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HELYZETKÉP 

 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  

 

 A Te r e s Ta rsadalőm idei első  sza ma ban jelent meg „A hazai regiőna lis tudőma nyrő l:  

eredme nyek e s kihí va sők” cí mu , tő bb kőlle ga val kő ző sen í rt ve leme nycikku nk.1 A tanulma nyban rő viden kite rtu nk 

az egy e vtizede elindult u n. Bőlőgna-fe le ke pze si rendszerben a regiőna lis tudőma nyhőz szőrősabban kő tő dő  ne gy 

mesterszak (geőgra fus, regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan, szőciőlő gia e s vide kfejlesztő  agra rme rnő k) hallgatő i 

adatainak alakula sa ra. Mindegyik mesterszak megszervező dő tt egy e vtizeddel ezelő tt he t-he t egyetemen,  

kapcsőlő dva az egyetemeken mu kő dő  regiőna lis tudőma nyi mu helyekhez. Terme szetesen vannak ma s  

mesterszakők is, ahől regiőna lis tudőma nyi ismereteket őktatnak valamilyen szinten, de ezt a ne gyet tartőm a  

legfőntősabbnak a regiőna lis tudőma nyi szakember uta npő tla s szempőntja bő l. 

 Amint emlí tettu k, a biztatő  kezde st kő vető en napjainkra kőmőly visszaese s tapasztalhatő , a nappali tagőza-

tős hallgatő k le tsza ma jelentő sen lecső kkent, re szben ebbő l adő dő an tő bb egyetemen megszu ntek ezek a ke pze sek. 

Ami nemcsak nehe z helyzetbe hőzza a regiőna lis tudőma nyi mu helyekben dőlgőző  kőlle ga kat, hanem egyu ttal a 

regiőna lis tudőma ny hazai uta npő tla si ba zisa t is jelentő sen beszu kí ti. Ebben az í ra sban u jabb adatőkat is felhaszna l-

va szeretne m rő viden ismertetni a mega llapí ta sőkat ala ta masztő  te nyeket. 

 Menet kő zbeni a llapőt ismertete se rő l van sző , mivel napjainkban a hazai felső őktata s inte zme nyrendszere 

e s finanszí rőza sa győ keresen a talakul. A legu jabb hí rek szerint a Budapesti Cőrvinus Egyetem uta n a vide ki regiőna -

lis tudőma nyi mu helyekkel bí rő  egyetemek egy re sze is alapí tva nyi főrma ban főg mu kő dni  (Miskőlci Egyetem, Sőp-

rőni Egyetem, Sze chenyi Istva n Egyetem), az agra rfelső őktata s is a tszervező dik (Gő dő llő hő z keru l Keszthely, Kapős-

va r e s Győ ngyő s), amely a talakula sők a mi szakma nkat is jelentő sen e rinthetik. 

 A ne gy mesterszakra adőtt e vben felvett hallgatő k egyu ttes le tsza ma egy e vtized alatt mintegy 40%-a ra 

esett vissza, a vide kfejlesztő  agra rme rnő ki szakőn ő tő de re, a geőgra fus szakőn negyede re (1. ta bla zat). Ebben az 

idő szakban az ő sszes hazai mesterszakra felvettek le tsza ma csak 75%-ra me rse klő dő tt, a regiőna lis tudőma nyhőz 

szőrősan kő tő dő  mesterszakők az a tlagősna l jő val nagyőbb visszaese st mutatnak, re szara nyuk 3,7%-rő l 2,1%-ra 

cső kkent. 

1. táblázat A mesterszakőkra adőtt e vben felvett hallgatő k le tsza ma, fő  

 

 

Forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/pőnthatarők_statisztikak 
Megjegyzés: a februári, szeptemberi (és augusztusi pót-) felve teliken felvett nappali, esti e s levelező  tagőzatős, a llami e s  
kő ltse gte rí te ses hallgatő k egyu ttes le tsza ma. 
 

A regiőna lis tudőma nyi kő ző sse ghez valő  tartőza s, az egyetemi regiőna lis tudőma nyi mu helyekbe valő   

bekapcsőlő da s e s a tudőma nyős uta npő tla s szempőntja bő l fő leg a nappali tagozatos hallgato k jő hetnek sző ba. Az 

ala bbi ta bla zatőkban mindegyik finanszí rőza si főrma ban e s mindegyik felve teli (tavaszi, ő szi) elja ra s sőra n nappali 

tagőzatra felve telt nyert hallgatő kat vettu k alapul. Ezek a mesterszakők ke te vesek (4 fe le vesek), a felső őktata si  

inte zme nyek mőstani neve t vettem alapul, figyelembe ve ve az a tszerveze seket. Az adatőkat az SZTE a ltal megva sa -

rőlt Szakős Teljesí tme nyripőrt BI adatba zisbő l gyu jtő ttu k le. 

 

1 Lengyel I. –Nemes Nagy J. – Rechnitzer J. – Varga A. (2020): A hazai regiőna lis tudőma nyrő l: eredme nyek e s kihí va sők. Te r e s 

Társadalom, 5, 9-18. ő.  

Mesterszakok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Geőgra fus 207 236 187 179 175 156 142 109 85 54 

Regiőna lis e s kő rnyezeti 
gazdasa gtan 

192 240 143 103 95 39 140 146 115 156 

Szőciőlő gia 172 140 107 79 113 103 71 69 88 76 

Vide kfejleszte si agra rme r-
nő ki 

197 145 113 93 104 106 89 72 119 38 

Együtt 768 761 550 454 487 404 442 396 407 324 

https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  

Geográfus mesterszakon a nappali tagőzatra felvett hallgatók létszáma főlyamatősan  

cső kkent (2. ta bla zat). Le nyege ben csak a tudőma nyegyetemi ke pze st főlytatő  mu helyek  

maradtak talpőn, a kőra bbi tana rke pző  fő iskőla k visszaestek (levelező  ke pze st főlytatnak  

minima lis le tsza mmal). De a fennmaradő  mu helyek is alacsőny hallgatő i le tsza mmal mu kő dnek, í gy ke rde ses a  

jő vő beni finanszí rőza suk.2 Fő ldrajz tana ri szakőkra (2-4-5 fe le vesek egyu tt)  

2015-ben 102 fő t vettek fel (nappalin e s levelező n egyu tt), 2019-ben ma r csak 45 fő t, azaz  

beszu ku lt a tana rke pze s is. 

2. táblázat Geőgráfus mesterszakra felvett hallgatő k le tsza ma nappali tagőzatőn, fő 

 
 

Megjegyzés: a Szőmbathelyen főlyó képzés létszámát -2016-ban az ELTE-hez vettu k, levelező  ke pze st csak az EKE ve gez 
(kőra bban Szőmbathelyen is vőlt). 

 
A regiona lis e s ko rnyezeti gazdasa gtan mesterszakra felvett hallgatő k le tsza ma szinte n  

alacsőny, ma r 2015-re visszaesett (tő bbek kő ző tt megszu nt Győ rben, Szegeden, Sőprőnban) (1. ta bla zat). Ke t  

fő va rősi mu hely maradt talpőn, a Budapesti Cőrvinus Egyetem (ahől 2016-tő l a Magyar Nemzeti Bank  

ta mőgata sa nak kő sző nhető  a szak elindula sa e s fennmarada sa), illetve a Budapesti Mu szaki e s Gazdasa gtudőma nyi 

Egyetem, ahől a kő rnyezetgazdasa gtan ira nt nyilva nul meg e rdeklő de s (3. ta bla zat). A szakma nk mu velő inek tő bbse -

ge t főglalkőztatő  vide ki egyetemi mu helyekne l ma r nincs meghirdetve nappali tagőzatőn ez a  

ke pze s. Megjegyzem, hőgy levelező  ke pze sre e vente 30-40 fő  keru lt be a tlagősan. 

 

3. táblázat Regiőnális és környezeti gazdaságtan mesterszakra felvett hallgatók létszáma nappali tagőzatőn, fő 

 
Megjegyzés: levelező képzés főlyik a SZIE-n, a KE-n, az ME-n e s 2019-tő l a BMGE-n e s a BCE-n (Sze kesfehe rva rőtt), 
a szakőt 2020-tő l Győ rben is u jra meghirdette k. 

 
 
 

2 A gondokról lásd többek között az alábbi kiváló írást: Mezősi G. (2017): A magyar földrajzi felsőoktatás állapotáról és fejleszté-
sének javasolt irányairól. Földrajzi Közlemények, 4. szám, 386-399. o.  

Geográfus mesterszak 2015 2016 2017 2018 2019 

Debreceni Egyetem (DE) 29 24 13 24 10 

Eszterha zy Ka rőly Egyetem (EKE) 4 6 4 4 0 

Eő tvő s Lőra nd Tudőma nyegyetem (ELTE) 41 43 36 17 11 

Miskőlci Egyetem (ME) 10 3 5 0 1 

Pe csi Tudőma nyegyetem (PTE) 25 15 17 12 8 

Szegedi Tudőma nyegyetem SZTE) 38 37 30 21 17 

Együtt 147 128 105 78 47 

Regionális és környezet-gazdaságtan mester-
szak 

2015 2016 2017 2018 2019 

Budapesti Cőrvinus Egyetem (BCE) 0 61 62 68 49 

Budapesti Mu szaki e s Gazdasa gtudőma nyi Egye-
tem (BMGE) 15 40 35 16 29 

Kapősva ri Egyetem (KE) 5 4 3 2 7 

Miskőlci Egyetem (ME) 3 1 2 1 0 

Szent Istva n Egyetem (SZIE) 0 0 0 0 6 

Együtt 23 106 102 87 91 
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HELYZETKÉP 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  

Szociológia mesterszakra felvett hallgatók létszáma szintén meredeken csökkent már  

2012-tő l (1. ta bla zat), de a nappali tagőzatra felvettek le tsza ma 2016 uta n stabiliza lő dőtt,  

e vente 60-80 fő  kő ző tt mőzőg (4. ta bla zat). Itt is fő  gőnd, hőgy ez a le tsza m 8 egyetem kő ző tt őszlik meg, mindegyik 

bő lcse szkar meghirdeti, de az alacsőny le tsza m miatt ke rde ses tő bb  

helyen a fenntarthatő sa ga. 

