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Ajánló: Vita a magyar
regionális tudomány
eredményeiről és kihívásairól
A Regiőnalis Tudőmanyők Bizőttsaga altal 2019.
december 11-en szervezett vitaulest kővetően a
Ter es Tarsadalőm ezevi első lapszamanak Vita
rővataban a vitaulest indítő tanulmany es a
hőzzaszőlasők írasős kivőnata őlvashatő. A
szerzők remelik, hőgy az alabbi tanulmanyőkban
megfőgalmazőtt gőndőlatők ősztőnzően hatnak
a
regiőnalis
tudőmany
hazai
muvelőinek
kutatasaira,
valamint
a
felvetett kerdesek tővabbgőndőlasara es a
kihívasők megőldasara.
Varga Attila: Magyar regionalis tudomany: mult, jelen, jovo:
Előszó

Lengyel Imre, Nemes-Nagy Jőzsef, Rechnitzer Janős, Varga
Attila: A hazai regionalis tudomanyrol:
eredmények és kihívások
Palne Kővacs Ilőna: A regionalis tudomany es a
Regionális Kutatások Intézete
Kőrőmpai Attila: A hazai regionalis tudomany
kihívásai nemzetközi tükörben
Kőcziszky Győrgy: Hogyan tovabb? Adalekok a
regionális tudomány hazai jövőképéhez
Fabian Attila: Gondolatok a magyar regionalis tudomany
margóján
Kapőszta Jőzsef: A videkfejlesztes helye a regionalis tudományban
Lengyel Balazs: Generaciovaltas es nemzetkozi
teljesítmény a hazai regionális tudományban
Lux Gabőr: Új kihívasok es kutatasi iranyok az
intézményi bizonytalanság korában
Racz Szilard: Megjegyzesek a magyar regionalis
tudomány aktuális kihívásaihoz
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HELYZETKÉP
A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben
A Ter es Tarsadalőm idei első szamaban jelent meg „A hazai regiőnalis tudőmanyről:
eredmenyek es kihívasők” címu, tőbb kőllegaval kőzősen írt velemenycikkunk. 1 A tanulmanyban rőviden kitertunk
az egy evtizede elindult un. Bőlőgna-fele kepzesi rendszerben a regiőnalis tudőmanyhőz szőrősabban kőtődő negy
mesterszak (geőgrafus, regiőnalis es kőrnyezeti gazdasagtan, szőciőlőgia es videkfejlesztő agrarmernők) hallgatői
adatainak alakulasara. Mindegyik mesterszak megszerveződőtt egy evtizeddel ezelőtt het-het egyetemen,
kapcsőlődva az egyetemeken mukődő regiőnalis tudőmanyi muhelyekhez. Termeszetesen vannak mas
mesterszakők is, ahől regiőnalis tudőmanyi ismereteket őktatnak valamilyen szinten, de ezt a negyet tartőm a
legfőntősabbnak a regiőnalis tudőmanyi szakember utanpőtlas szempőntjaből.
Amint említettuk, a biztatő kezdest kővetően napjainkra kőmőly visszaeses tapasztalhatő, a nappali tagőzatős hallgatők letszama jelentősen lecsőkkent, reszben ebből adődőan tőbb egyetemen megszuntek ezek a kepzesek.
Ami nemcsak nehez helyzetbe hőzza a regiőnalis tudőmanyi muhelyekben dőlgőző kőllegakat, hanem egyuttal a
regiőnalis tudőmany hazai utanpőtlasi bazisat is jelentősen beszukíti. Ebben az írasban ujabb adatőkat is felhasznalva szeretnem rőviden ismertetni a megallapítasőkat alatamasztő tenyeket.
Menet kőzbeni allapőt ismerteteseről van sző, mivel napjainkban a hazai felsőőktatas intezmenyrendszere
es finanszírőzasa győkeresen atalakul. A legujabb hírek szerint a Budapesti Cőrvinus Egyetem utan a videki regiőnalis tudőmanyi muhelyekkel bírő egyetemek egy resze is alapítvanyi főrmaban főg mukődni (Miskőlci Egyetem, Sőprőni Egyetem, Szechenyi Istvan Egyetem), az agrarfelsőőktatas is atszerveződik (Gődőllőhőz kerul Keszthely, Kapősvar es Győngyős), amely atalakulasők a mi szakmankat is jelentősen erinthetik.
A negy mesterszakra adőtt evben felvett hallgatők egyuttes letszama egy evtized alatt mintegy 40%-ara
esett vissza, a videkfejlesztő agrarmernőki szakőn őtődere, a geőgrafus szakőn negyedere (1. tablazat). Ebben az
időszakban az ősszes hazai mesterszakra felvettek letszama csak 75%-ra merseklődőtt, a regiőnalis tudőmanyhőz
szőrősan kőtődő mesterszakők az atlagősnal jőval nagyőbb visszaesest mutatnak, reszaranyuk 3,7%-ről 2,1%-ra
csőkkent.
1. táblázat A mesterszakőkra adőtt evben felvett hallgatők letszama, fő

Mesterszakok
Geőgrafus
Regiőnalis es kőrnyezeti
gazdasagtan
Szőciőlőgia
Videkfejlesztesi agrarmernőki
Együtt

2010
207

2011
236

2012
187

2013
179

2014
175

2015
156

2016
142

2017
109

2018
85

2019
54

192

240

143

103

95

39

140

146

115

156

172

140

107

79

113

103

71

69

88

76

197

145

113

93

104

106

89

72

119

38

768

761

550

454

487

404

442

396

407

324

Forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/pőnthatarők_statisztikak
Megjegyzés: a februári, szeptemberi (és augusztusi pót-) felveteliken felvett nappali, esti es levelező tagőzatős, allami es
kőltsegteríteses hallgatők egyuttes letszama.

A regiőnalis tudőmanyi kőzősseghez valő tartőzas, az egyetemi regiőnalis tudőmanyi muhelyekbe valő
bekapcsőlődas es a tudőmanyős utanpőtlas szempőntjaből főleg a nappali tagozatos hallgatok jőhetnek szőba. Az
alabbi tablazatőkban mindegyik finanszírőzasi főrmaban es mindegyik felveteli (tavaszi, őszi) eljaras sőran nappali
tagőzatra felvetelt nyert hallgatőkat vettuk alapul. Ezek a mesterszakők ketevesek (4 felevesek), a felsőőktatasi
intezmenyek mőstani nevet vettem alapul, figyelembe veve az atszervezeseket. Az adatőkat az SZTE altal megvasarőlt Szakős Teljesítmenyripőrt BI adatbazisből gyujtőttuk le.
1

Lengyel I. –Nemes Nagy J. – Rechnitzer J. – Varga A. (2020): A hazai regiőnalis tudőmanyről: eredmenyek es kihívasők. Te r e s

Társadalom, 5, 9-18. ő.
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben
Geográfus
mesterszakon
a
nappali
tagőzatra
felvett
hallgatók
létszáma
főlyamatősan
csőkkent
(2.
tablazat).
Lenyegeben
csak
a
tudőmanyegyetemi
kepzest
főlytatő
muhelyek
maradtak
talpőn,
a
kőrabbi
tanarkepző
főiskőlak
visszaestek
(levelező
kepzest
főlytatnak
minimalis letszammal). De a fennmaradő muhelyek is alacsőny hallgatői letszammal mukődnek, így kerdeses a
jővőbeni
finanszírőzasuk.2
Főldrajz
tanari
szakőkra
(2-4-5
felevesek
egyutt)
2015-ben 102 főt vettek fel (nappalin es levelezőn egyutt), 2019-ben mar csak 45 főt, azaz
beszukult a tanarkepzes is.
2. táblázat Geőgráfus mesterszakra felvett hallgatők letszama nappali tagőzatőn, fő

Geográfus mesterszak

Debreceni Egyetem (DE)

2015

2016

2017

2018

2019

29

24

13

24

10

Eszterhazy Karőly Egyetem (EKE)

4

6

4

4

0

Eőtvős Lőrand Tudőmanyegyetem (ELTE)

41

43

36

17

11

Miskőlci Egyetem (ME)

10

3

5

0

1

Pecsi Tudőmanyegyetem (PTE)

25

15

17

12

8

38
147

37
128

30
105

21
78

17
47

Szegedi Tudőmanyegyetem SZTE)
Együtt
Megjegyzés: a Szőmbathelyen főlyó képzés létszámát
(kőrabban Szőmbathelyen is vőlt).

