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h írlevél  

Elke szu lt a MTA IX. Gazdasa g- e s  

Jőgtudőma nyők Oszta ly hazai  

főlyő iratainak 2020. e vi hivatkőza s 

alapu  lista ja. A lista első  100  

helyezettje kő ző tt van a MTA  

Regiőna lis Tudőma nyők Bizőttsa ga 

főlyő iratlista ja n jegyzett 32 főlyő irat, 

amelyek kő zu l 5 főlyő irat (Regiőnal 

Statistics, Teru leti Statisztika,  

Pe nzu gyi Szemle, Turizmus Bulletin, 

Vezete studőma ny) a legjőbb 10 kő ző tt 

van. A 32 főlyő irat kő zu l a MTA  

Regiőna lis Tudőma nyők Bizőttsa ga 

főlyő iratlista ja alapja n 7 darab A  

kategő ria s, 8 darab B kategő ria s, 12 

darab C kategő ria s e s 5 darab D  

kategő ria s főlyő irat.  

(A legjőbb 100 főlyő irat) 
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A leghivatkozottabb 100 folyóirat 

MTA RTB folyóiratok a MTA IX. Osztály hazai folyóiratainak hivatkozás alapú listáján  

Helyezés 
2020 

Helyezés 
2019 Folyóirat neve ISSN 

  

  Regiőnal Statistics (B) 2063-9538   

  Sereg Szemle 2060-3924   

  Teru leti Statisztika (A) 0018-7828   

  Pe nzu gyi Szemle (C) 0031-496X   

  Turizmus Bulletin (C) 1416-9967   

  Natiőnal Security Review 2416-3732   

  Nemzetbiztőnsa gi Szemle 2064-3756   

  Vezete studőma ny (C) 0133-0179   

  Eurő pai Jőg 1587-2769   

  
A llamtudőma nyi 
Mu helytanulma nyők 

2498-5627   

  Hata rrende szeti Tanulma -
nyők 

1786-2345   

  MTA Law Wőrking Papers 2064-4515   

  Fő ldrajzi Kő zleme nyek (B) 0015-5411   

  
Intersectiőns. East Eurőpean 
Jőurnal őf Sőciety and Pőli-
tics (D) 

2416-089X   

  Te r e s ta rsadalőm (A) 0237-7683   

  Pőlga ri Szemle (C) 1786-6553   

      Acta Universitatis Szegedien-
sis: Acta Juridica et Pőlitica 

  0563-0606       

  Kő zgazdasa gi Szemle (A) 0023-4346   

  Agra r- e s Kő rnyezetjőg 1788-6171   

  Sza zadve g 0237-5206   

  Sőciety and Ecőnőmy (C) 1588-9726   

  Szakmai Szemle 1785-1181   

  
Hungarian Jőurnal őf Legal 
Studies 

2498-5473   

  Acta Medicinae et Sőciőlőgi-
ca 

2062-0284   

   Főrdulat (D) 1585-0560    

  Hadtudőma nyi Szemle 2060-0437   

  Kőva sz 1418-5040   

  Hadtudőma ny 1215-4121   

  Hőnve dse gi Szemle 2060-1506   

  A Falu (C) 0237-4323   

  Tő rte nelmi Szemle (C) 0040-9634   

  Infőkőmmunika ciő  e s Jőg 1786-0776   

  Szőciőlőgiai Szemle (A) 1216-2051   

  Főrum : Acta juridica et pőli-
tica 

2063-2525   
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A leghivatkozottabb 100 folyóirat 

MTA RTB folyóiratok a MTA IX. Osztály hazai folyóiratainak hivatkozás alapú listáján  

Helyezés 
2020 

Helyezés 
2019 Folyóirat neve ISSN 

Hivatkozások 
száma (db)/  
Közlemények 
száma (db) 
(2019) 

Hivatkozások 
száma (db)/  
Közlemények 
száma (db) 
(2020) 

  Rendve delem-tő rte neti Fu zetek 1216-6774   

  
Strate giai e s Ve delmi 
Kutatő kő zpőnt: Elemze sek 2063-4862   

  
Regiő: kisebbse g, pőlitika, 
ta rsadalőm 0865-557X   

  Magyar Jőg 0025-0147   

  Miskőlci Jőgi Szemle 1788-0386   

  U gye szek Lapja 1217-7059   

  Jőgesetek magyara zata : JeMa 2061-4837   

  
 

  
 

Publicatiőnes Universitatis  
Miskőlcinensis Sectiő Iuridica et 
Pőlitica 

  
0866-6032 

  
 

  
 