4. táblázat Szőciőlógia mesterszakra felvett hallgatók létszáma nappali tagőzatőn, fő 

 
Megjegyzés: levelező képzés főlyik az ME-n e s kőra bban a PTE-n. 

 

Vidékfejlesztő agrármérnök mesterszakra felvett hallgatő k le tsza ma is meredeken  

lecső kkent 2010 uta n, haba r erő s ingadőza sőkkal (1. ta bla zat). Nappali tagőzatőn megszervezte a ke pze st mind-

egyik egyetem, ahől agra rkar mu kő dik (a SZE-hez a mősőnmagyarő va ri, a PE-hez a keszthelyi, az EKE-hez a  

győ ngyő si ke pző hely tartőzik), de a le tsza m rendkí vu l alacsőny (5. ta bla zat). Egyre szt alapke pze sben is ugyanezen 

ne vvel meg lett hirdetve egy szak, ma sre szt a levelező  ke pze s is jelentő s, e vente 50-100 fő  kő ző tt mőzőg a felvettek 

le tsza ma (fő leg Gő dő llő re ja rnak tő bben).  

 

5. táblázat Vidékfejlesztő agrármérnök mesterszakra felvett hallgatő k le tsza ma nappali tagőzatőn, fő  

 
Megjegyzés: levelező képzés szinte mindegyik intézményben főlyik, jelentősebb létszámmal a SZIE-n, kőra bban  
Kecskeme ten is mu kő dő tt. 

Szociológia mesterszak 2015 2016 2017 2018 2019 

Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 
36 33 11 11 6 

Debreceni Egyetem (DE) 
5 1 6 5 7 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
20 17 19 33 22 

Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) 
0 0 0 6 13 

Miskolci Egyetem (ME) 
6 2 3 0 2 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 
20 4 12 13 7 

Pécsi Tudományegyetem (PTE) 
6 3 6 5 8 

Szegedi Tudományegyetem SZTE) 
5 2 4 8 6 

Együtt 98 62 61 81 71 

Vidékfejlesztő agrármérnök mesterszak 2015 2016 2017 2018 2019 

Debreceni Egyetem (DE) 7 4 6 8 1 

Kapősva ri Egyetem (KE) 8 1   5 2 

Eszterha zy Ka rőly Egyetem (EKE) 2 0 0 0 0 

Pannőn Egyetem (PE) 5 3 5 5 5 

Sze chenyi Istva n Egyetem (SZE) 2 5 6 0 0 

Szent Istva n Egyetem (SZIE) 0 0 1 0 0 

Szegedi Tudőma nyegyetem SZTE) 0 0 0 3 3 

Együtt 24 13 18 21 11 
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  

Az adatők alapja n mindegyik mesterszak hallgatő i le tsza ma nagyőn visszaesett, va rhatő an csak egy-ke t ke p-

ző helyen tud majd fennmaradni e s renta bilisan mu kő dni. Ta rsszerző s  

ve leme nycikku nkben a ttekintettu k a regiőna lis tudőma ny ha tte rbe szőrula sa nak fő bb őkait e s a kihí va sőkhőz tő r-

te nő  alkalmazkőda s lehető se geit, amelyekhez csak rő vid kiege szí te st fu ző k. 

A hallgatő i le tsza m drasztikus visszaese se nek tő bb őka van, a demőgra fiai helyzet alakula sa, a tanula s  

kő ltse gesse ge, a kinyí lő  ku lfő ldi lehető se gek stb. A ne gy mesterszak esete ben főntősnak tartőm, hőgy egyre szt a 

kő ze piskőla kban a fő ldrajz visszaszőrult, í gy a fiatalők ma sfele  őrienta lő dnak. Ma sre szt a centraliza ciő  főlyta n a 

teru letfejleszte s te rse gi e s helyi szereplő inek ellehetetlenu le se, a munkaerő piaci elva ra sők e s lehető se gek nagyőn  

megva ltőztak, de az is főntős, hőgy a hazai felső őktata s egyre inka bb kőncentra lő dik ne ha ny  

inte zme nyben, fő leg a fő va rősban.  

Mit lehet tenni? Szakma nk interdiszciplina ris, ha az ő na llő  szakők megszu nnek, akkőr a te rbelise ghez  

valamilyen mő dőn kő tő dő  szakma k (va rősfejleszte s, ingatlanpiac, munkaerő piac, sza llí tma nyőza s, turizmus stb.) 

szu kse gletei szerint kell u jraterveznu nk a regiőna lis tudőma nyi ismeretanyagőt e s u j, piacke pes tanta rgyakat  

kidőlgőzva a talpőn maradő  ke pze sek kí na lata ba befe rkő zni. Enyedi Gyo rgy  2003-ban megfőgalmazőtt javaslata 

mőst is e rve nyes, ne „csak azt keressu k, hőgy mi a gyakőrlat kereslete, hanem magunk főgalmazzuk  

meg – e s vigyu k piacra – saja t kí na latunkat”. De ez ma r nem a lekő sző nő , hanem a feltő rekvő  genera ciő  egyik fel-

adata. 

 

Lengyel Imre 

egyetemi tana r 

(ilengyel@ecő.u-szeged.hu) 
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  

Tisztelt Kőlle ga k! 

A Ha lő zatők a kő zszőlga ltata sban (szerkesztette: Auer A da m, Jő ő  Tama s, Dialő g Campus Kiadő  

2019*) cí mu  tanulma nykő tete ben a neves publika ciő s elemző  vezete se vel megjelent egy ha lő -

zatelemze si tanulma ny (Sasva ri Pe ter, Urbanővics Anna, Tibe ly Gergely, Palla Gergely: Ta rsada-

lőmtudőma nyi dőktőri iskőla k ta rspublika ciő s ha lő zata nak elemze se (pp. 175-205). Ebben a 18 

egyetemen mu kő dő  39 dőktőri iskőla n 2304 hallgatő ja nak e s őktatatő ja nak publika ciő s adatait 

elemezte k sza mős szempőnt szerint. Az egyik mega llapí ta s, hőgy a „ ta rsadalőmtudőma ny kő z-

pőnti szeme lye nek” (181. ő.) engem va lasztőtt ki a kutata s. Mind a publika ciő s kő ztesse g (azőn 

szeme lyek, „akik ke pesek ellenő rizni a kapcsőlatőkőn keresztu l a ramlő  erő főrra sőkat, vagy in-

főrma ciő kat, azaz akik sők ma sik szereplő  kő ző tt helyezkednek el (177. ő.)”), valamint a kő zel-

se g, („egy szereplő  akkőr van kő zpőnti helyzetben, ha minden tagőt viszőnylag kő nnyen e s 

győrsan ele r, í gy nem kell ma s szereplő kre hagyatkőznia”) (176. ő.) alapja n keru ltem erre a ki-

magaslő  helyre. Bu szke vagyők ra !  

Az RGD Iskőla nk tő rzstagjai kő zu l Rő bert Pe ter prőfesszőr a kő ztesse gben 4., a kő zelse gben 6. 

helyre sőrőlő dőtt, mí g Jő zsa La szlő  prőfesszőr a kő ztesse gben nyerte el a 7. helyet.  

Szeretne k itt e s mőst is gratula lni prőfesszőr ta rsaimnak, hiszen a 39 dőktőri iskőla kő zu l csak 

na lunk van ha rőm tő rzstag a kiemelkedő  10-10 szerző  kő ző tt.  

Jelzem tőva bba , hőgy a regiőna lis tudőma nyők ke t dőktőri iskőla ja jő l szerepelt ebben a publi-

ka ciő s e rte kele sben, hiszen a fentieken kí vu l legrő videbb az u t a tagők kő ző tt, a kő zelse g e rte ke 

magas, de kiemelkedő  a tudőma nya gőn belu li ta rsszerző vel í rt publika ciő k sza ma, vagy első  he-

lyen jelentek meg a regiőna lis tudőma nyők – me ltő an a diszciplí na jellege hez - a ku lső  kapcsőla-

tőkban, azaz a ku lső k bevőna sa ban a kő zleme nyek megí ra sa ban.  

Szeretne m megkő sző nni hallgatő inknak, őktatő inknak, te mavezető inknek, hőgy a kiemelkedő  

eredme nyekhez hőzza ja rultak, s tudőma nyős munka jukkal, publika ciő jukkal nő velte k a SZE 

RGDI elismere se t. Beigazőlő dőtt, hőgy ne ha a keme nynek tekintett publika ciő s kő vetelme nye-

ink egyre szt teljesí thető k, ma sre szt, mind a regiőna lis tudőma ny, mind az Iskőla szakmai tekin-

te lye t nő velni, megerő sí teni ke pesek. Kő sző nő m! Sikeres kutata sőkat kí va nők!  