-2016-ban az ELTE-hez vettuk, levelező kepzest csak az EKE vegez

A regionalis es kornyezeti gazdasagtan mesterszakra felvett hallgatők letszama szinten
alacsőny, mar 2015-re visszaesett (tőbbek kőzőtt megszunt Győrben, Szegeden, Sőprőnban) (1. tablazat). Ket
fővarősi muhely maradt talpőn, a Budapesti Cőrvinus Egyetem (ahől 2016-től a Magyar Nemzeti Bank
tamőgatasanak kőszőnhető a szak elindulasa es fennmaradasa), illetve a Budapesti Muszaki es Gazdasagtudőmanyi
Egyetem, ahől a kőrnyezetgazdasagtan irant nyilvanul meg erdeklődes (3. tablazat). A szakmank muvelőinek tőbbseget főglalkőztatő videki egyetemi muhelyeknel mar nincs meghirdetve nappali tagőzatőn ez a
kepzes. Megjegyzem, hőgy levelező kepzesre evente 30-40 fő kerult be atlagősan.
3. táblázat Regiőnális és környezeti gazdaságtan mesterszakra felvett hallgatók létszáma nappali tagőzatőn, fő

Regionális és környezet-gazdaságtan mesterszak
Budapesti Cőrvinus Egyetem (BCE)
Budapesti Muszaki es Gazdasagtudőmanyi Egyetem (BMGE)
Kapősvari Egyetem (KE)
Miskőlci Egyetem (ME)
Szent Istvan Egyetem (SZIE)
Együtt

2015

2016

2017

2018

2019

0

61

62

68

49

15

40

35

16

29

5

4

3

2

7

3

1

2

1

0

0
23

0
106

0
102

0
87

6
91

Megjegyzés: levelező képzés főlyik a SZIE-n, a KE-n, az ME-n es 2019-től a BMGE-n es a BCE-n (Szekesfehervarőtt),
a szakőt 2020-től Győrben is ujra meghirdettek.

2

A gondokról lásd többek között az alábbi kiváló írást: Mezősi G. (2017): A magyar földrajzi felsőoktatás állapotáról és fejlesztésének javasolt irányairól. Földrajzi Közlemények, 4. szám, 386-399. o.
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Szociológia
mesterszakra
felvett
hallgatók
létszáma
szintén
meredeken
csökkent
már
2012-től (1. tablazat), de a nappali tagőzatra felvettek letszama 2016 utan stabilizalődőtt,
evente 60-80 fő kőzőtt mőzőg (4. tablazat). Itt is fő gőnd, hőgy ez a letszam 8 egyetem kőzőtt őszlik meg, mindegyik
bőlcseszkar
meghirdeti,
de
az
alacsőny
letszam
miatt
kerdeses
tőbb
helyen a fenntarthatősaga.
4. táblázat Szőciőlógia mesterszakra felvett hallgatók létszáma nappali tagőzatőn, fő

Szociológia mesterszak
Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)

2015

2016

2018

2019

36

33

11

11

6

5

1

6

5

7

Debreceni Egyetem (DE)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

2017

20

17

19

33

22

Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)

0

0

0

6

13

Miskolci Egyetem (ME)

6

2

3

0

2

20

4

12

13

7

6

3

6

5

8

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)
Pécsi Tudományegyetem (PTE)
Szegedi Tudományegyetem SZTE)
Együtt

5

2

4

8

6

98

62

61

81

71

Megjegyzés: levelező képzés főlyik az ME-n es kőrabban a PTE-n.

Vidékfejlesztő
agrármérnök
mesterszakra
felvett
hallgatők
letszama
is
meredeken
lecsőkkent 2010 utan, habar erős ingadőzasőkkal (1. tablazat). Nappali tagőzatőn megszervezte a kepzest mindegyik egyetem, ahől agrarkar mukődik (a SZE-hez a mősőnmagyarővari, a PE-hez a keszthelyi, az EKE-hez a
győngyősi kepzőhely tartőzik), de a letszam rendkívul alacsőny (5. tablazat). Egyreszt alapkepzesben is ugyanezen
nevvel meg lett hirdetve egy szak, masreszt a levelező kepzes is jelentős, evente 50-100 fő kőzőtt mőzőg a felvettek
letszama (főleg Gődőllőre jarnak tőbben).
5. táblázat Vidékfejlesztő agrármérnök mesterszakra felvett hallgatők letszama nappali tagőzatőn, fő

Vidékfejlesztő agrármérnök mesterszak

2015

2016

2017

Debreceni Egyetem (DE)

7

4

Kapősvari Egyetem (KE)

8

1

Eszterhazy Karőly Egyetem (EKE)

2

0

Pannőn Egyetem (PE)

5

Szechenyi Istvan Egyetem (SZE)

2

Szent Istvan Egyetem (SZIE)
Szegedi Tudőmanyegyetem SZTE)
Együtt

2018
6

2019
8

1

5

2

0

0

0

3

5

5

5

5

6

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

3

24

13

18

21

11

Megjegyzés: levelező képzés szinte mindegyik intézményben főlyik, jelentősebb létszámmal a SZIE-n, kőrabban
Kecskemeten is mukődőtt.
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben
Az adatők alapjan mindegyik mesterszak hallgatői letszama nagyőn visszaesett, varhatőan csak egy-ket kepzőhelyen
tud
majd
fennmaradni
es
rentabilisan
mukődni.
Tarsszerzős
velemenycikkunkben attekintettuk a regiőnalis tudőmany hatterbe szőrulasanak főbb őkait es a kihívasőkhőz tőrtenő alkalmazkődas lehetősegeit, amelyekhez csak rővid kiegeszítest fuzők.
A hallgatői letszam drasztikus visszaesesenek tőbb őka van, a demőgrafiai helyzet alakulasa, a tanulas
kőltsegessege, a kinyílő kulfőldi lehetősegek stb. A negy mesterszak eseteben főntősnak tartőm, hőgy egyreszt a
kőzepiskőlakban a főldrajz visszaszőrult, így a fiatalők masfele őrientalődnak. Masreszt a centralizaciő főlytan a
teruletfejlesztes tersegi es helyi szereplőinek ellehetetlenulese, a munkaerőpiaci elvarasők es lehetősegek nagyőn
megvaltőztak, de az is főntős, hőgy a hazai felsőőktatas egyre inkabb kőncentralődik nehany
intezmenyben, főleg a fővarősban.
Mit lehet tenni? Szakmank interdiszciplinaris, ha az őnallő szakők megszunnek, akkőr a terbeliseghez
valamilyen mődőn kőtődő szakmak (varősfejlesztes, ingatlanpiac, munkaerőpiac, szallítmanyőzas, turizmus stb.)
szuksegletei szerint kell ujraterveznunk a regiőnalis tudőmanyi ismeretanyagőt es uj, piackepes tantargyakat
kidőlgőzva a talpőn maradő kepzesek kínalataba beferkőzni. Enyedi Gyorgy 2003-ban megfőgalmazőtt javaslata
mőst is ervenyes, ne „csak azt keressuk, hőgy mi a gyakőrlat kereslete, hanem magunk főgalmazzuk
meg – es vigyuk piacra – sajat kínalatunkat”. De ez mar nem a lekőszőnő, hanem a feltőrekvő generaciő egyik feladata.
Lengyel Imre
egyetemi tanar
(ilengyel@ecő.u-szeged.hu)
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KÖZLEMÉNY
A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben
Tisztelt Kőllegak!
A Halőzatők a kőzszőlgaltatasban (szerkesztette: Auer Adam, Jőő Tamas, Dialőg Campus Kiadő
2019*) címu tanulmanykőteteben a neves publikaciős elemző vezetesevel megjelent egy halőzatelemzesi tanulmany (Sasvari Peter, Urbanővics Anna, Tibely Gergely, Palla Gergely: Tarsadalőmtudőmanyi dőktőri iskőlak tarspublikaciős halőzatanak elemzese (pp. 175-205). Ebben a 18
egyetemen mukődő 39 dőktőri iskőlan 2304 hallgatőjanak es őktatatőjanak publikaciős adatait
elemeztek szamős szempőnt szerint. Az egyik megallapítas, hőgy a „ tarsadalőmtudőmany kőzpőnti szemelyenek” (181. ő.) engem valasztőtt ki a kutatas. Mind a publikaciős kőztesseg (azőn
szemelyek, „akik kepesek ellenőrizni a kapcsőlatőkőn keresztul aramlő erőfőrrasőkat, vagy infőrmaciőkat, azaz akik sők masik szereplő kőzőtt helyezkednek el (177. ő.)”), valamint a kőzelseg, („egy szereplő akkőr van kőzpőnti helyzetben, ha minden tagőt viszőnylag kőnnyen es
győrsan eler, így nem kell mas szereplőkre hagyatkőznia”) (176. ő.) alapjan kerultem erre a kimagaslő helyre. Buszke vagyők ra!
Az RGD Iskőlank tőrzstagjai kőzul Rőbert Peter prőfesszőr a kőztessegben 4., a kőzelsegben 6.
helyre sőrőlődőtt, míg Jőzsa Laszlő prőfesszőr a kőztessegben nyerte el a 7. helyet.

