csva rad, Ra kő czi Ferenc utca 45. 

2. Támogatás nemzetközi és hazai szakmai rendezvények, konferenciák részvételi díjához  

(előadást tartók számára) 

A pa lya zat benyu jta sakőr megadandő  infőrma ciő k: 

A kőnferencia cí me, helyszí ne, idő pőntja 

A re szve teli dí j ő sszege 

A re szve teli dí j befizete se nek hata rideje 

Pa lya ző  (ne v, beőszta s, ele rhető se g) 

A pa lya ző  a ltal tervezett elő ada s cí me, absztraktja 

Az ige nyelhető  ta mőgata si ő sszeg  maximum 70.000 Ft.  

Nyertes pa lya zat esete n, a kőnferencia t kő vető en az elő ada s megtarta sa rő l a szervező k a ltal kia llí tőtt  

igazőla st az RKA Kuratő riuma hőz a pa lya ző  kő teles 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 alapí tva ny kuratő riuma, ő sszefe rhetetlense g esete n felke rt fu ggetlen ku lső  szake rtő vel kiege szí tve e rte ke-

li. A ta mőgata si ő sszeget tartalmaző  dő nte st, a rendelkeze sre a llő  pe nzu gyi keretek kő zt a kuratő rium hőzza, 

titkős szavaza ssal, s arrő l a dő nte st kő vető en e rtesí ti a pa lya ző kat.  

A pa lya zatőkkal kapcsőlatős egye b ke rde sekrő l (pl. ta mőgathatő  kő ltse gek kő re, elsza mőla s mő dja, ta mőgata -

si szerző de s stb.) a kuratő rium titka ra, Kőva cs Sa ndőr Zsőlt (skővacs@rkk.hu) nyu jt infőrma ciő t. 

 

2020. janua r 24. 

Dr. Nemes Nagy Jő zsef 

az RKA Kuratő riuma nak elnő ke 

 

 

mailto:regionaliskutatas@gmail.com
mailto:skovacs@rkk.hu
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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 Kutatás-

módszertani 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 bel-

földi vándorlásban 
 

10.30.-10.50. Sipos Tibor–Szabó Zsombor: Ingázás a nagyvárosba. Egy országos igénymodell fel-

állítása 
 

10.50.-11.10. Jámbor Attila: A távolság szerepe a nemzetközi agrárkereskedelemben  
 

11.10-11.30. Lengyel Balázs: A távolság szerepe az innováció ter jedésében  

 

11.30.-11.50. Sipos Tibor–Szabó Zsombor: Elválasztó hatások egy makró-régión belül 
 

11.50.-12.10. Csomós György–Vida Zsófia – Lengyel Balázs: A nemzetközi tudományos együtt-

működések és a földrajzi távolság viszonyának változó trendje 
 

12.10.-12.30. Kérdések-vita 

 

Zárszó 

 

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
 

Jelentkezés: regionalstatistics@ksh.hu 
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KONFERENCIA FELHÍVÁSOK 

The 28th NISPAcee Annual Conference 

2020. ma jus 14-16 

Hőrva tőrsza g, Split 

Regisztra ciő  hata rideje (early):2020. a prilis 5.  

http://www.nispa.őrg/cőnf_registratiőn_prenőte28.php?cid=28  

10th Central European Winter Seminar in Regional Science 

2020. ma rcius 11-14 

Szlőva kia, Zuberec 

Absztrakt beada sa nak hata rideje: 2020. februa r 28.  

https://ersa.őrg/events/slővak-sectiőn-10th-central-eurőpean-winter-seminar-in-regiőnal-

science/  

Rethinking Clusters— III International Workshop on Cluster Research  

2020. ma jus 14-15 

Spanyőlőrsza g, Valencia 

Üniversitat Pőlite cnica de Vale ncia and Üniversity őf Valencia, Spain  

Absztrakt beada sa nak hata rideje: 2020. februa r 28.  

https://www.rethinkingclusters.őrg/ 

RSA Annual Conference 2020  

Transfőrmatiőns: Relatiőnal spaces, beyőnd urban and rural  

2020. ju nius 17-20 

Szlőve nia, Ljubljana 

Schőől őf Ecőnőmics and Business, Üniversity  

Absztrakt beada sa nak hata rideje: 2020. februa r 17. 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/2020rsaannualcőnf/  

RSA special session: 

A szekciő  meghirdető i: Jő zsef Benedek, Garri Raagmaa, Antti Rőőse, Ingmar Pastaak 

SS36. The Vicious Cycle of Urbanisation and Climate Change: Consequences for Sustainable Develop-

ment 

https://www.regiőnalstudies.őrg/news/2020-rsa-annual-cőnference-special-sessiőns/#! 

http://www.nispa.org/conf_registration_prenote28.php?cid=28
https://ersa.org/events/slovak-section-10th-central-european-winter-seminar-in-regional-science/
https://ersa.org/events/slovak-section-10th-central-european-winter-seminar-in-regional-science/
https://www.rethinkingclusters.org/
https://www.regionalstudies.org/events/2020rsaannualconf/
https://www.regionalstudies.org/news/2020-rsa-annual-conference-special-sessions/#!
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60th ERSA Congress 

2020. augusztus 25-28 

Olaszőrsza g, Bőlzanő 

Absztrakt beada sa nak hata rideje: 2020. ma rcius 2.  

https://ersa.eventsair.cőm/59th-ersa-cőngress-lyőn-27-30-august-2019/see-yőu-in-bőlzanő 

 

KONFERENCIA FELHÍVÁSOK 

ERSA Congress 2020 Special Sessions 

A szekciő  meghirdető i: Prőf. Dr. Rechnitzer Ja nős e s Dr. Reisinger Adrienn  

A szekciő  cí me: Territories and their communities  

A szekciő  leí ra sa itt e rhető  el: 

https://az659834.vő.msecnd.net/eventsairwesteuprőd/prőductiőn-ersa-public/774a2f6b73ab47769502401c5c15f1db 

A szekciő  meghirdető i: Jő zsef Benedek e s Daniel David  

A szekciő  cí me: Understanding patterns of psychological and socio-economic inequalities and polarizati-

on 

A szekciő  leí ra sa itt e rhető  el: 

https://az659834.vő.msecnd.net/eventsairwesteuprőd/prőductiőn-ersa-public/c43d7ed30c6c473c8f591f10f5c86eb5 

A szekciő  meghirdető i: Lengyel Bala zs, Lő rincz La szlő , Sebestye n Tama s, Varga Attila 

A szekciő  cí me:  Networks, Development and Disparities in Regions 

A szekciő  leí ra s itt e rhető  el:  

https://az659834.vő.msecnd.net/eventsairwesteuprőd/prőductiőn-ersa-public/85f6e2c7d4dd4818a95f5687b1c4961a 

A szekciő  meghirdető i: Pa thy A da m, Rechnitzer Ja nős  

A szekciő  cí me:  Second-Tier Cities in Central and Eastern Europe - The Role of Territorial Capital and 

Innovative Milieux in Urban Development 

A szekciő  leí ra s itt e rhető  el: 

https://az659834.vő.msecnd.net/eventsairwesteuprőd/prőductiőn-ersa-public/80c9bdda0e4c4c7bb5ceece7dd0082f3 

https://ersa.eventsair.com/59th-ersa-congress-lyon-27-30-august-2019/see-you-in-bolzano
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/774a2f6b73ab47769502401c5c15f1db
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/c43d7ed30c6c473c8f591f10f5c86eb5
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/85f6e2c7d4dd4818a95f5687b1c4961a
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/80c9bdda0e4c4c7bb5ceece7dd0082f3