Győ r, 2020. 02. 24.            Rechnitzer Ja nős  

       egyetemi tana r 

(rechnj@ga.sze.hu) 

 

* A kiadva ny teljes terjedelme ben lető lthető  innen: http://www.kiadvanyők.ludővika.hu/hu/
kőzigazgatastudőmany/halőzatők-a-kőzszőlgalatban  

 

KÖZLEMÉNY 

http://www.kiadvanyok.ludovika.hu/hu/kozigazgatastudomany/halozatok-a-kozszolgalatban
http://www.kiadvanyok.ludovika.hu/hu/kozigazgatastudomany/halozatok-a-kozszolgalatban
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NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

Gupta Gauri 
Shankar 

Vastag Gyula 
Sustainable Develőpment and Relevance őf  
Ancient Wisdőm 

2020-03-10 

Kriskó Andrea Tatay Tibőr 
A centraliza lt e s decentraliza lt elsza mőla si rend-
szerek fejlő de se 

2020-03-10 

Patay Tünde Hardi Tama s 

A beva ndőrla s e s a beva ndőrla spőlitika vizsga la-

ta a kőrma nyzati szintek  
mente n – Ausztria  

tanulsa gai 

2020-03-10 

Tóth Árpád Bőrbe ly Katalin 
IFRS 16 leases impact review in Hungary and a 
cőmparisőn tő DAX 30 German listed entities 

2020-03-10 

PhD doktori védések és címek 

 

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola 

Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

Várnai Ibolya 
Nagyne  Mőlna r  

Melinda 

Kapcsőlő da si pőntők e s te rbelise g a mu ta rgyak 
e s haszna lt cikkek piacain  

2020-03-10 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

Mezei Zoltán Guba n A kős 
Kő zpe nzu gyi főlyamatők mődellje nek helye a 
szőlga ltata si főlyamatmődellekben 

2020-04-21 

 

DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK 

https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=20894
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=20894
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=20676
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=20676
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21139
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21139
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21139
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21139
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21216
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21216
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=20992
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=20992
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21196
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21196
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Da nős Zs. – Reisinger A. (2020): Az egyetemi ta rsadalmi felelő sse gva llala s kőncepciő ja.  
Civil Szemle,  17, 1, 5-18. ő. 

 

Szendi D. - Nagy Z. - Sebestye nne  Sze p T. (2020): Me rhető -e az őkős va rősők  
teljesí tme nye? – Esettanulma ny a 2004 uta n csatlakőzőtt EU taga llamők fő va rősairő l.

 Területi Statisztika, 60(2) 249–271. ő. 

Hazai, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent cikkek és neves  

könyvkiadó által kiadott könyvfejezetek* 

Szerb L. - Ortega-Argile s, R. - A cs, Z. J. - Kőmlő si E . (2020): Optimizing entrepreneurial develőp-
ment 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. - Sebestye n 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. – Sebestye n T. (2020): Ecőnőmic impact mődeling őf smart specializatiőn pő-
licy: Which industries shőuld priőritizatiőn target? Papers in Regional Science: https://

rsaicőnnect.őnlinelibrary.wiley.cőm/dői/full/10.1111/pirs.12529 

 
Varga A. – Szerb L. – Sebestye n T. – Szabő  N. (2020) Ecőnőmic Impact Assessment őf Entreprene-

urship 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 

Nemzetközi, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent cikkek és neves 

könyvkiadó által kiadott könyvfejezetek* 

 

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK 

https://doi.org/10.1007/978-3-662-61007-7_3
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Mezei Cecí lia 

Fejlesztési kényszerpályák 

Dialő g Campus Kiadő , 2019 

ISBN: 978-615-5945-63-2 

A kő nyv a hazai helyi ő nkőrma nyzatők fejleszte si eszkő zrendszere t, lehető se geit, valamint a 

te nyleges fejleszte si gyakőrlatőt ta rja fel az eurő pai uniő s felte telrendszer e s a visegra di  

őrsza gők saja tőssa gai tu kre ben. 

Nőha a haza nkban 1989 ő ta zajlő  telepu le sfejleszte si főlyamatők felfőghatő k egyfajta  

sikersztőrike nt is, hiszen vitathatatlanul kőmőly kő ző sse gi beruha za sők tő rte ntek, me gis a  

kő tet cí me nem a fejleszte si lehető se gekre utal, hanem e ppen a gyakőrlat mő gő tt meghu ző dő  

ke nyszerpa lya kra. A helyi ő nkőrma nyzatők fejleszte si ke nyszerhelyzete t ugyanis a helyi  

adőttsa gőkőn, saja tőssa gőkőn e s az ezek alapja n alulrő l megfőgalmaző dő  elva ra sőkőn tu l a  

felu lrő l meghata rőzőtt szaba lyők e s ku lső  te nyező k egyu ttesen determina lja k. Az egyes  

telepu le sek í gy elte rő  fejlő de si utakat ja rnak be, s ezek sőkszőr te rben e s/ vagy  

telepu le skategő ria kban jő l kirajzőlhatő  minta zatőkat hőznak le tre.  

A kő tet a helyi gazdasa gfejleszte si elme let ba zisa n , de az egyedi jő  gyakőrlatők bemutata sa ra 

e pu lő  megszőkőtt mő dszertantő l elte rő en, ne ha ny ilyen minta zatnak ja rt uta na. 

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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Farkas Jenő  Zsőlt, Kőva cs, Andra s Dőna t, Perger E va,  
Lennert Jő zsef, Hőyk Edit, T. Ge mes Tu nde (szerkesztő k) 

ALFÖLDI KALEIDOSZKÓP 

A magyar vidék a XXI. században 

Tanulmányok a 70 éves Csatári Bálint köszöntésére 

MTA Kő zgazdasa g- e s Regiőna lis Tudőma nyi Kutatő kő zpőnt Regiőna -

lis Kutata sők Inte zete (2019) 

ISBN: 978-615-5949-06-7 

Csata ri Ba lint (1949-2019) egyetemi tanulma nyait a szegedi Jő zsef Attila Tudőma nyegyetem 

matematika-fő ldrajz szaka n ve gezte, majd 1975-ben a Gazdasa gfő ldrajzi Tansze k  

gyakőrnőkake nt a „Terme szeti e s ta rsadalmi te nyező k kő lcső nhata sa a Sa rre t ne pesse ge re e s 

telepu le sha lő zata ra” cí mu  te zissel egyetemi dőktőri őklevelet szerzett. 1986-ban a szegedi  

Jő zsef Attila Tudőma nyegyetem cí mzetes, majd fe la lla su  egyetemi dőcense lett, ahől őktata si 

teve kenyse ge t ege szen a 2010-es e vek eleje ig tő retlenu l főlytatta. 

1984-tő l az MTA Fő ldrajztudőma nyi Kutatő  Inte zet, majd az MTA Regiőna lis Kutata sők  

Kő zpőntja kecskeme ti Telepu le skutatő  Csőpőrtja nak tudőma nyős munkata rsa, ke ső bb  

őszta lyvezető je. 1992-tő l a Regiőna lis Kutata sők Kő zpőntja n belu l megalakulő  Alfő ldi  

Tudőma nyős Inte zet igazgatő i pősztja t tő ltő tte be ege szen 2008-ig, majd az inte zet kecskeme ti 

őszta lya t vezeti 2008 e s 2010 kő ző tt. 2018-tő l az MTA emeritus kutatő ja. 

A kő nyv teljes terjedelemben lető lthető : http://www.rkk.hu/hu/vezető_hirek/alfőldi-

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

 

KÖNYVISMERTETŐK 

http://www.rkk.hu/hu/vezeto_hirek/alfoldi-kaleidoszkop---tiszteletkotet-csatari-balint-70.-szuletesnapja-alkalmabol.html
http://www.rkk.hu/hu/vezeto_hirek/alfoldi-kaleidoszkop---tiszteletkotet-csatari-balint-70.-szuletesnapja-alkalmabol.html
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Ma lővics Győ rgy 

Ökológiai közgazdaságtan, átalakulás, társadalmi részvétel  

A prőjektjellegu  re szve tel e s a re szve teli akciő kutata s szerepe a 

fenntarthatő sa gi transzfőrma ciő kban 

JATEPress, 2020 

ISBN: 978-963-315-437-3 

A mőnőgra fia fő kusza ban napjaink kő rnyezeti (fenntarthatő sa gi) va lsa ga kapcsa n az ő kőlő giai 

kő zgazdasa gtani transzfőrmatí v megkő zelí te s, e s az ennek kapcsa n a megőlda s ira nya ba tő rte -

nő  elmőzdula s egyik aspektusa, a deliberatí v re szve tel a ll. 

A kő nyv teha t ő kőlő giai kő zgazdasa gtan megkő zelí te su : napjaink kő rnyezeti prőble ma it su -

lyős, az emberi jő l-le tet ma r ne ha ny e vtizedes ta vlatban is kőmőlyan vesze lyeztető  rendszer-

szintu  (struktura lis), azaz legalapvető bb ta rsadalmi struktu ra inkba, inte zme nyeinkbe kő dőlt 

prőble mahalmaznak tekinti. E ne ző pőnt szerint a technőlő giai megőlda sők e s a kő rnyezeti re-

főrmők szu kse ges, a m nem ele gse ges felte telei a kő rnyezeti fenntarthatő sa g (a genera ciő kőn 

a tí velő en hősszu  ta vu , emberhez me ltő  fő ldi e let) ira nya ba tő rte nő  elmőzdula sa nak: a gazda l-

kőda s kő rnyezeti hata sait fenntarthatő  me rte ku re cső kkentő  megőlda sőknak transzfőrmatí -

vaknak, azaz jelenlegi legalapvető bb ta rsadalmi-gazdasa gi struktu ra inkat a talakí tő nak kell len-

niu k. 

A fentieknek megfelelő en a kő nyv (1) bemutatja az ő kőlő giai kő zgazdasa gtan u n. transzfőrma-

tí v fenntarthatő sa gi a lla spőntja t, e s e rvel ennek e rve nyesse ge, azaz a szerző i paradigmava lasz-

ta s megalapőzőttsa ga mellett; valamint (2) bemutatja e s elemzi – az ő kőlő giai kő zgazdasa gtan 

a ltal is hangsu lyőzőtt – deliberatí v re szve tel szerepe t e s annak egyes megkő zelí te seit, amelyek 

hőzza ja rulhatnak a fenti jellegu  va ltőza sőkhőz. 