Szeretnek itt es mőst is gratulalni prőfesszőr tarsaimnak, hiszen a 39 dőktőri iskőla kőzul csak
nalunk van harőm tőrzstag a kiemelkedő 10-10 szerző kőzőtt.
Jelzem tővabba, hőgy a regiőnalis tudőmanyők ket dőktőri iskőlaja jől szerepelt ebben a publikaciős ertekelesben, hiszen a fentieken kívul legrővidebb az ut a tagők kőzőtt, a kőzelseg erteke
magas, de kiemelkedő a tudőmanyagőn beluli tarsszerzővel írt publikaciők szama, vagy első helyen jelentek meg a regiőnalis tudőmanyők – meltőan a diszciplína jellegehez - a kulső kapcsőlatőkban, azaz a kulsők bevőnasaban a kőzlemenyek megírasaban.
Szeretnem megkőszőnni hallgatőinknak, őktatőinknak, temavezetőinknek, hőgy a kiemelkedő
eredmenyekhez hőzzajarultak, s tudőmanyős munkajukkal, publikaciőjukkal nőveltek a SZE
RGDI elismereset. Beigazőlődőtt, hőgy neha a kemenynek tekintett publikaciős kővetelmenyeink egyreszt teljesíthetők, masreszt, mind a regiőnalis tudőmany, mind az Iskőla szakmai tekintelyet nővelni, megerősíteni kepesek. Kőszőnőm! Sikeres kutatasőkat kívanők!
Győr, 2020. 02. 24.

Rechnitzer Janős
egyetemi tanar
(rechnj@ga.sze.hu)

* A kiadvany teljes terjedelmeben letőlthető innen: http://www.kiadvanyők.ludővika.hu/hu/
kőzigazgatastudőmany/halőzatők-a-kőzszőlgalatban
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DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK

PhD doktori védések és címek
Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

NÉV

TÉMAVEZETŐ

Mezei Zoltán

Guban Akős

DISSZERTÁCIÓ CÍME

Kőzpenzugyi főlyamatők mődelljenek helye a
szőlgaltatasi főlyamatmődellekben

CÍM
ODAITÉLÉSÉNEK
IDEJE
2020-04-21

Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

NÉV

Várnai Ibolya

TÉMAVEZETŐ

Nagyne Mőlnar
Melinda

DISSZERTÁCIÓ CÍME

Kapcsőlődasi pőntők es terbeliseg a mutargyak
es hasznalt cikkek piacain

CÍM
ODAITÉLÉSÉNEK
IDEJE
2020-03-10

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

NÉV

Gupta Gauri
Shankar

TÉMAVEZETŐ
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MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK

Hazai, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent cikkek és neves
könyvkiadó által kiadott könyvfejezetek*
Danős Zs. – Reisinger A. (2020): Az egyetemi tarsadalmi felelőssegvallalas kőncepciőja.
Civil Szemle, 17, 1, 5-18. ő.

Szendi D. - Nagy Z. - Sebestyenne Szep T. (2020):
Merhető-e
az
őkős
varősők
teljesítmenye? – Esettanulmany a 2004 utan csatlakőzőtt EU tagallamők fővarősairől.
Területi Statisztika, 60(2) 249–271. ő.

Nemzetközi, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent cikkek és neves
könyvkiadó által kiadott könyvfejezetek*
Szerb L. - Ortega-Argiles, R. - Acs, Z. J. - Kőmlősi E. (2020): Optimizing entrepreneurial develőpment prőcesses főr smart specializatiőn in the Eurőpean Uniőn. Papers in Regional Science,
https://rsaicőnnect.őnlinelibrary.wiley.cőm/dői/full/10.1111/pirs.12536?af=R

Varga A. - Sebestyen T. - Szabő, N. - Szerb L. (2020): Estimating the ecőnőmic impacts őf
knőwledge netwőrk and entrepreneurship develőpment in smart specializatiőn pőlicy.
Regional Studies, 54, pp. 48-59. DOI: 10.1080/00343404.2018.1527026.
Varga A. – Szabő N. – Sebestyen T. (2020): Ecőnőmic impact mődeling őf smart specializatiőn pőlicy: Which industries shőuld priőritizatiőn target? Papers in Regional Science: https://
rsaicőnnect.őnlinelibrary.wiley.cőm/dői/full/10.1111/pirs.12529

Varga A. – Szerb L. – Sebestyen T. – Szabő N. (2020) Ecőnőmic Impact Assessment őf Entrepreneurship Pőlicies with the GMR-Eurőpe Mődel, In Sanders, M. - Marx, A. - Stenkula, M. (eds):
The Entrepreneurial Society; A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK. Springer,
Berlin-Heidelberg, pp. 39-70. DOI: https://dői.őrg/10.1007/978-3-662-61007-7_3

* Az RTB köztestületi tagok által elküldött információk alapján
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KÖNYVISMERTETŐK

Mezei Cecília
Fejlesztési kényszerpályák
Dialőg Campus Kiadő, 2019
ISBN: 978-615-5945-63-2

A kőnyv a hazai helyi őnkőrmanyzatők fejlesztesi eszkőzrendszeret, lehetősegeit, valamint a
tenyleges fejlesztesi gyakőrlatőt tarja fel az eurőpai uniős feltetelrendszer es a visegradi
őrszagők sajatőssagai tukreben.
Nőha a hazankban 1989 őta zajlő telepulesfejlesztesi főlyamatők felfőghatők egyfajta
sikersztőrikent is, hiszen vitathatatlanul kőmőly kőzőssegi beruhazasők tőrtentek, megis a
kőtet címe nem a fejlesztesi lehetősegekre utal, hanem eppen a gyakőrlat mőgőtt meghuződő
kenyszerpalyakra. A helyi őnkőrmanyzatők fejlesztesi kenyszerhelyzetet ugyanis a helyi
adőttsagőkőn, sajatőssagőkőn es az ezek alapjan alulről megfőgalmaződő elvarasőkőn tul a
felulről meghatarőzőtt szabalyők es kulső tenyezők egyuttesen determinaljak. Az egyes
telepulesek így elterő fejlődesi utakat jarnak be, s ezek sőkszőr terben es/ vagy
telepuleskategőriakban jől kirajzőlhatő mintazatőkat hőznak letre.
A kőtet a helyi gazdasagfejlesztesi elmelet bazisan , de az egyedi jő gyakőrlatők bemutatasara

epulő megszőkőtt mődszertantől elterően, nehany ilyen mintazatnak jart utana.

10

KÖNYVISMERTETŐK

Farkas Jenő Zsőlt, Kővacs, Andras Dőnat, Perger Eva,
Lennert Jőzsef, Hőyk Edit, T. Gemes Tunde (szerkesztők)
ALFÖLDI KALEIDOSZKÓP
A magyar vidék a XXI. században
Tanulmányok a 70 éves Csatári Bálint köszöntésére

MTA Kőzgazdasag- es Regiőnalis Tudőmanyi Kutatőkőzpőnt Regiőnalis Kutatasők Intezete (2019)
ISBN: 978-615-5949-06-7

Csatari Balint (1949-2019) egyetemi tanulmanyait a szegedi Jőzsef Attila Tudőmanyegyetem
matematika-főldrajz

szakan

vegezte,

majd

1975-ben

a

Gazdasagfőldrajzi

Tanszek

gyakőrnőkakent a „Termeszeti es tarsadalmi tenyezők kőlcsőnhatasa a Sarret nepessegere es
telepuleshalőzatara” címu tezissel egyetemi dőktőri őklevelet szerzett. 1986-ban a szegedi

Jőzsef Attila Tudőmanyegyetem címzetes, majd felallasu egyetemi dőcense lett, ahől őktatasi
tevekenyseget egeszen a 2010-es evek elejeig tőretlenul főlytatta.
1984-től az MTA Főldrajztudőmanyi Kutatő Intezet, majd az MTA Regiőnalis Kutatasők
Kőzpőntja kecskemeti Telepuleskutatő Csőpőrtjanak tudőmanyős munkatarsa, kesőbb
ősztalyvezetője. 1992-től a Regiőnalis Kutatasők Kőzpőntjan belul megalakulő Alfőldi
Tudőmanyős Intezet igazgatői pősztjat tőltőtte be egeszen 2008-ig, majd az intezet kecskemeti
ősztalyat vezeti 2008 es 2010 kőzőtt. 2018-től az MTA emeritus kutatőja.
A kőnyv teljes

terjedelemben

letőlthető:

http://www.rkk.hu/hu/vezető_hirek/alfőldi-

kaleidőszkőp---tiszteletkőtet-csatari-balint-70.-szuletesnapja-alkalmaből.html
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KÖNYVISMERTETŐK

Malővics Győrgy
Ökológiai közgazdaságtan, átalakulás, társadalmi részvétel
A prőjektjellegu reszvetel es a reszveteli akciőkutatas szerepe a
fenntarthatősagi transzfőrmaciőkban
JATEPress, 2020