A kő nyv teljes terjedelemben lető lthető  a https://ecő.u-szeged.hu/kutatas-tudőmany/

tudőmanyős-kőzlemenyek/gazdasagtudőmanyi-kar-kutatőkőzpőnt/gazdasagtudőmanyi-kar-

kutatőzkőzpőnt  linken. 

 

KÖNYVISMERTETŐK 

https://eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/tudomanyos-kozlemenyek/gazdasagtudomanyi-kar-kutatokozpont/gazdasagtudomanyi-kar-kutatozkozpont
https://eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/tudomanyos-kozlemenyek/gazdasagtudomanyi-kar-kutatokozpont/gazdasagtudomanyi-kar-kutatozkozpont
https://eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/tudomanyos-kozlemenyek/gazdasagtudomanyi-kar-kutatokozpont/gazdasagtudomanyi-kar-kutatozkozpont
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Jelen idő szakban a COVID-19 ja rva ny gazdasa gi e s ta rsadalmi hata saihőz kapcsőlő dő an sza mős  
tanulma ny, győrsjelente s e s hata svizsga lat szu letik. Ezek kő re főlyamatősan bő vu l, e s megtala lhatő  
kő ztu k a hazai regiőna lis tudőma ny mu velő inek kutata si eredme nyei is.  

 

Tanulmányok és rövid elemzések: 
 
Jő zsa Viktő ria: Status Repőrt őn Actiőns and State Aid Measures against Ecőnőmic Impacts őf COVID
-19 at Eurőpean Uniőn and Member State Level  
Ele rhető : https://ersa.őrg/wp-cőntent/uplőads/2020/03/State_aid_ecőnőmic_impacts_COVID-19-
29032020-jőzsa.pdf 
 
Kiss Ja nős Pe ter: A magyar kőrőnaví rus-te rke p – e s ami abbő l kő vetkezik https://hvg.hu/
tudőmany/20200408_magyar_kőrőnavirus_terkep_jarvany_teruleti_előszlas_adatők 
 
Kutatóintézetek folyamatosan bővülő kutatásainak eredményei: 
 
KRTK Regiőna lis Kutata sők Inte zete: COVID-19 Kutata sők 
Ele rhető : http://www.rkk.hu/hu/cővid-19-kutatasők.html 

 
KRTK Kő zgazdasa g-tudőma nyi Inte zet: Kőrőnaví rus 
Ele rhető : https://www.mtakti.hu/kőrőnavirus/ 

 
KRTK Vila ggazdasa gi Inte zet: A kőrőnaví rus-ja rva nyt kő vető  eurő pai inte zkede sek  
Ele rhető : http://www.vki.hu/news/news_1484.html 

 
HE TFA: A HE TFA elemze sei a ja rva nyu gyi va lsa g gazdasa gi e s ta rsadalmi hata sairő l  
Ele rhető : http://hetfa.hu/2020/04/02/a-pőrtfőliő-nyitőőldalan-a-hetfa-elemzese-a-jarvanyugyi-
valsag-turizmusra-gyakőrőlt-teruleti-hatasairől/ 

 
Egyéb:  
REVIDPe cs 
https://www.facebőők.cőm/REVIDPecs/ 

A PTE Kő zgazdasa gtudőma nyi Kar sza mős helyi szereplő  egyu ttmu kő de se vel elindí tőtta a  
REVIDPe cs kampa nyt. A ce l egy őlyan kő ző sse g kialakí ta sa, amelynek tagjai kő ző s megőlda st  
tala lnak a bajbajutőtt va llalkőza sők sza ma ra.  

Elemzések a COVID-19 járvány gazdasági és társadalmi hatásairól  

HAZAI COVID-19 KÚTATÁSOK  

https://ersa.org/wp-content/uploads/2020/03/State_aid_economic_impacts_COVID-19-29032020-jozsa.pdf
https://ersa.org/wp-content/uploads/2020/03/State_aid_economic_impacts_COVID-19-29032020-jozsa.pdf
https://hvg.hu/tudomany/20200408_magyar_koronavirus_terkep_jarvany_teruleti_eloszlas_adatok
https://hvg.hu/tudomany/20200408_magyar_koronavirus_terkep_jarvany_teruleti_eloszlas_adatok
http://www.rkk.hu/hu/covid-19-kutatasok.html
https://www.mtakti.hu/koronavirus/
http://www.vki.hu/news/news_1484.html
http://hetfa.hu/2020/04/02/a-portfolio-nyitooldalan-a-hetfa-elemzese-a-jarvanyugyi-valsag-turizmusra-gyakorolt-teruleti-hatasairol/
http://hetfa.hu/2020/04/02/a-portfolio-nyitooldalan-a-hetfa-elemzese-a-jarvanyugyi-valsag-turizmusra-gyakorolt-teruleti-hatasairol/
https://www.facebook.com/REVIDPecs/
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2019. szeptembere tő l a BME GTK-n angől nyelven is elindul a Regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa g-

tan mesterszak, nemzetkő zi e s hazai jelentkező k sza ma ra egyara nt nyitőtt főrma ban. A mester-

szak angől e s magyar nyelvu  ke pze sei egyara nt meghirdete sre keru ltek a 2020-2021-es tane vre 

is. Az angől nyelvu  ke pze sre a kőra bbi e vek tapasztalatai alapja n ku lfő ldi e s magyar nyelvu  hall-

gatő k egyara nt jelentkeznek, ill. felve telt nyernek. Magyar nyelven nappalis e s re szidő s főrma -

ban főlyik a ke pze s. 2020. ju niusa ban a ja rva nyu gyi helyzetre tekintettel a szakmai-mőtiva ciő s 

besze lgete sbő l a llő  felve teli őnline főrma ban keru l megtarta sra, amirő l az inte zme ny a jelentke-

ző knek elektrőnikus u tőn ku ld re szletes ta je kőztata st. 

 

Szalma ne  Dr. Csete Ma ria 

egyetemi dőcens, mesterszak szakfelelő s 

(csete@eik.bme.hu) 

 

MESTERKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS HÍREK  

BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális és környezeti  

gazdaságtan mesterszakjának angol és magyar nyelvű képzései egyaránt 

meghirdetésre kerülnek 



 

 14 

A Miskőlci Egyetem Gazdasa gtudőma nyi Kara n 1995-ben megalapí tőtt Va llalkőza selme let- e s 
Gyakőrlat Dőktőri Iskőla 2019 ő sze n a talakult: A Hantos Eleme r Gazda lkoda si- és Regionális  

Tudományi Doktori Iskola programjában a kőrábbiaknál hangsúlyősabban jelenik meg a  
regiőna lis tudőma nyőkhőz valő  szőrősabb kő tő de s.  

Az Iskőla ne vva laszta sa ban jelentő s szerepe vőlt, hőgy Dr. Hantős Eleme r az 1919-ben Eperjesrő l 
Miskőlcra a tkő ltő ző tt Jőgakade mia nyilva nős, rendes egyetemi tana ra, kő zel 50 ne met e s angől 

nyelven megjelent publika ciő ja ban a Duna medence egyse ges gazdasa gi tere nek ke rde se vel  
főglalkőzőtt.  

Az a talakí ta sban főntős szempőntke nt főgalmaző dőtt meg, hőgy az elmu lt 25 e vben megve dett 
disszerta ciő k tő bb, mint fele a teru leti kutata sőkhőz kapcsőlő dik. Ez tő bbek kő ző tt az  

E szak-magyarőrsza gi re giő ban jelentkező  ta rsadalmi-, gazdasa gi prőble ma k megőlda sa ira nti 
elkő telezettse ggel, valamint a Kar prőfesszőrainak kutata si prőfilja val magyara zhatő .  

A Hantős Eleme r Gazda lkőda si- e s Regiőna lis Tudőma nyi Dőktőri Iskőla felve telt nyert hallgatő i 
a ko telezo  alapozo  ta rgyak (Kutata smő dszertan, Kvantitatí v kutata si mő dszerek; ő sszesen 16 

kredit) mellett he t alprogram (Gazda lkőda studőma nyi e s Regiőna lis tudőma nyi alprőgram)  
kő zu l va laszthatnak. A Regiőna lis tudőma nyi alprőgram ne gy kő telező  ta rgye rt (Te rgazdasa gtan, 

Teru letfejleszte s e s rendeze s, O sszehasőnlí tő  regiőna lis gazdasa gtan, Glőbaliza ciő  e s  
regiőnaliza ciő ) kőllőkviumbő l 24 kredit e rhető  el.  

Az alprőgramhőz kapcsőlő dő an a hallgatő knak ha rom te materu leti ta rgycsoport kő zu l kell  
kő telező en egyet va lasztania (ele rhető  kredit ő sszege 10 pőnt): 

(a) regiőnalizmus: Eurő pai regiőnalizmus, Va rősfő ldrajz e s gazdasa gtan,  

b) te relme let: Regiőna lis pőlitika, Te rő kőnőmetria, tőva bba   

c) te rbelise g e s u zlet: Online e s őffline u zleti terek, U zleti GIS). 

Valamennyi ta rgy egyideju leg magyar e s angol nyelven is felvehető . Ez utő bbit az a llami  
ő sztő ndí jjal e rkező  ku lfő ldi dőktőranduszők egyre nagyőbb sza ma indőkőlja.  

A nappali tagőzatős dőktőranduszők publika cio s sza rnypro ba lgata sait 2017-ben elnyert ke t 
EFOP (3.6.1-2016-00011 e s 3.6.2-16-2017-0007) prőjekt mellett a Kar dőktőranduszai sza ma ra 

meghirdetett mőbilita si prőgramja val is ta mőgatja abban a reme nyben, hőgy disszerta ciő juk 
megve de se t kő vető en is tő bbse gu k a te rgazdasa gtan ira nt elkő telezett kutatő  marad.  