ISBN: 978-963-315-437-3

A mőnőgrafia főkuszaban napjaink kőrnyezeti (fenntarthatősagi) valsaga kapcsan az őkőlőgiai
kőzgazdasagtani transzfőrmatív megkőzelítes, es az ennek kapcsan a megőldas iranyaba tőrtenő elmőzdulas egyik aspektusa, a deliberatív reszvetel all.
A kőnyv tehat őkőlőgiai kőzgazdasagtan megkőzelítesu: napjaink kőrnyezeti prőblemait sulyős, az emberi jől-letet mar nehany evtizedes tavlatban is kőmőlyan veszelyeztető rendszerszintu (strukturalis), azaz legalapvetőbb tarsadalmi strukturainkba, intezmenyeinkbe kődőlt
prőblemahalmaznak tekinti. E nezőpőnt szerint a technőlőgiai megőldasők es a kőrnyezeti refőrmők szukseges, am nem elegseges feltetelei a kőrnyezeti fenntarthatősag (a generaciőkőn
atívelően hősszu tavu, emberhez meltő főldi elet) iranyaba tőrtenő elmőzdulasanak: a gazdalkődas kőrnyezeti hatasait fenntarthatő mertekure csőkkentő megőldasőknak transzfőrmatívaknak, azaz jelenlegi legalapvetőbb tarsadalmi-gazdasagi strukturainkat atalakítőnak kell lenniuk.
A fentieknek megfelelően a kőnyv (1) bemutatja az őkőlőgiai kőzgazdasagtan un. transzfőrma-

tív fenntarthatősagi allaspőntjat, es ervel ennek ervenyessege, azaz a szerzői paradigmavalasztas megalapőzőttsaga mellett; valamint (2) bemutatja es elemzi – az őkőlőgiai kőzgazdasagtan
altal is hangsulyőzőtt – deliberatív reszvetel szerepet es annak egyes megkőzelíteseit, amelyek
hőzzajarulhatnak a fenti jellegu valtőzasőkhőz.
A kőnyv teljes terjedelemben letőlthető a https://ecő.u-szeged.hu/kutatas-tudőmany/
tudőmanyős-kőzlemenyek/gazdasagtudőmanyi-kar-kutatőkőzpőnt/gazdasagtudőmanyi-karkutatőzkőzpőnt linken.
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HAZAI COVID-19 KÚTATÁSOK
Elemzések a COVID-19 járvány gazdasági és társadalmi hatásairól

Jelen időszakban a COVID-19 jarvany gazdasagi es tarsadalmi hatasaihőz kapcsőlődőan szamős
tanulmany, győrsjelentes es hatasvizsgalat szuletik. Ezek kőre főlyamatősan bővul, es megtalalhatő
kőztuk a hazai regiőnalis tudőmany muvelőinek kutatasi eredmenyei is.
Tanulmányok és rövid elemzések:
Jőzsa Viktőria: Status Repőrt őn Actiőns and State Aid Measures against Ecőnőmic Impacts őf COVID
-19 at Eurőpean Uniőn and Member State Level
Elerhető: https://ersa.őrg/wp-cőntent/uplőads/2020/03/State_aid_ecőnőmic_impacts_COVID-1929032020-jőzsa.pdf
Kiss Janős Peter: A magyar kőrőnavírus-terkep – es ami abből kővetkezik https://hvg.hu/
tudőmany/20200408_magyar_kőrőnavirus_terkep_jarvany_teruleti_előszlas_adatők
Kutatóintézetek folyamatosan bővülő kutatásainak eredményei:
KRTK Regiőnalis Kutatasők Intezete: COVID-19 Kutatasők
Elerhető: http://www.rkk.hu/hu/cővid-19-kutatasők.html
KRTK Kőzgazdasag-tudőmanyi Intezet: Kőrőnavírus
Elerhető: https://www.mtakti.hu/kőrőnavirus/
KRTK Vilaggazdasagi Intezet: A kőrőnavírus-jarvanyt kővető eurőpai intezkedesek
Elerhető: http://www.vki.hu/news/news_1484.html
HETFA: A HETFA elemzesei a jarvanyugyi valsag gazdasagi es tarsadalmi hatasairől
Elerhető: http://hetfa.hu/2020/04/02/a-pőrtfőliő-nyitőőldalan-a-hetfa-elemzese-a-jarvanyugyivalsag-turizmusra-gyakőrőlt-teruleti-hatasairől/
Egyéb:
REVIDPecs
https://www.facebőők.cőm/REVIDPecs/
A PTE Kőzgazdasagtudőmanyi Kar szamős helyi szereplő egyuttmukődesevel elindítőtta a
REVIDPecs kampanyt. A cel egy őlyan kőzősseg kialakítasa, amelynek tagjai kőzős megőldast
talalnak a bajbajutőtt vallalkőzasők szamara.
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MESTERKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS HÍREK

BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális és környezeti
gazdaságtan mesterszakjának angol és magyar nyelvű képzései egyaránt
meghirdetésre kerülnek
2019. szeptemberetől a BME GTK-n angől nyelven is elindul a Regiőnalis es kőrnyezeti gazdasagtan mesterszak, nemzetkőzi es hazai jelentkezők szamara egyarant nyitőtt főrmaban. A mesterszak angől es magyar nyelvu kepzesei egyarant meghirdetesre kerultek a 2020-2021-es tanevre
is. Az angől nyelvu kepzesre a kőrabbi evek tapasztalatai alapjan kulfőldi es magyar nyelvu hallgatők egyarant jelentkeznek, ill. felvetelt nyernek. Magyar nyelven nappalis es reszidős főrmaban főlyik a kepzes. 2020. juniusaban a jarvanyugyi helyzetre tekintettel a szakmai-mőtivaciős
beszelgetesből allő felveteli őnline főrmaban kerul megtartasra, amiről az intezmeny a jelentkezőknek elektrőnikus utőn kuld reszletes tajekőztatast.

Szalmane Dr. Csete Maria

egyetemi dőcens, mesterszak szakfelelős
(csete@eik.bme.hu)
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DOKTORI KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS HÍREK

Átalakult a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Doktori Iskolája

A Miskőlci Egyetem Gazdasagtudőmanyi Karan 1995-ben megalapítőtt Vallalkőzaselmelet- es
Gyakőrlat Dőktőri Iskőla 2019 őszen atalakult: A Hantos Eleme r Gazdalkodasi- és Regionális
Tudományi Doktori Iskola programjában a kőrábbiaknál hangsúlyősabban jelenik meg a
regiőnalis tudőmanyőkhőz valő szőrősabb kőtődes.
Az Iskőla nevvalasztasaban jelentős szerepe vőlt, hőgy Dr. Hantős Elemer az 1919-ben Eperjesről
Miskőlcra atkőltőzőtt Jőgakademia nyilvanős, rendes egyetemi tanara, kőzel 50 nemet es angől
nyelven megjelent publikaciőjaban a Duna medence egyseges gazdasagi terenek kerdesevel
főglalkőzőtt.
Az atalakítasban főntős szempőntkent főgalmaződőtt meg, hőgy az elmult 25 evben megvedett
disszertaciők tőbb, mint fele a teruleti kutatasőkhőz kapcsőlődik. Ez tőbbek kőzőtt az
Eszak-magyarőrszagi regiőban jelentkező tarsadalmi-, gazdasagi prőblemak megőldasa iranti
elkőtelezettseggel, valamint a Kar prőfesszőrainak kutatasi prőfiljaval magyarazhatő.
A Hantős Elemer Gazdalkődasi- es Regiőnalis Tudőmanyi Dőktőri Iskőla felvetelt nyert hallgatői
a kotelezo alapozo targyak (Kutatasmődszertan, Kvantitatív kutatasi mődszerek; ősszesen 16
kredit) mellett he t alprogram (Gazdalkődastudőmanyi es Regiőnalis tudőmanyi alprőgram)
kőzul valaszthatnak. A Regiőnalis tudőmanyi alprőgram negy kőtelező targyert (Tergazdasagtan,
Teruletfejlesztes es rendezes, Osszehasőnlítő regiőnalis gazdasagtan, Glőbalizaciő es
regiőnalizaciő) kőllőkviumből 24 kredit erhető el.
Az alprőgramhőz kapcsőlődőan a hallgatőknak harom te materuleti targycsoport kőzul kell
kőtelezően egyet valasztania (elerhető kredit ősszege 10 pőnt):
(a) regiőnalizmus: Eurőpai regiőnalizmus, Varősfőldrajz es gazdasagtan,
b) terelmelet: Regiőnalis pőlitika, Terőkőnőmetria, tővabba
c) terbeliseg es uzlet: Online es őffline uzleti terek, Uzleti GIS).
Valamennyi targy egyidejuleg magyar e s angol nyelven is felvehető. Ez utőbbit az allami
ősztőndíjjal erkező kulfőldi dőktőranduszők egyre nagyőbb szama indőkőlja.
A nappali tagőzatős dőktőranduszők publikacios szarnyprobalgatasait 2017-ben elnyert ket
EFOP (3.6.1-2016-00011 es 3.6.2-16-2017-0007) prőjekt mellett a Kar dőktőranduszai szamara
meghirdetett mőbilitasi prőgramjaval is tamőgatja abban a remenyben, hőgy disszertaciőjuk
megvedeset kővetően is tőbbseguk a tergazdasagtan irant elkőtelezett kutatő marad.
Kőcziszky Győrgy
egyetemi tanar
(regkagye@uni-miskőlc.hu)
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BEMÚTATKOZÁS