 

Kőcziszky Győ rgy 

egyetemi tana r 

(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 főrma ja ban 2015 ve ge n jő tt le tre a Budapesti Cőrvinus Egyetemen tő bb kőra bbi szervezeti egy-

se ge nek ba zisa n e s u j re szteru letek megtelepí te se vel a Gazdasa gfő ldrajz, Geőő kőnő mia e s Fenntarthatő  

Fejlő de s Inte zet. A szervezeti egyse g 2020 janua r 1-tő l azőnős nevu  tansze kke nt, va ltőzatlan prőfillal, de 

bő vu lő  a llőma nnyal mu kő dik, rő vid neve n GEO Tansze kke nt. A Tansze k ku ldete se a gazda lkőda studőma -

nyi, kő zgazdasa gtudőma nyi, ta rsadalőmtudőma nyi ke pze sek kerete ben a te rbeli, teru leti le teze sbő l e s 

mu kő de sbő l adő dő  regiőna lis tudőma nyi, jő vő kutata si, geőstrate giai, valamint kő rnyezettudőma nyi saja -

tőssa gők megismere se hez e s kezele se hez szu kse ges fő ldrajzi, regiőna lis tudőma nyi, teru letfejleszte si is-

meretek biztősí ta sa mind az őktata sban, mind a kutatő munka ban. E ta gabb te ma kőn belu l első dleges fő -

kuszteru leteink az urbanisztika, kő rnyezetgazdasa gtan, geőpőlitika e s a terveze s. 

Gazdag múlt: Az ország első gazdaságföldrajzi tanszékének utóda 

A GEO Tansze k kerete ben az Egyetem őlyan nagy mu ltu  e s rőkőn teru leteken mu kő dő  mu helyei mu kő d-

nek, mint a kőra bbi gazdasa gfő ldrajzi, a kő rnyezetgazdasa gtani e s a jő vő kutata si tansze kek, mikő zben te-

ru lete a 2015-ő s egyesu le s uta n u j munkata rsakkal e s te ma kkal bő vu lt ki első sőrban az urbanisztika, ter-

veze si e s a geőpőlitika alkalmazőtt tudőma nyők teru letrő l. A jelenlegi GEO Tansze k elő zme nynek tekinthe-

tő  a Gazdasa gfő ldrajz Tansze ket tekintju k, amely az egyetem egyik legpatina sabb, nagy mu ltu  alapí tő  tan-

sze ke. Az elő dnek tekintett Gazdasa gfő ldrajz Tansze k első  tansze kvezető je az egykőri miniszterelnő k, 

Egyetemu nk jőgelő dje t, a Kira lyi Magyar Tudőma nyegyetemi Kő zgazdasa gtudőma nyi Kart megszerve-

ző  grő f Teleki Pa l vőlt. Ba r a tő rte nelem első sőrban pőlitikai szerepva llala sa ra emle kezik, a tudőma ny sza -

ma ra kőra meghata rőző  vila ghí ru  fő ldrajztudő sa, a gazdasa gi e s pőlitikai fő ldrajz hazai iskőlateremtő  alak-

ja vőlt. Tansze ku nk jelenlegi pőrtfő liő ja jő l leke pezi az alapí tő  tudőma nyős e s szakmai szellemise ge t. A 

GEO Tansze ken mu kő dik tőva bb a nyőlcvanas e vekben alapí tőtt Kő rnyezet-gazdasa gtan e s Technőlő gia 

Tansze k e s a szinte n hősszu  e vtizedekre visszatekintő  – haza nkban egyedu la llő  – Jő vő kutatő  Tansze k kől-

lektí va ja.  

Ennek alapja t egy egyu ttmu kő de sre e pí tő  multi- e s interdiszciplina ris tudőma nyszemle let ke pezi. A tan-

sze k csapata ban a fő ldrajzi te rrel, terveze ssel e s kő rnyezettel főglalkőző  ku lő nbő ző  ha tteru  - geőgra fusők, 

kő zgazda szők, szőciőlő gusők – teve kenykednek az őktata s e s kutata s tere n. Az Inte zet szervezetfejleszte -

se t a Magyar Nemzeti Bank ta mőgatja a Budapesti Cőrvinus Egyetemmel 2015-ben kő tő tt strate giai 

egyu ttmu kő de si mega llapőda s alapja n. A Magyar Nemzeti Bank szakmai mu helyei e s munkata rsai kő zre-

mu kő dnek a GEO Tansze k őktata si e s kutata si munka ja ban. 
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Profilunk és műhelyeink 

A fő ldrajz, terveze s e s a kő rnyezet ő sszekapcsőlt prőfilja val a GEO Tansze k leginka bb a Lőndőn Schőől őf 

Ecőmics Geőgraphy and Evirőnment Tansze ke t kő veti. A tansze k kerete n belu l, e s re szben ma s tansze keket 

is bevőnva gazdasa gfő ldrajzi, jő vő kutata si, kő rnyezetgazdasa gtani, klí ma, geőpőlitika, urbanisztika e s terve-

ze s mu helyek mu kő dnek, ill. főrma lő dnak. Mu helyeink munka ja ban aktí van re szt vesznek nyugdí jas kőru , 

hí res kőlle ga ink, akik kő zu l hadd emlí tsu k mőst csak Kerekes Sa ndőr, Kőrőmpai Attila e s Nőva ky Erzse bet 

neve t, akik mind aktí v szereplő i őktata sunknak e s prőjektjeinknek. Az inte zet/tansze k vezető je 2015-ben 

Tő zsa Istva n, 2016-tő l Pe ti Ma rtőn vőlt, 2019 augusztustő l pedig Salamin Ge za ira nyí tja az egyse get, amely-

ben jelenleg hu sz munkata rs dőlgőzik, akiket prőfesszőr emeritus, emerita e s ne pes dőktőranduszi kő r e s 

tőva bbi 5-10 rendszeresen szerepet va llalő  vende gőktatő  ege szí t ki, valamennyien szerves re sze t alkőtva a 

mu helyu nknek. 

Kutata si prőfilunk szertea gaző , de jelze se rte kkel e rdemes kiemelnu nk a Sze kesfehe rva r e s re giő ja nak őkős 

specializa ciő ja t vizsga lő  EFOP prőjektet, az egyetem regiőna lis e s va rősi ő kősziszte ma ja t vizsga lő  kutata st, a 

kí nai Selyemu t geőpőlitikai, geőstrate giai hata sait vizsga lő  kutata sunkat, az MNB-vel szőrős partnerse gben 

mu kő dő  ző ld gazdasa g e s pe nzu gyek prőjektet, valamint a budapesti versenyke pesse g e s a fenntarthatő  va -

rősfejleszte s ku lő nbő ző  aspektusainak vizsga lata t.  

Bővülő képzési kínálat 

A GEO Tansze k főkőzatősan bő ví tette ke pze si kí na lata t e s ma ra mindha rőm őktata si szinten aktí van jelen a 

Cőrvinus Egyetemen. Alapszakőn a bő vu lő  szabadőn va laszthatő  kurzuskí na lat mellet – melybő l ehelyu tt 

csak a fe lezerne l is nagyőbb le tsza mőkkal rendelkező  gazdasa gfő ldrajz ta rgyat emlí tju k - meghata rőző  sze-

repet visz az ala bbi va laszthatő  specializa ciő k őktata sa ban: 

 regiőna lis e s telepu le sfejleszte s specializa ciő  szőciőlő gia alapszakőn e vfőlyamőnke nt kb. 20 fő vel, 

 geőpőlitika specializa ciő  nemzetkő zi tanulma nyők alapke pze sen e vfőlyamőnke nt kb. 40-60 fő vel, 

 kő rnyezeti menedzsment specializa ciő  gazda lkőda s e s menedzsment alapke pze sen e vente kb. 40-60 

fő vel. 

Tansze ku nk fő  őktata si teve kenyse ge t a regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan mesterke pze sben fejti ki, 

amely ke t e v kihagya s uta n 2016-tő l megu jult tartalőmmal e s gyakőrlatőrienta lt e s interaktí v őktata si mő d-

szertannal indult u jra, jelentő s sikereket ele rve a hallgatő i le tsza mőkban e s nemzetkő zi reputa ciő ban egy-

ara nt. A mesterszak ma ma r ha rőm főrma ban mu kő dik: Nappali tagőzatőn magyar nyelven e vente 35-65 

fő vel, 2018 ő ta levelező  tagőzatőn e vente 15-20 fő vel az egyetem sze kesfehe rva ri campusa n, 2019 ő ta pedig 

nappali, angől nyelvu  főrma ban is, melyen az első  e vfőlyamőn 17 fő  tanul 13 ku lő nbő ző  őrsza gbő l e rkezve. A 

szakőn 2020-tő l ke t specializa ciő  indul “urbanisztika e s te rse gfejleszte s” e s a “klí ma e s fenntarthatő sa g” 

cí mmel. A hazai piacvezető  pőzí ciő  mellett nemzetkő zi visszhangunk is jelentő s, hiszen 2018-ban 48., 2019-

ben pedig ma r 36. lett az Eduniversal glőba lis ranglista ja n a „Sustainable Develőpment and Envirőnmental 

Management” te materu leten. 

Magyarőrsza grő l egyedu like nt a GEO Tansze k lett ta rsult tagja az Assőciatiőn őf Eurőpean Schőőls őf Plan-

ning (AESOP) ha lő zatnak, melyben a regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan mesterszakőt eurő pai terveze si 

szakke nt  akkredita lta k. 
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Szinte n első sőrban a GEO Tansze khez kapcsőlő dik az 2017-ben elindult Geőpőlitika dőktőri alprőgram a 

Nemzetkő zi Kapcsőlatők Interdiszciplina ris Dőktőri Iskőla keretein belu l, melyen a ke pze s angől nyelven 

főlyik e s e vente 8-10 magyar e s ku lfő ldi hallgatő  keru l ra  felve telre a nagysza mu  jelentkező  kő zu l. A főrma -

lis őktata s mellett kiemelt hangsu lyt kap a hallgatő k prőjektekbe valő  bevőna sa, a tudőma nyős dia kkő ri te-

ve kenyse g, melybe az elmu lt ke t e vben ma r ku lő n szekciő  indul szakteru letu nkő n, de partnerinte zme nye-

inkkel egyu ttmu kő dve u n. mentőr prőgramőt is mu kő dtetu nk hallgatő inknak a gyakőrlati tapasztaltszerze s 

elő segí te se re. 

 

Tudományszervezés 

Inte zetu nk 2016-ben indí tőtta el „GEO Lectures” cí mu  sőrőzata t, amelynek eddig harminc elő ada sa ra keru lt 

sőr, kő ztu k tí zne l tő bb nemzetkő zi hí ru  ku lfő ldi elő adő val. Saja t kő nyv sőrőzata a „GEO-Graphia; –Oecőnőic 

–Pőlitica”. 2018-ban kő tő tt strate giai mega llapőda s alapja n aktí v, eseme nyekre, gyakőrnőki prőgramőkra, 

őktata sra egyara nt kiterjedő  egyu ttmu kő de s zajlik a Magyar Urbanisztikai Ta rsasa ggal, de egyre aktí vabb 

kapcsőlat a Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa ggal e s a Nemzetstrate giai Kutatő  Inte zettel is. Az elmu lt 

e vekben sza mős tudőma nyős rendezve nyt szerveztu nk, amelyek kő zu l kiemelkedik a hata rőkőn a tí velő  te-

rek fejleszte se nek-terveze se nek szentelt 2018-as első  kelet-kő ze p eurő pai terveze si nemzetkő zi kőnferen-

cia, amely az Eurő pai Tervező k Tana csa val (ECTP) kő ző sen keru lt megrendeze sre, de főntős megemlí teni a 

kőhe ziő s pőlitika jő vő je vel főglalkőző  vagy az U j Selyemu ttal főglalkőző  eseme nyu nket is.. 

 

Ne mi elfőgultsa ggal u gy ve lju k, hőgy a Tansze k bő vu lő  őktata si, kutata si e s szervező i jelenle te a Budapesti 

Cőrvinus Egyetemen isme t a te rbelise g ku lő nbő ző  dimenziő inak megerő ső de se hez, a fenntarthatő  fejlő de s 

gőndőlatkő re nek megerő ső de se hez vezet. E ku ldete s mente n keressu k az egyu ttmu kő de s lehető se geit a 

tő bbi hazai egyetemmel is. 

 

Tőva bbi infőrma ciő  a tansze krő l: 

https://www.uni-cőrvinus.hu/főőldal/egyetemunkről/tanszekek/geő-tanszek/a-tanszekről/ 

 

Salamin Ge za 

tansze kvezető -egyetemi dőcens 

(geza.salamin@uni-cőrvinus.hu) 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/tanszekek/geo-tanszek/a-tanszekrol/
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Hálózatok rekonstrukciója közvetett megfigyelésekből - Tiago Peixoto (CEÚ 

DNDS és ISI Foundation) előadása az ANET Lab szeminárium-sorozatában 

BESZÁMOLÓ 

Az Agglőmera ciő  e s Ta rsadalmi Kapcsőlatha lő zatők Lendu let Kutatő csőpőrt (ANET Lab) 

szemina rium-sőrőzata nak ce lja a ha lő zatkutata s kiemelkedő  nemzetkő zi e s hazai ke pvise-

lő i legu jabb eredme nyeinek megismere se, illetve dinamikus e s innővatí v szakmai kő zeg 

le trehőza sa e s ta mőgata sa.  

A szemina riumők a Kő zgazdasa g e s Regiőna lis Tudőma nyi Kutatő kő zpőnt e pu lete ben keru lnek megren-

deze sre (1097 Budapest, Tő th Ka lma n utca 4.), elő zetes regisztra ciő  mellett az e rdeklő dő k sza ma ra nyi-

tőttak. A sőrőn kő vetkező  elő ada sőkrő l a ANET Lab webőldala n tala lhatő ak infőrma ciő k. 

A szemina rium-sőrőzat kerete ben legutő bb Tiagő Peixőtő tartőtt elő ada st ma jus 8-a n, a kőrőnaví rus ja r-

va ny miatt ezu ttal online főrma ban. Tiagő a CEU Department of Network and Data Science dőcense, illet-

ve az ISI Foundation ku lső  kutatő ja. Kutata sa ban a fizikai, biőlő giai, technőlő giai e s ta rsadalmi eredetu  

jelense gek kőmplex ha lő zataival főglalkőzik. Vizsga lataiban ezeknek a ha lő zatőknak a szerkezete ben e s 

mu kő de se ben megfigyelhető , nagy le pte ku  minta zatők azőnősí ta sa ra, jellemze se re e s magyara zata ra 

tő rekszik. Ehhez fő ke nt a statisztikai fizika eszkő zeit, illetve nemlina ris rendszerekre e pí tő  e s bayesia -

nus statisztika n alapulő  mő dszereket alkalmaz. 

Elő ada sa ban a ha lő zatők kő zvetett megfigyele sekbő l tő rte nő  rekőnstrukciő ja nak mő dszertani ke rde sei-

vel főglalkőzőtt. Sza mős nagy le pte ku  rendszer mu kő de se gyakran pa rőnke nti interakciő kbő l fele pu lő  

ha lő zatők eredme nye. Ezek az interakciő k azőnban sőkszőr rejtve maradnak elő ttu nk, vagy aze rt, mert 

tu lzőttan kő ltse ges, esetleg lehetetlen vőlna kő zvetlenu l megfigyelni ő ket, jőbb esetben pedig aze rt, mert 

bizőnytalanul me rhető ek. Ilyenkőr ke nytelenek vagyunk kő zvetett infőrma ciő kbő l kő vetkeztetni ezekre 

a ha lő zatőkra. Tiagő elő ada sa ban egy ska la zhatő , bayesia nus statisztika n alapulő  mő dszert mutatőtt be, 

amelynek segí tse ge vel kő zvetett adatőkbő l, í gy zajős me re sekbő l e s a megfigyelt ha lő zati dinamika bő l is 

rekőnstrua lhatő ak ha lő zatők. Az a ltala javasőlt mő dszer lehető ve  teszi a ha lő zati kapcsőlatők me re se hez 

kő tő dő  bizőnytalansa g sza mszeru sí te se t. Az elja ra s ku lő nbő ző  mődellfelteve sek mellett akkőr is lehető -

ve  teszi helyes kő vetkeztete sek levőna sa t a vizsga lt kapcsőlatrendszerre vőnatkőző an, ha a rendelkeze s-

re a llő  adatők hia nyősak. Pe lda kőn keresztu l bemutatta, hőgy a ha lő zat-rekőnstrukciő  főlyamata kőmbi-

na lhatő  a ha lő zatban megfigyelhető  csőpőrtők, mődulők azőnősí ta sa val. Ez egyre szt a mődulőkra vőnat-

kőző  infőrma ciő  re ve n nő veli a rekőnstrukciő  pőntőssa ga t, ma sre szt a ha lő zati mődulők azőnősí ta sa is 

pőntősabba  va lik. 

Az elő ada s ha ttere t adő  tanulma nyők itt e s itt e rhető ek el, az elja ra s tőva bbi felhaszna la sa t ta mőgatő  

Pythőn kő nyvta r pedig itt fe rhető  hőzza . 

 

Elekes Zőlta n 

tudőma nyős munkata rs 

(elekes.zőltan@krtk.mta.hu) 

http://anet.krtk.mta.hu/
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.041011
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.128301
http://www.graph-tool.skewed.de/
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Tér és Társadalom 

34. évfolyam, 1. szám (2020) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGÚTÓBBI SZÁMAI 

TANÚLMÁNYOK 

Va rősi zsugőrőda s e s lakő helyi szegrega ciő  az  
ezredfőrdulő  uta n 
Ba lint Kőő s 
48-68 
 
Hazai tulajdőnu  kő ze pva llalatők a magyar  
feldőlgőző iparban 
Ga bőr Lux, Bala zs Pa ger, Szila rd Kőva cs 
69-95 
 
U jrae ledő  francia iparpőlitika – u j dilemma k,  
kihí va sők e s eszkő ző k 
Ildikő  Egyed, Pe ter Pő la 
96-118 

 
KITEKINTÉS 

Eurő pa Kultura lis Fő va rősai Kelet-Kő ze p-Eurő pa ban 
Szabőlcs Mőrvay, Ja nős Rechnitzer, Da vid Fekete 
119-139 
 

TÉNYKÉP 

Va rősi kő ző sse gi kertek Magyarőrsza gőn 
Fanni Ba rsőny 
140-159 

 

KÖNYVSZEMLE 
Daniel Kiss (2019): Mődeling Pőst-Sőcialist  
Urbanizatiőn. The Case őf Budapest 
Bala zs Szabő  
160-163 
 
Keller M. (2017): Szőcialista lakhata s? A  
laka ske rde s az 1950-es e vekben Magyarőrsza gőn 
Ma te  Tama ska 
164-166 
 

TÚDOMÁNYOS ÉLET 

Erő főrra sők a ramla sa a regiőna lis gazdasa gban a  
digitaliza ciő  kőra ban – Besza mőlő  a 7. Kő ze p-eurő pai Regiőna lis 
Tudőma nyi Kőnferencia rő l 
Bala zs Pa ger, Szila rd Ra cz 
167-169 
 

Teru leti kutata sők Kő ze p-Eurő pa ban – Besza mőlő  a Magyar Regiő-
na lis Tudőma nyi Ta rsasa g XVII. va ndőrgyu le se rő l 
Zsőlt Sa ndőr Kőva cs, Szila rd Ra cz 
170-171 

 

FELHÍVÁS 
A Regiőna lis Kutata s Alapí tva ny felhí va sa  

172-173 

 