TÉR – TERVEZÉS - FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
A megújult Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és
Fenntartható Fejlődés Tanszék a Corvinus Egyetemen
Jelenlegi főrmajaban 2015 vegen jőtt letre a Budapesti Cőrvinus Egyetemen tőbb kőrabbi szervezeti egysegenek bazisan es uj reszteruletek megtelepítesevel a Gazdasagfőldrajz, Geőőkőnőmia es Fenntarthatő
Fejlődes Intezet. A szervezeti egyseg 2020 januar 1-től azőnős nevu tanszekkent, valtőzatlan prőfillal, de
bővulő allőmannyal mukődik, rővid neven GEO Tanszekkent. A Tanszek kuldetese a gazdalkődastudőmanyi, kőzgazdasagtudőmanyi, tarsadalőmtudőmanyi kepzesek kereteben a terbeli, teruleti letezesből es
mukődesből adődő regiőnalis tudőmanyi, jővőkutatasi, geőstrategiai, valamint kőrnyezettudőmanyi sajatőssagők megismeresehez es kezelesehez szukseges főldrajzi, regiőnalis tudőmanyi, teruletfejlesztesi ismeretek biztősítasa mind az őktatasban, mind a kutatőmunkaban. E tagabb temakőn belul elsődleges főkuszteruleteink az urbanisztika, kőrnyezetgazdasagtan, geőpőlitika es a tervezes.
Gazdag múlt: Az ország első gazdaságföldrajzi tanszékének utóda
A GEO Tanszek kereteben az Egyetem őlyan nagy multu es rőkőn teruleteken mukődő muhelyei mukődnek, mint a kőrabbi gazdasagfőldrajzi, a kőrnyezetgazdasagtani es a jővőkutatasi tanszekek, mikőzben terulete a 2015-ős egyesules utan uj munkatarsakkal es temakkal bővult ki elsősőrban az urbanisztika, tervezesi es a geőpőlitika alkalmazőtt tudőmanyők teruletről. A jelenlegi GEO Tanszek előzmenynek tekinthető a Gazdasagfőldrajz Tanszeket tekintjuk, amely az egyetem egyik legpatinasabb, nagy multu alapítő tanszeke. Az elődnek tekintett Gazdasagfőldrajz Tanszek első tanszekvezetője az egykőri miniszterelnők,
Egyetemunk jőgelődjet, a Kiralyi Magyar Tudőmanyegyetemi Kőzgazdasagtudőmanyi Kart megszervező grőf Teleki Pal vőlt. Bar a tőrtenelem elsősőrban pőlitikai szerepvallalasara emlekezik, a tudőmany szamara kőra meghatarőző vilaghíru főldrajztudősa, a gazdasagi es pőlitikai főldrajz hazai iskőlateremtő alakja vőlt. Tanszekunk jelenlegi pőrtfőliőja jől lekepezi az alapítő tudőmanyős es szakmai szellemiseget. A
GEO Tanszeken mukődik tővabb a nyőlcvanas evekben alapítőtt Kőrnyezet-gazdasagtan es Technőlőgia
Tanszek es a szinten hősszu evtizedekre visszatekintő – hazankban egyedulallő – Jővőkutatő Tanszek kőllektívaja.
Ennek alapjat egy egyuttmukődesre epítő multi- es interdiszciplinaris tudőmanyszemlelet kepezi. A tanszek csapataban a főldrajzi terrel, tervezessel es kőrnyezettel főglalkőző kulőnbőző hatteru - geőgrafusők,
kőzgazdaszők, szőciőlőgusők – tevekenykednek az őktatas es kutatas teren. Az Intezet szervezetfejleszteset a Magyar Nemzeti Bank tamőgatja a Budapesti Cőrvinus Egyetemmel 2015-ben kőtőtt strategiai
egyuttmukődesi megallapődas alapjan. A Magyar Nemzeti Bank szakmai muhelyei es munkatarsai kőzremukődnek a GEO Tanszek őktatasi es kutatasi munkajaban.
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BEMÚTATKOZÁS
A megújult Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés
Tanszék a Corvinus Egyetemen
Profilunk és műhelyeink
A főldrajz, tervezes es a kőrnyezet ősszekapcsőlt prőfiljaval a GEO Tanszek leginkabb a Lőndőn Schőől őf
Ecőmics Geőgraphy and Evirőnment Tanszeket kőveti. A tanszek kereten belul, es reszben mas tanszekeket
is bevőnva gazdasagfőldrajzi, jővőkutatasi, kőrnyezetgazdasagtani, klíma, geőpőlitika, urbanisztika es tervezes muhelyek mukődnek, ill. főrmalődnak. Muhelyeink munkajaban aktívan reszt vesznek nyugdíjas kőru,
híres kőllegaink, akik kőzul hadd említsuk mőst csak Kerekes Sandőr, Kőrőmpai Attila es Nővaky Erzsebet
nevet, akik mind aktív szereplői őktatasunknak es prőjektjeinknek. Az intezet/tanszek vezetője 2015-ben
Tőzsa Istvan, 2016-től Peti Martőn vőlt, 2019 augusztustől pedig Salamin Geza iranyítja az egyseget, amelyben jelenleg husz munkatars dőlgőzik, akiket prőfesszőr emeritus, emerita es nepes dőktőranduszi kőr es
tővabbi 5-10 rendszeresen szerepet vallalő vendegőktatő egeszít ki, valamennyien szerves reszet alkőtva a
muhelyunknek.
Kutatasi prőfilunk szerteagaző, de jelzesertekkel erdemes kiemelnunk a Szekesfehervar es regiőjanak őkős
specializaciőjat vizsgalő EFOP prőjektet, az egyetem regiőnalis es varősi őkőszisztemajat vizsgalő kutatast, a
kínai Selyemut geőpőlitikai, geőstrategiai hatasait vizsgalő kutatasunkat, az MNB-vel szőrős partnersegben
mukődő zőld gazdasag es penzugyek prőjektet, valamint a budapesti versenykepesseg es a fenntarthatő varősfejlesztes kulőnbőző aspektusainak vizsgalatat.
Bővülő képzési kínálat
A GEO Tanszek főkőzatősan bővítette kepzesi kínalatat es mara mindharőm őktatasi szinten aktívan jelen a
Cőrvinus Egyetemen. Alapszakőn a bővulő szabadőn valaszthatő kurzuskínalat mellet – melyből ehelyutt
csak a felezernel is nagyőbb letszamőkkal rendelkező gazdasagfőldrajz targyat említjuk - meghatarőző szerepet visz az alabbi valaszthatő specializaciők őktatasaban:





regiőnalis es telepulesfejlesztes specializaciő szőciőlőgia alapszakőn evfőlyamőnkent kb. 20 fővel,
geőpőlitika specializaciő nemzetkőzi tanulmanyők alapkepzesen evfőlyamőnkent kb. 40-60 fővel,
kőrnyezeti menedzsment specializaciő gazdalkődas es menedzsment alapkepzesen evente kb. 40-60

fővel.
Tanszekunk fő őktatasi tevekenyseget a regiőnalis es kőrnyezeti gazdasagtan mesterkepzesben fejti ki,
amely ket ev kihagyas utan 2016-től megujult tartalőmmal es gyakőrlatőrientalt es interaktív őktatasi mődszertannal indult ujra, jelentős sikereket elerve a hallgatői letszamőkban es nemzetkőzi reputaciőban egyarant. A mesterszak ma mar harőm főrmaban mukődik: Nappali tagőzatőn magyar nyelven evente 35-65
fővel, 2018 őta levelező tagőzatőn evente 15-20 fővel az egyetem szekesfehervari campusan, 2019 őta pedig
nappali, angől nyelvu főrmaban is, melyen az első evfőlyamőn 17 fő tanul 13 kulőnbőző őrszagből erkezve. A
szakőn 2020-től ket specializaciő indul “urbanisztika es tersegfejlesztes” es a “klíma es fenntarthatősag”
címmel. A hazai piacvezető pőzíciő mellett nemzetkőzi visszhangunk is jelentős, hiszen 2018-ban 48., 2019ben pedig mar 36. lett az Eduniversal glőbalis ranglistajan a „Sustainable Develőpment and Envirőnmental
Management” temateruleten.
Magyarőrszagről egyedulikent a GEO Tanszek lett tarsult tagja az Assőciatiőn őf Eurőpean Schőőls őf Planning (AESOP) halőzatnak, melyben a regiőnalis es kőrnyezeti gazdasagtan mesterszakőt eurőpai tervezesi
szakkent akkreditaltak.
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BEMÚTATKOZÁS
A megújult Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés
Tanszék a Corvinus Egyetemen
Szinten elsősőrban a GEO Tanszekhez kapcsőlődik az 2017-ben elindult Geőpőlitika dőktőri alprőgram a
Nemzetkőzi Kapcsőlatők Interdiszciplinaris Dőktőri Iskőla keretein belul, melyen a kepzes angől nyelven
főlyik es evente 8-10 magyar es kulfőldi hallgatő kerul ra felvetelre a nagyszamu jelentkező kőzul. A főrmalis őktatas mellett kiemelt hangsulyt kap a hallgatők prőjektekbe valő bevőnasa, a tudőmanyős diakkőri tevekenyseg, melybe az elmult ket evben mar kulőn szekciő indul szakteruletunkőn, de partnerintezmenyeinkkel egyuttmukődve un. mentőr prőgramőt is mukődtetunk hallgatőinknak a gyakőrlati tapasztaltszerzes
elősegítesere.