LEKTOROK, 2019 

174-174 

VITA 

Magyar regiőna lis tudőma ny: mu lt, jelen, jő vő : Elő sző  
Attila Varga 
3-4 
 
A hazai regiőna lis tudőma nyrő l: eredme nyek e s kihí va sők 
Imre Lengyel, Jő zsef Nemes Nagy, Ja nős Rechnitzer, Attila 
Varga 
5-18 
 
A regiőna lis tudőma ny e s a Regiőna lis Kutata sők Inte zete 
Ilőna Pa lne  Kőva cs 
19-22 
 
A hazai regiőna lis tudőma ny kihí va sai nemzetkő zi tu kő r-
ben 
Attila Kőrőmpai 
23-27 
 
Hőgyan tőva bb? Adale kők a regiőna lis tudőma ny hazai 
jő vő ke pe hez 
Győ rgy Kőcziszky 
28-30 
 
Gőndőlatők a magyar regiőna lis tudőma ny margő ja n 
Attila Fa bia n 
31-36 
 
A vide kfejleszte s helye a regiőna lis tudőma nyban 
Jő zsef Ka pőszta 
37-40 
 
Genera ciő va lta s e s nemzetkő zi teljesí tme ny a hazai regiő-
na lis tudőma nyban 
Bala zs Lengyel 
41-43 
 
U j kihí va sők e s kutata si ira nyők az inte zme nyi bizőnytalan-
sa g kőra ban 
Ga bőr Lux 
44-45 
 
Megjegyze sek a magyar regiőna lis tudőma ny aktua lis kihí -
va saihőz 
Szila rd Ra cz 
46-47 

https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3182
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3182
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3207
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3207
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3158
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3158
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3237
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3237
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3236
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3233
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3228
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3227
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3227
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3231
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3231
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3226
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3235
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3232
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3232
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3230
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3230
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3234
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3234
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Területi Statisztika 

60. évfolyam, 3. szám (2020)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGÚTÓBBI SZÁMAI 

TANÚLMÁNYOK  
Pe ti Ma rtőn – Nagy Szabőlcs – Szabő  Bala zs  
A Ka rpa t-medencei ku lhőni magyarsa g fő bb helyi  
ő nkőrma nyzati e s telepu le sszerkezeti jellemző i  
277-308 
 
Kara csőnyi Da vid – Kincses A rőn  
A trendező de s? Ka rpa taljaiak Magyarőrsza gőn, magyarők  
Ka rpa talja n, a 2017-ig terjedő  adatők tu kre ben 
309-351 
 
Sebestye nne  Sze p Tekla – Szendi Dő ra – Nagy Zőlta n – Tő th Ge za  
A gazdasa gi reziliencia e s a va rősha lő zatőn belu li centralita s  
kő ző tti ő sszefu gge sek vizsga lata  
352-369 
 
Szalma ne  Csete Ma ria – Buza si Attila  
A smart planning szerepe a fenntarthatő  va rősfejleszte sben  
370-390 
 

ISMERTETŐK  
Pőma zi Istva n  
Mega llí thatő -e a kő rnyezet rőmla sa Eurő pa ban? Eurő pa  
kő rnyezete – Helyzetke p e s kila ta sők 2020-ban  
391-394 
 
Ta rsfőlyő iratők tartalma 
395 
 
A ke zirat elemi főrmai e s szerkezeti kő vetelme nyei 
396 
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 

17. évf. 1. szám (2020, angol nyelvű)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGÚTÓBBI SZÁMAI 

 

TANÚLMÁNYOK 
Su veges Ga bőr Be la 

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 

 

Tőka r-Szadai A gnes 

Changes in the Management Cőnsulting Market in Nőrtheastern Hungary, 2001-2016 
17-26 

 

Szendi Dő ra 

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 

 

Sza vics 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 - Pa curar 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 Prő-
cess: Mőnitőring Prőject Cőőperatiőn 
88-101 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 
Sza vics Petra 

Philip McCann (2015). The Regiőnal and Urban Pőlicy őf the Eurőpean Uniőn: Cőhesiőn,  
Results-Orientatiőn and Smart Specialisatiőn. 
102-104 

 

 

https://www.strategiaifuzetek.hu/files/166/SF-2020-1_004.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/165/SF-2019-3_004.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/165/SF-2019-3_004.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/165/SF-2019-3_004.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/165/SF-2019-3_004.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/167/SF-2020-1_017.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/167/SF-2020-1_017.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/168/SF-2020-1_027.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/168/SF-2020-1_027.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/169/SF-2020-1_045.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/169/SF-2020-1_045.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/170/SF-2020-1_057.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/170/SF-2020-1_057.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/171/SF-2020-1_068.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/171/SF-2020-1_068.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/171/SF-2020-1_068.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/172/SF-2020-1_078.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/172/SF-2020-1_078.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/173/SF-2020-1_088.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/173/SF-2020-1_088.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/173/SF-2020-1_088.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/175/SF-2020-1_102.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/175/SF-2020-1_102.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/175/SF-2020-1_102.pdf
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Tér Gazdaság Ember  

7. évfolyam, 4. szám (2019, angol nyelvű)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGÚTÓBBI SZÁMAI 

STÚDIES  

Edith Sőmlyő dyne  Pfeil 
Territőrial Gővernance and the Rőle őf Instituti-
őns in Develőpment Pőlicy – Abőut Cőnditiőns 
őf Functiőnal Space Cőnstructiőn frőm Unitary 
State Perspective  
9-28 
 
Tibőr Pinte r 
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 
 
M. Guadalupe Galan-Laderő—M. Mercedes Ga-
lan-Laderő 
Advertising Language in Sőcial Marketing. The 
Case őf the Vienna Metrő  
67-88 
 
Denisa Oriskő őva —Katalin Bőrbe ly 
Capital maintenance disclősure in Hungary and 
Slővakia after Directive 2013/34/EU imple-
mentatiőn  
89-106 
 
Katalin Varga ne  Kiss 
Enhancing the cőmpetitiveness őf SMEs after 
the financial crisis  
107-128 
 
 
 

 

Anita Ke ri—Erzse bet Hetesi 
The study-abrőad prőcess őf internatiőnal stu-
dents – tőwards a cőnceptual mődel  
129-146 
 
Marietta Kiss—Andra s Istva n Kun 
Can Hőmepage Openness be a Signal őf Institutiő-
nal Quality in Higher Educatiőn?  
147-166 
 
Mő nika Garai-Fődőr—Katalin Jackel—Bernadett 
Alma di—Tibőr Pa l 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  

Lí dia Fu le 
The cőrpőrate strategy transfőrmatiőn in terms őf 
the evőlutiőn őf shared service centres  

181-187 

 

CONFERENCE REPORTS  

Bőrba la Gőndős 
Natiőnal Science Summit 2019, Lisbőn, Pőrtugal 
Cőnference repőrt  

189-190 

 

Szennay A rőn 
Cőnference review őf the Unpacking the Cőmple-
xity őf Regulatőry Gővernance in a Glőbalising 
Wőrld Cőnference 2019  

191-192 

 

AÚTHORS  

193-198 

 

REVIEWERS 

199 
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COMITATÚS (2020. tavasz)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGÚTÓBBI SZÁMAI 

NEKROLÓG 

Albert Jő zsef emle ke re 
Leveleki Magdőlna 
3-4 
 
A valő sa g szerelmese, Albert Jő zsef (1944-2019) 
Agg Zőlta n 
5-8 
 

TALLÓZÁS 

Aki ma sőkat segí t, maga is emelkedik le lekben  
Tőldi E va 
9-11 

 
 

TANÚLMÁNYOK 

A kőrma nypa rtők biztős ba zisai – 
O sszefőglalő  a megyei ő nkőrma nyzati  
va laszta sőkrő l 2019.  
Zőngőr Ga bőr 
12-28 

 
A llamtő rte neti trauma k, ta rsadalmi, gazdasa gi, 
pőlitikai rendszerva lta sők, kő zigazgata si refőrmkí se rletek a 
XX. sza zadi 
Magyarőrsza gőn II. 
Hajdu  Zőlta n–Ra cz Szila rd 
29-42 
 

MŰHELY 

A telepu le si ő nkőrma nyzatők helyi 
iparu ze si adő beve teleinek alakula sa e s fő bb 
ő sszefu gge sei Veszpre m megye ben  
Kőczőr-Keul Melinda–Mőlna r Tama s 
42-52 
 
A kő zse gi egyu ttmu kő de sek alakula sa az ő nkőrma nyzati 
ta rsula si szaba lyők a talakí ta sa t kő vető en I.  
Szabő  Tama s 
53-59 
 
Az e letstí lus migra ciő  
e s a ku lfő ldi ingatlantulajdőnősők a  
Keszthelyi Ja ra sban I.  
Kőva cs Ernő –Bacsi Zsuzsanna– Lő ke Zsuzsanna 
60-65 
 
 

A győ gyturizmus-fejleszte s ga tlő  te nyező inek va ltőza sa 
a fu rdő va rősők pőlga rmestereinek ve leme nye alapja n 
Szabő  Zőlta n 
66-74 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

Paradigmava lta s a fu rdő va rőskutata sban  
(Sz. Z.) 
75-76 
 

 

KITEKINTÉS 

Az egyetemi tudőma nyős e s innőva ciő s parkők lehető se -
gei a te rse gek tuda sgazdasa ga nak fejleszte sben– a Singa-
pőre Science Park sikerte nyező inek tanulma nyőza sa n 
keresztu l  
Mayer Ga bőr–Re vi Zsőlt–Tama ndl La szlő  
77-85 
 

Nemzetkő zi rendszer e s geőpőlitikai 
mődellek a huszőnegyedik sza zadban I.  
Szila gyi Istva n 
86-102 
 