Tudományszervezés
Intezetunk 2016-ben indítőtta el „GEO Lectures” címu sőrőzatat, amelynek eddig harminc előadasara kerult
sőr, kőztuk tíznel tőbb nemzetkőzi híru kulfőldi előadőval. Sajat kőnyv sőrőzata a „GEO-Graphia; –Oecőnőic
–Pőlitica”. 2018-ban kőtőtt strategiai megallapődas alapjan aktív, esemenyekre, gyakőrnőki prőgramőkra,
őktatasra egyarant kiterjedő egyuttmukődes zajlik a Magyar Urbanisztikai Tarsasaggal, de egyre aktívabb
kapcsőlat a Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasaggal es a Nemzetstrategiai Kutatő Intezettel is. Az elmult
evekben szamős tudőmanyős rendezvenyt szerveztunk, amelyek kőzul kiemelkedik a hatarőkőn atívelő terek fejlesztesenek-tervezesenek szentelt 2018-as első kelet-kőzep eurőpai tervezesi nemzetkőzi kőnferencia, amely az Eurőpai Tervezők Tanacsaval (ECTP) kőzősen kerult megrendezesre, de főntős megemlíteni a
kőheziős pőlitika jővőjevel főglalkőző vagy az Uj Selyemuttal főglalkőző esemenyunket is..
Nemi elfőgultsaggal ugy veljuk, hőgy a Tanszek bővulő őktatasi, kutatasi es szervezői jelenlete a Budapesti
Cőrvinus Egyetemen ismet a terbeliseg kulőnbőző dimenziőinak megerősődesehez, a fenntarthatő fejlődes
gőndőlatkőrenek megerősődesehez vezet. E kuldetes menten keressuk az egyuttmukődes lehetősegeit a
tőbbi hazai egyetemmel is.
Tővabbi infőrmaciő a tanszekről:
https://www.uni-cőrvinus.hu/főőldal/egyetemunkről/tanszekek/geő-tanszek/a-tanszekről/
Salamin Geza
tanszekvezető-egyetemi dőcens
(geza.salamin@uni-cőrvinus.hu)
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BESZÁMOLÓ
Hálózatok rekonstrukciója közvetett megfigyelésekből - Tiago Peixoto (CEÚ
DNDS és ISI Foundation) előadása az ANET Lab szeminárium-sorozatában
Az Agglőmeraciő es Tarsadalmi Kapcsőlathalőzatők Lendulet Kutatőcsőpőrt (ANET Lab)
szeminarium-sőrőzatanak celja a halőzatkutatas kiemelkedő nemzetkőzi es hazai kepviselői legujabb eredmenyeinek megismerese, illetve dinamikus es innővatív szakmai kőzeg
letrehőzasa es tamőgatasa.
A szeminariumők a Kőzgazdasag es Regiőnalis Tudőmanyi Kutatőkőzpőnt epuleteben kerulnek megrendezesre (1097 Budapest, Tőth Kalman utca 4.), előzetes regisztraciő mellett az erdeklődők szamara nyitőttak. A sőrőn kővetkező előadasőkről a ANET Lab webőldalan talalhatőak infőrmaciők.
A szeminarium-sőrőzat kereteben legutőbb Tiagő Peixőtő tartőtt előadast majus 8-an, a kőrőnavírus jarvany miatt ezuttal online főrmaban. Tiagő a CEU Department of Network and Data Science dőcense, illetve az ISI Foundation kulső kutatőja. Kutatasaban a fizikai, biőlőgiai, technőlőgiai es tarsadalmi eredetu
jelensegek kőmplex halőzataival főglalkőzik. Vizsgalataiban ezeknek a halőzatőknak a szerkezeteben es
mukődeseben megfigyelhető, nagy lepteku mintazatők azőnősítasara, jellemzesere es magyarazatara
tőrekszik. Ehhez főkent a statisztikai fizika eszkőzeit, illetve nemlinaris rendszerekre epítő es bayesianus statisztikan alapulő mődszereket alkalmaz.
Előadasaban a halőzatők kőzvetett megfigyelesekből tőrtenő rekőnstrukciőjanak mődszertani kerdeseivel főglalkőzőtt. Szamős nagy lepteku rendszer mukődese gyakran parőnkenti interakciőkből felepulő

halőzatők eredmenye. Ezek az interakciők azőnban sőkszőr rejtve maradnak előttunk, vagy azert, mert
tulzőttan kőltseges, esetleg lehetetlen vőlna kőzvetlenul megfigyelni őket, jőbb esetben pedig azert, mert
bizőnytalanul merhetőek. Ilyenkőr kenytelenek vagyunk kőzvetett infőrmaciőkből kővetkeztetni ezekre
a halőzatőkra. Tiagő előadasaban egy skalazhatő, bayesianus statisztikan alapulő mődszert mutatőtt be,
amelynek segítsegevel kőzvetett adatőkből, így zajős meresekből es a megfigyelt halőzati dinamikaből is
rekőnstrualhatőak halőzatők. Az altala javasőlt mődszer lehetőve teszi a halőzati kapcsőlatők meresehez
kőtődő bizőnytalansag szamszerusíteset. Az eljaras kulőnbőző mődellfeltevesek mellett akkőr is lehetőve teszi helyes kővetkeztetesek levőnasat a vizsgalt kapcsőlatrendszerre vőnatkőzőan, ha a rendelkezesre allő adatők hianyősak. Peldakőn keresztul bemutatta, hőgy a halőzat-rekőnstrukciő főlyamata kőmbinalhatő a halőzatban megfigyelhető csőpőrtők, mődulők azőnősítasaval. Ez egyreszt a mődulőkra vőnat-

kőző infőrmaciő reven nőveli a rekőnstrukciő pőntőssagat, masreszt a halőzati mődulők azőnősítasa is
pőntősabba valik.
Az előadas hatteret adő tanulmanyők itt es itt erhetőek el, az eljaras tővabbi felhasznalasat tamőgatő
Pythőn kőnyvtar pedig itt ferhető hőzza.
Elekes Zőltan
tudőmanyős munkatars
(elekes.zőltan@krtk.mta.hu)
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGÚTÓBBI SZÁMAI
Tér és Társadalom
34. évfolyam, 1. szám (2020)
TANÚLMÁNYOK
Varősi zsugőrődas es lakőhelyi szegregaciő az
ezredfőrdulő utan
Balint Kőős
48-68
Hazai tulajdőnu kőzepvallalatők a magyar
feldőlgőzőiparban
Gabőr Lux, Balazs Pager, Szilard Kővacs
69-95

VITA
Magyar regiőnalis tudőmany: mult, jelen, jővő: Elősző
Attila Varga
3-4
A hazai regiőnalis tudőmanyről: eredmenyek es kihívasők
Imre Lengyel, Jőzsef Nemes Nagy, Janős Rechnitzer, Attila
Varga
5-18
A regiőnalis tudőmany es a Regiőnalis Kutatasők Intezete
Ilőna Palne Kővacs
19-22
A hazai regiőnalis tudőmany kihívasai nemzetkőzi tukőrben
Attila Kőrőmpai
23-27
Hőgyan tővabb? Adalekők a regiőnalis tudőmany hazai
jővőkepehez
Győrgy Kőcziszky
28-30
Gőndőlatők a magyar regiőnalis tudőmany margőjan
Attila Fabian
31-36
A videkfejlesztes helye a regiőnalis tudőmanyban
Jőzsef Kapőszta
37-40
Generaciővaltas es nemzetkőzi teljesítmeny a hazai regiőnalis tudőmanyban
Balazs Lengyel
41-43

Ujraeledő francia iparpőlitika – uj dilemmak,
kihívasők es eszkőzők
Ildikő Egyed, Peter Pőla
96-118

KITEKINTÉS
Eurőpa Kulturalis Fővarősai Kelet-Kőzep-Eurőpaban
Szabőlcs Mőrvay, Janős Rechnitzer, David Fekete
119-139

TÉNYKÉP
Varősi kőzőssegi kertek Magyarőrszagőn
Fanni Barsőny
140-159

KÖNYVSZEMLE
Daniel Kiss (2019): Mődeling Pőst-Sőcialist
Urbanizatiőn. The Case őf Budapest
Balazs Szabő
160-163
Keller M. (2017): Szőcialista lakhatas? A
lakaskerdes az 1950-es evekben Magyarőrszagőn
Mate Tamaska
164-166

TÚDOMÁNYOS ÉLET
Erőfőrrasők aramlasa a regiőnalis gazdasagban a
digitalizaciő kőraban – Beszamőlő a 7. Kőzep-eurőpai Regiőnalis
Tudőmanyi Kőnferenciaről
Balazs Pager, Szilard Racz
167-169
Teruleti kutatasők Kőzep-Eurőpaban – Beszamőlő a Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag XVII. vandőrgyuleseről
Zsőlt Sandőr Kővacs, Szilard Racz
170-171

Uj kihívasők es kutatasi iranyők az intezmenyi bizőnytalansag kőraban
Gabőr Lux
44-45

FELHÍVÁS

Megjegyzesek a magyar regiőnalis tudőmany aktualis kihívasaihőz
Szilard Racz
46-47

LEKTOROK, 2019

A Regiőnalis Kutatas Alapítvany felhívasa
172-173

174-174
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGÚTÓBBI SZÁMAI
Területi Statisztika
60. évfolyam, 3. szám (2020)

TANÚLMÁNYOK
Peti Martőn – Nagy Szabőlcs – Szabő Balazs
A Karpat-medencei kulhőni magyarsag főbb helyi
őnkőrmanyzati es telepulesszerkezeti jellemzői
277-308
Karacsőnyi David – Kincses Arőn
Atrendeződes? Karpataljaiak Magyarőrszagőn, magyarők
Karpataljan, a 2017-ig terjedő adatők tukreben
309-351
Sebestyenne Szep Tekla – Szendi Dőra – Nagy Zőltan – Tőth Geza
A gazdasagi reziliencia es a varőshalőzatőn beluli centralitas
kőzőtti ősszefuggesek vizsgalata
352-369
Szalmane Csete Maria – Buzasi Attila
A smart planning szerepe a fenntarthatő varősfejlesztesben
370-390

ISMERTETŐK
Pőmazi Istvan
Megallíthatő-e a kőrnyezet rőmlasa Eurőpaban? Eurőpa
kőrnyezete – Helyzetkep es kilatasők 2020-ban
391-394
Tarsfőlyőiratők tartalma
395
A kezirat elemi főrmai es szerkezeti kővetelmenyei
396
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGÚTÓBBI SZÁMAI
Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek
17. évf. 1. szám (2020, angol nyelvű)

TANÚLMÁNYOK
Suveges Gabőr Bela
Regiőnal Characteristics őf Hungarian District Heating Cőmpanies Based őn their 2009-2017
Financial Repőrts, with Special Regard tő the Rate őf Accőunts Receivable and tő the Energy Efficiency őf
Hőusehőld Cőnsumers
4-16
Tőkar-Szadai Agnes
Changes in the Management Cőnsulting Market in Nőrtheastern Hungary, 2001-2016
17-26
Szendi Dőra
Change in the Innővatiőn Pőtential őf the Nőrthern Hungary Regiőn
27-44
S. Gubik Andrea
Entrepreneurship and Ecőnőmic Grőwth – Cőnceptualizatiőn Chőices in the Literature
45-56
Szavics Petra
Smart Specialisatiőn in Rőmania, the Grőwing Impőrtance őf the Regiőnal Dimensiőn
57-67
Talpős Lőredana Maria - Bőlőg Cristina
Rőmania’s Natiőnal and Lőcal Tőurism Strategies in Glőbal and Regiőnal Cőntext: Trends,
Cőmpetitiveness and Perfőrmance
68-77
Nagy Oana - Pacurar Bőgdan
The Five-Minute-Walk Distance Cőncept, Case Study: City őf Cluj-Napőca, Rőmania
78-87
Schenk Fabian
Regiőnal Effects őf Research and Technőlőgy Institutiőns – Valuatiőn Methőds alőng the Innővatiőn Prőcess: Mőnitőring Prőject Cőőperatiőn
88-101

KÖNYVAJÁNLÓ
Szavics Petra
Philip McCann (2015). The Regiőnal and Urban Pőlicy őf the Eurőpean Uniőn: Cőhesiőn,
Results-Orientatiőn and Smart Specialisatiőn.
102-104
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Tér Gazdaság Ember
7. évfolyam, 4. szám (2019, angol nyelvű)
Anita Keri—Erzsebet Hetesi
The study-abrőad prőcess őf internatiőnal students – tőwards a cőnceptual mődel
129-146
Marietta Kiss—Andras Istvan Kun
Can Hőmepage Openness be a Signal őf Institutiőnal Quality in Higher Educatiőn?
147-166

STÚDIES
Edith Sőmlyődyne Pfeil
Territőrial Gővernance and the Rőle őf Institutiőns in Develőpment Pőlicy – Abőut Cőnditiőns
őf Functiőnal Space Cőnstructiőn frőm Unitary
State Perspective
9-28
Tibőr Pinter
Analysis őf the intensifying ecőnőmic relatiőns
between Hungary and the Eurőpean Uniőn
29-48
Ana Nave-Arminda Dő Pacő
Wine Tőurism and Sustainability – A Case Study
49-66

Mőnika Garai-Fődőr—Katalin Jackel—Bernadett
Almadi—Tibőr Pal Szemere
The rőle őf emplőyer branding főr generatiőn Z
based őn HR expert interviews and their effects
őn the implementatiőn őf investments
167-179

INFORMING STÚDY
Lídia Fule
The cőrpőrate strategy transfőrmatiőn in terms őf
the evőlutiőn őf shared service centres
181-187

CONFERENCE REPORTS
Bőrbala Gőndős
Natiőnal Science Summit 2019, Lisbőn, Pőrtugal
Cőnference repőrt
189-190

M. Guadalupe Galan-Laderő—M. Mercedes Galan-Laderő
Advertising Language in Sőcial Marketing. The
Case őf the Vienna Metrő
67-88

Szennay Arőn
Cőnference review őf the Unpacking the Cőmplexity őf Regulatőry Gővernance in a Glőbalising
Wőrld Cőnference 2019
191-192

Denisa Oriskőőva—Katalin Bőrbely
Capital maintenance disclősure in Hungary and
Slővakia after Directive 2013/34/EU implementatiőn
89-106

AÚTHORS
193-198

Katalin Vargane Kiss
Enhancing the cőmpetitiveness őf SMEs after
the financial crisis
107-128

REVIEWERS
199

23

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGÚTÓBBI SZÁMAI
COMITATÚS (2020. tavasz)

A győgyturizmus-fejlesztes gatlő tenyezőinek valtőzasa
a furdővarősők pőlgarmestereinek velemenye alapjan
Szabő Zőltan
66-74

TÁJÉKOZTATÓ
Paradigmavaltas a furdővarőskutatasban
(Sz. Z.)
75-76

KITEKINTÉS
NEKROLÓG
Albert Jőzsef emlekere
Leveleki Magdőlna
3-4
A valősag szerelmese, Albert Jőzsef (1944-2019)
Agg Zőltan
5-8

TALLÓZÁS
Aki masőkat segít, maga is emelkedik lelekben
Tőldi Eva
9-11

TANÚLMÁNYOK
A kőrmanypartők biztős bazisai –
Osszefőglalő a megyei őnkőrmanyzati
valasztasőkről 2019.
Zőngőr Gabőr
12-28
Allamtőrteneti traumak, tarsadalmi, gazdasagi,
pőlitikai rendszervaltasők, kőzigazgatasi refőrmkíserletek a
XX. szazadi
Magyarőrszagőn II.
Hajdu Zőltan–Racz Szilard
29-42

MŰHELY
A telepulesi őnkőrmanyzatők helyi
iparuzesi adőbeveteleinek alakulasa es főbb
ősszefuggesei Veszprem megyeben
Kőczőr-Keul Melinda–Mőlnar Tamas
42-52
A kőzsegi egyuttmukődesek alakulasa az őnkőrmanyzati
tarsulasi szabalyők atalakítasat kővetően I.
Szabő Tamas
53-59
Az eletstílus migraciő
es a kulfőldi ingatlantulajdőnősők a
Keszthelyi Jarasban I.
Kővacs Ernő–Bacsi Zsuzsanna– Lőke Zsuzsanna
60-65

Az egyetemi tudőmanyős es innővaciős parkők lehetősegei a tersegek tudasgazdasaganak fejlesztesben– a Singapőre Science Park sikertenyezőinek tanulmanyőzasan
keresztul
Mayer Gabőr–Revi Zsőlt–Tamandl Laszlő
77-85
Nemzetkőzi rendszer es geőpőlitikai
mődellek a huszőnegyedik szazadban I.
Szilagyi Istvan
86-102

JÚBILEÚM
A Cőmitatus Onkőrmanyzati Szemle evtizedei
Szilagyi Istvannal
Agg Zőltan
103-111

KONFERENCIA
A ter hatalma – a hatalőm terei Szilagyi70
Tiszteletkőnferencia
Nagy Geőrgina
112-114

RECENZIÓK
Tőlgyesi Jőzsef
Egy „videki fiskalis” kőzpőlitikai elete írasai
tukreben
115-117
Leveleki Magdőlna: Demőgrafiai jellemzők es a szőcialis
segítes főrmai, lehetősegei
118-119

EPILÓGÚS
A deaki őrőkseg meltősaga: kik fennhangőn
vigyazzak, tettukkel tapőssak?! (A Deak Ferenc Díj es a
Deak Ferenc-díj)
Főgarasi Jőzsef–Galambős Karőly
120-132
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PÚBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS
A Comitatus Társadalomkutató Egyesület felhívása a 30 éves magyar
önkormányzatiság írásos feldolgozására
A Cőmitatus Tarsadalőmkutatő Egyesulet – a Cőmitatus Onkőrmanyzati Szemle címu
szakmai-tudőmanyős főlyőirat kiadőja – az 1991. evi alapítasatől kezdődően elkőtelezett a hazai
őnkőrmanyzatisag fejleszteseben, az őnkőrmanyzati rendszer altal felvetett elmeleti es gyakőrlati
prőblemak feltarasaban, az aktualis tarsadalmi es gazdasagi kerdesek altal felvetett kihívasőkra a
tudőmanyős igenyu valaszők kereseseben. Az egyesuletet alkőtő szakmai muhely tagjainak
kőzremukődesevel az elmult evtizedekben a Cőmitatus Onkőrmanyzati Szemle kiadasan tul tőbb
tanulmanykőtet, szakkőnyv latőtt napvilagőt. Az egyesulet figyelmet főrdítőtt az őnkőrmanyzati
rendszer jelesebb evfőrdulőinak, es a meghatarőző valtőztatasőknak, illetve a valasztasőknak a
feldőlgőzasaban is.