JÚBILEÚM 

A Cőmitatus O nkőrma nyzati Szemle e vtizedei  
Szila gyi Istva nnal 
Agg Zőlta n 
103-111 

 

KONFERENCIA 

A te r hatalma – a hatalőm terei Szila gyi70  
Tiszteletkőnferencia  
Nagy Geőrgina 
112-114 
 

RECENZIÓK 

Tő lgyesi Jő zsef 
Egy „vide ki fiska lis” kő zpőlitikai e lete í ra sai  
tu kre ben  
115-117 
Leveleki Magdőlna: Demőgra fiai jellemző k e s a szőcia lis 
segí te s főrma i, lehető se gei  
118-119 
 

EPILÓGÚS 

A dea ki ő rő kse g me ltő sa ga: kik fennhangőn 
vigya zza k, tettu kkel tapőssa k?! (A Dea k Ferenc Dí j e s a 
Dea k Ferenc-dí j) 
Főgarasi Jő zsef–Galambős Ka rőly 
120-132 
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A Cőmitatus Ta rsadalőmkutatő  Egyesu let – a Cőmitatus O nkőrma nyzati Szemle cí mu   
szakmai-tudőma nyős főlyő irat kiadő ja – az 1991. e vi alapí ta sa tő l kezdő dő en elkő telezett a hazai  
ő nkőrma nyzatisa g fejleszte se ben, az ő nkőrma nyzati rendszer a ltal felvetett elme leti e s gyakőrlati 
prőble ma k felta ra sa ban, az aktua lis ta rsadalmi e s gazdasa gi ke rde sek a ltal felvetett kihí va sőkra a 
tudőma nyős ige nyu  va laszők kerese se ben. Az egyesu letet alkőtő  szakmai mu hely tagjainak  
kő zremu kő de se vel az elmu lt e vtizedekben a Cőmitatus O nkőrma nyzati Szemle kiada sa n tu l tő bb 
tanulma nykő tet, szakkő nyv la tőtt napvila gőt. Az egyesu let figyelmet főrdí tőtt az ő nkőrma nyzati 
rendszer jelesebb e vfőrdulő inak, e s a meghata rőző  va ltőztata sőknak, illetve a va laszta sőknak a  
feldőlgőza sa ban is.  
 
Az egyesu let ebben az e vben megjelenteti a „Veszpre m megyei ő nkőrma nyzati almanach  
1990-2020” cí mu  reprezentatí v kő tetet, ezzel is emle kezve a magyar ő nkőrma nyzatisa g 30 e ves 
e vfőrdulő ja ra. 
 
Az 1990. szeptember 30-a val le trejő tt magyar ő nkőrma nyzati rendszerre valő  megemle keze srő l az 
Orsza ggyu le s 57/2000. (VI. 16.) OGY hata rőzata val a Helyi O nkőrma nyzatők Napja  
megu nneple se rő l dő ntő tt, e s felhí vta az ő nkőrma nyzatőkat, az e rdek-ke pviseleti, szakmai  
szervezeteket, valamint felke rte a pőlga rőkat, hőgy ezen az emle knapőn kő ző sen, me ltő  keretek 
kő ző tt emle kezzenek meg a demőkratikus jőga llam kie pu le se nek e meghata rőző , jeles  
eseme nye rő l. Reme nyeink szerint sők ilyen megemle keze sre keru l majd sőr ide n ő sszel is. 
 
Ugyanakkőr az e venke nti egyszeri megemle keze sen tu l azt is főntősnak tartjuk, hőgy a telepu le si 
e s a megyei ő nkőrma nyzatők a lehető se geik, helyi erő főrra saik ismerete ben e s birtőka ban  
dőlgőzza k fel az elmu lt ha rőm e vtized te nyeit, e rte keit, ezzel a llí tva emle ket a helyi  
ő nkőrma nyzatőkban teve kenykedő knek e s az ő nkőrma nyzatisa gnak.  
 
Amennyiben ke szu lnek a tfőgő , az 1990-2020 kő ző tti idő szakőt valamilyen főrma ban feldőlgőző  
ő sszegze sek, tanulma nyők, í ra sők e s kiadva nyők, akkőr a Cőmitatus O nkőrma nyzati Szemle ő rő m-
mel ad ezek publika la sa ra lehető se get.  
 
A kezdeme nyeze ssel megkeressu k az őrsza gős ő nkőrma nyzati e rdekke pviseleti szervezeteket, 
hőgy egyete rte su k esete n aktivita sra ő sztő nő zze k tagjaikat, valamint a ta rsadalőmkutatő  szakmai 
mu helyeket, hőgy ige ny esete n nyu jtsanak segí tse get a helyi feldőlgőza sőkhőz, valamint mindazőn 
szervezeteket, amelyek elkő telezettek a magyar ő nkőrma nyzatisa g erő sí te se ben, fejleszte se ben. 
 
Bí zunk benne, hőgy az őrsza g sők telepu le se n, ja ra sa ban, te rse ge ben e s megye je ben sikeru l őlyan 
í ra sős ő sszegző  nyőmőt hagyni a ve gzett munka rő l, amely me ltő  a 30 e v tő rekve seihez. 
 
Veszpre m, 2020. ma rcius 9. 
 
A Cőmitatus Ta rsadalőmkutatő  Egyesu let e s a Cőmitatus O nkőrma nyzati Szemle neve ben 
 
   Dr. Agg Zőlta n PhD          Dr. Zőngőr Ga bőr 
   az egyesu let elnő ke                                a Cőmitatus szerkesztő bizőttsa ga nak elnő ke 
   a Cőmitatus fő szerkesztő je 
 
E-mail: cőmitatus91@gmail.cőm; zőngőr53@gmail.cőm 
 

A Comitatus Társadalomkutató Egyesület felhívása a 30 éves magyar 

önkormányzatiság írásos feldolgozására 

PÚBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS 

mailto:comitatus91@gmail.com
mailto:zongor53@gmail.com
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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-grant-
scheme-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/fellőwship-
research-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-career-
grant-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. 
 

2020 RSA Funding 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

https://www.regionalstudies.org/funding/small-grant-scheme/
https://www.regionalstudies.org/funding/small-grant-scheme/
https://www.regionalstudies.org/funding/membership-research-grant-scheme-mersa/
https://www.regionalstudies.org/funding/fellowship-research-grant-scheme/
https://www.regionalstudies.org/funding/early-career-grant-scheme/
https://www.regionalstudies.org/funding/membership-research-grant-scheme-mersa/
https://www.regionalstudies.org/funding/membership-research-grant-scheme-mersa/
https://www.regionalstudies.org/funding/membership-research-grant-scheme-mersa/
https://www.regionalstudies.org/funding/fellowship-research-grant-scheme/
https://www.regionalstudies.org/funding/fellowship-research-grant-scheme/
https://www.regionalstudies.org/funding/fellowship-research-grant-scheme/
https://www.regionalstudies.org/funding/early-career-grant-scheme/
https://www.regionalstudies.org/funding/early-career-grant-scheme/
https://www.regionalstudies.org/funding/early-career-grant-scheme/
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KONFERENCIA FELHÍVÁSOK 

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 beku lde se nek hata rideje: 2020. ma jus 30.  

Debrecen 

http://www.nski.hu/felhivas-ii-interdiszciplinaris-kőnferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-

helyzeteről.html 

A MAGYAR REGIONÁLIS TÚDOMÁNYI TÁRSASÁG 

XVIII. VÁNDORGYŰLÉSE 

Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő  

Szekciő kra vőnatkőző  javaslat elku lde se nek hata rideje: 2020. ju nius 20.  

Budapest 

http://www.mrtt.hu/  

Regional Innovation Policies Conferences 2020 

2020. őktő ber 26-27.  

Absztrakt beku lde se nek hata rideje: 2020. ju nius 30. 

Aalbőrg, Da nia 

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 beku lde s: 2020. augusztus 10.  

Lőndőn, Nagy-Britannia 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/2020-winter-cőnference/ 

http://www.nski.hu/felhivas-ii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://www.nski.hu/felhivas-ii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://www.mrtt.hu/
https://www.regionalstudies.org/opportunities/regional-innovation-policies-conferences-2020-aalborg-university-denmark-26-27-october-2020/
https://www.regionalstudies.org/events/2020-winter-conference/
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KONFERENCIA FELHÍVÁSOK 

RSA Annual Conference 2020  

Transformations: Relational spaces, beyond urban 

and rural  

(Elhalasztva) 

Rendeze s tervezett ideje: 2022 

Szlőve nia, Ljubljana 

Schőől őf Ecőnőmics and Business, University  

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

13th World Congress of the RSAI 

(Elhalasztva) 

Rendeze s tervezett ideje: 2021 

Marrakech, Mőrőccő 

https://www.regiőnalscience.őrg/2020wőrldcőngress/  

60th ERSA Congress 

(Elhalasztva) 

Rendeze s tervezett ideje: 2022 

A kőngresszus eredetileg kihirdetett  idő pőntja ban őnline kőn-

ferencia szerveze se t tervezik. 

Olaszőrsza g, Bőlzanő 

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

yőu-in-bőlzanő 

  

 

The 28th NISPAcee Annual Conference 

(Elhalasztva) 

Rendeze s tervezett ideje: 2020. őktő ber 15-17. 

Ve gső  dő nte s a kőnferencia megszerveze se rő l: 2020. ju nius 15. 

Hőrva tőrsza g, Split 

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

COVID-19 járvány miatt elhalasztott konferenciák 

https://www.regionalstudies.org/events/2020rsaannualconf/
https://www.regionalscience.org/2020worldcongress/
https://ersa.eventsair.com/59th-ersa-congress-lyon-27-30-august-2019/see-you-in-bolzano
https://ersa.eventsair.com/59th-ersa-congress-lyon-27-30-august-2019/see-you-in-bolzano
http://www.nispa.org/conf_registration_prenote28.php?cid=28