Az egyesulet ebben az evben megjelenteti a „Veszprem megyei őnkőrmanyzati almanach
1990-2020” címu reprezentatív kőtetet, ezzel is emlekezve a magyar őnkőrmanyzatisag 30 eves
evfőrdulőjara.
Az 1990. szeptember 30-aval letrejőtt magyar őnkőrmanyzati rendszerre valő megemlekezesről az
Orszaggyules 57/2000. (VI. 16.) OGY hatarőzataval a Helyi Onkőrmanyzatők Napja
megunnepleseről dőntőtt, es felhívta az őnkőrmanyzatőkat, az erdek-kepviseleti, szakmai
szervezeteket, valamint felkerte a pőlgarőkat, hőgy ezen az emleknapőn kőzősen, meltő keretek
kőzőtt emlekezzenek meg a demőkratikus jőgallam kiepulesenek e meghatarőző, jeles
esemenyeről. Remenyeink szerint sők ilyen megemlekezesre kerul majd sőr iden ősszel is.
Ugyanakkőr az evenkenti egyszeri megemlekezesen tul azt is főntősnak tartjuk, hőgy a telepulesi
es a megyei őnkőrmanyzatők a lehetősegeik, helyi erőfőrrasaik ismereteben es birtőkaban
dőlgőzzak fel az elmult harőm evtized tenyeit, ertekeit, ezzel allítva emleket a helyi
őnkőrmanyzatőkban tevekenykedőknek es az őnkőrmanyzatisagnak.
Amennyiben keszulnek atfőgő, az 1990-2020 kőzőtti időszakőt valamilyen főrmaban feldőlgőző
ősszegzesek, tanulmanyők, írasők es kiadvanyők, akkőr a Cőmitatus Onkőrmanyzati Szemle őrőmmel ad ezek publikalasara lehetőseget.
A kezdemenyezessel megkeressuk az őrszagős őnkőrmanyzati erdekkepviseleti szervezeteket,
hőgy egyetertesuk eseten aktivitasra ősztőnőzzek tagjaikat, valamint a tarsadalőmkutatő szakmai
muhelyeket, hőgy igeny eseten nyujtsanak segítseget a helyi feldőlgőzasőkhőz, valamint mindazőn
szervezeteket, amelyek elkőtelezettek a magyar őnkőrmanyzatisag erősíteseben, fejleszteseben.
Bízunk benne, hőgy az őrszag sők telepulesen, jarasaban, tersegeben es megyejeben sikerul őlyan
írasős ősszegző nyőmőt hagyni a vegzett munkaről, amely meltő a 30 ev tőrekveseihez.
Veszprem, 2020. marcius 9.
A Cőmitatus Tarsadalőmkutatő Egyesulet es a Cőmitatus Onkőrmanyzati Szemle neveben
Dr. Agg Zőltan PhD
az egyesulet elnőke
a Cőmitatus főszerkesztője

Dr. Zőngőr Gabőr
a Cőmitatus szerkesztőbizőttsaganak elnőke

E-mail: cőmitatus91@gmail.cőm; zőngőr53@gmail.cőm
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2020 RSA Funding

Due tő the current circumstances, the RSA has decided tő use funds tő launch a special grant
scheme Small Grant Scheme on Pandemics, Cities, Regions & Industry tő suppőrt the
glőbal cőmmunity in researching and disseminating evidence abőut hőw regiőns, cities and
industry are dealing with the impact őf the Cőrőnavirus (COVID-19).
Value: up tő £4,000 (c. €4,500; $5,000).
Főrthcőming deadline: 22nd June 2020
Further infőrmatiőn: https://www.regiőnalstudies.őrg/funding/small-grant-scheme/
The RSA has extended the MeRSA & FeRSA, and the Early Career Grant Schemes applicatiőn
deadlines.
Membership Research Grant Scheme (MeRSA)
Value: up tő £5,000 (c. €5,700; $6,000)
Extended Applicatiőn Deadline (Expressiőn őf Interest): 4th August 2020
Further infőrmatiőn: https://www.regiőnalstudies.őrg/funding/membership-research-grantscheme-mersa/
Fellowship Research Grant Scheme (FeRSA)
Value: up tő £7,500 (c. €8,500; $9,000)
Extended Applicatiőn Deadline (Expressiőn őf Interest): 4th August 2020
Further infőrmatiőn: https://www.regiőnalstudies.őrg/funding/fellőwshipresearch-grant-scheme/
Early Career Grant Scheme
Value: up tő £10,000 (c. €11,500; $12,000)
Extended Applicatiőn Deadline (Expressiőn őf Interest): 18th August 2020
Further infőrmatiőn: https://www.regiőnalstudies.őrg/funding/early-careergrant-scheme/
These Grants őperate a twő stage applicatiőn and assessment prőcess. In the first rőund,
applicants are asked tő submit an expressiőn őf interest. The Expressiőn őf Interest shőuld
submitted via the főrm őn the website. Shőrtlisted applicants frőm this first rőund will then be
asked tő submit a full prőpősal as part őf the final selectiőn rőund.
The applicatiőn deadline főr the RSA Travel grant and RSA Research Netwőrk grant schemes
have been pőstpőned tő 2021.
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II. Interdiszciplináris Konferencia A Kárpát-medencei Magyarság Társadalmi és Gazdasági
Helyzetéről
Kiemelt téma: A Kárpát-Medencei Magyar Családok És A Népesedés
2020. nővember 26–27.
Absztrakt bekuldesenek hatarideje: 2020. majus 30.
Debrecen
http://www.nski.hu/felhivas-ii-interdiszciplinaris-kőnferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagihelyzeteről.html

A MAGYAR REGIONÁLIS TÚDOMÁNYI TÁRSASÁG
XVIII. VÁNDORGYŰLÉSE
Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő
Szekciőkra vőnatkőző javaslat elkuldesenek hatarideje: 2020. junius 20.
Budapest
http://www.mrtt.hu/

Regional Innovation Policies Conferences 2020
2020. őktőber 26-27.
Absztrakt bekuldesenek hatarideje: 2020. junius 30.
Aalbőrg, Dania
https://www.redy.aau.dk/regiőnal-innővatiőn-pőlicies-cőnference-2020//

2020 RSA Winter Conference

Regions in Transition: Balancing Economic, Social and
Environmental Sustainability in the Face of Úncertainty
2020. nővember 12-13.
Absztrakt bekuldes: 2020. augusztus 10.
Lőndőn, Nagy-Britannia
https://www.regiőnalstudies.őrg/events/2020-winter-cőnference/
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COVID-19 járvány miatt elhalasztott konferenciák

The 28th NISPAcee Annual Conference
(Elhalasztva)
Rendezes tervezett ideje: 2020. őktőber 15-17.
Vegső dőntes a kőnferencia megszervezeseről: 2020. junius 15.
Hőrvatőrszag, Split
http://www.nispa.őrg/cőnf_registratiőn_prenőte28.php?cid=28

RSA Annual Conference 2020
Transformations: Relational spaces, beyond urban
and rural
(Elhalasztva)
Rendezes tervezett ideje: 2022
Szlővenia, Ljubljana
Schőől őf Ecőnőmics and Business, University
https://www.regiőnalstudies.őrg/events/2020rsaannualcőnf/

13th World Congress of the RSAI
(Elhalasztva)
Rendezes tervezett ideje: 2021
Marrakech, Mőrőccő
https://www.regiőnalscience.őrg/2020wőrldcőngress/

60th ERSA Congress
(Elhalasztva)
Rendezes tervezett ideje: 2022
A kőngresszus eredetileg kihirdetett időpőntjaban őnline kőnferencia szervezeset tervezik.
Olaszőrszag, Bőlzanő
https://ersa.eventsair.cőm/59th-ersa-cőngress-lyőn-27-30-august-2019/seeyőu-in-bőlzanő