  Studia Mundi – Ecőnőmica (D) 2415-9395   

  Mediterra n e s Balka n Fő rum 1788-8026   

  Jegyző  e s Kő zigazgata s 1589-3383   

  Cőntrőller Infő 2063-9309   

  Jőgtudőma nyi Kő zlő ny (A) 0021-7166   

  Hitelinte zeti Szemle (B) 1588-6883   

  Kő zjőgi Szemle 1789-6991   

  Gazda lkőda s (C) 0046-5518   

  
E szak-magyarőrsza gi Strate giai 
Fu zetek (C) 1786-1594   

  
Cőmitatus : O nkőrma nyzati 
Szemle (C) 1215-315X   

  Bő rtő nu gyi Szemle 1417-4758   

  Sza zadők 0039-8098   

  Sic Itur ad Astra 0238-4779   

  Prő Futurő 2063-1987   

  Jőgtő rte neti Szemle 0237-7284   

  Jura 1218-0793   

  Eszme let (D) 0865-2139   

  Kődifika ciő  e s kő zigazgata s 2063-5826   

  In Medias Res 2063-6253   

  Statisztikai Szemle (A) 0039-0690   

  sőciő.hu (C) 2063-0468   

  Iustum Aequum Salutare 1787-3223   

  Mődern Geőgra fia 2062-1655   

  Magyar Rende szet 1586-2895   

  Me diakutatő  1586-8389   

  Szigma (B) 0039-8128   

  Kriminőlő giai Kő zleme nyek 0236-9893   

  Magyar Tudőma ny (B) 0025-0325   

  
Mentalhigiene es 
Pszichőszőmatika 1419-8126   

  Acta Humana 0866-6628   
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A leghivatkozottabb 100 folyóirat 

MTA RTB folyóiratok a MTA IX. Osztály hazai folyóiratainak hivatkozás alapú listáján  

Helyezés 

2020 

Helyezés 

2019 
 Folyóirat neve  ISSN 

  

  KOME 2063-7330   

  
Te r - Gazdasa g – Ember 
(C) 

2064-1176   

  Infőrma ciő s ta rsadalőm 1587-8694   

  Belu gyi Szemle 2062-9494   

  Ars Bőni 2064-4655   

  Replika (B) 0865-8188   

  Főntes Iuris 2416-2159   

  Glőssa Iuridica 2064-6887   

  Kő z-Gazdasa g 1788-0696   

  Hadme rnő k 1788-1919   

  
U j Magyar Kő zigazgata s 
(A) 

2060-4599   

  Nemzet e s Biztőnsa g 1789-5286   

  Elja ra sjőgi Szemle 2498-6062   

  
Pőlitikatudőma nyi 
Szemle (B) 

1216-1438   

  Parlamenti Szemle 2498-597X   

  Mu ltunk 0864-960X   

  
 

  
 

Studia Iurisprudentiae 
Dőctőrandum  
Miskőlciensium 

  
1588-7901 

  
 

  
 

  
 

  
 

Public Gővernance, Ad-
ministratiőn and  
Finances Law 
Review 

  
2498-6275 

  
 

  
 

  Gazdasa g e s Jőg 1217-2464   

  Jőg - A llam – Pőlitika 2060-4580   

  
Acta Scientiarum  
Sőcialium 

1418-7191   

   Eurő pai Tu kő r (D) 1416-6151    

  Ku lgazdasa g (B) 0324-4202   

  
Tő rte neti Fő ldrajzi  
Kő zleme nyek 2064-390X   

  

Cőrvinus Jőurnal őf  
Sőciőlőgy 
and Sőcial Pőlicy 

2061-5558   

  
 

  
 

Academic and applied 
research 
in military and public 
management science 

  
2498-5392 

  
 

  
 

  A llam- e s Jőgtudőma ny 0002-564X   

  
Alkőtma nybí rő sa gi 
Szemle 

2061-5582   
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  

A Scimagő főlyő irat lista ja n 2020-ban ő sszesen 108 főlyő irat szerepel, amely a kiada s  

helyeke nt Magyarőrsza gőt adta meg. Ezen a lista n ő sszesen 6 őlyan főlyő irat tala lhatő , amely a 

MTA Regiőna lis Tudőma nyők Bizőttsa ga főlyő iratlista ja n jegyzett. Ezek kő zu l 3 darab Q2-es e s 

3 darab Q3-as főlyő irat. 

 

 

MTA RTB FOLYÓIRATOK A SCIMAGO FOLYÓIRAT LISTÁJÁN  

Folyóirat címe: 
Scimago Journal 
Rank (SJR) 

H  
index 

Összes  
publikáció 
(3 év) 

Összes  
hivatkozás 
(3 év) 

Hivatkozás/ 
publikáció  
(2 év) 

Regiőnal  
Statistics 

Q2 6 63 85 1,37 

Acta Oecőnőmica Q2 12 131 129 1,06 

Hungarian 
Geőgraphical  
Bulletin (Fő ldrajzi 
E rtesí tő ) 

Q2 11 76 101 1,49 

Teru leti  
Statisztika 

Q3 4 74 43 0,61 

Sőciety and  
Ecőnőmy 

Q3 10 104 35 0,25 

Szőciőlő giai 
Szemle 

Q3 4 82 10 0,13 
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DÍJAK 

Egyed Ildikő , a Kő zgazdasa g- e s Regiőna lis Tudőma nyi Kutatő kő zpőnt, Regiőna lis  

Kutata sők Inte zete, Duna ntu li Tudőma nyős Oszta ly tudőma nyős munkata rsa MTA  

Bőlyai Ja nős Kutata si O sztő ndí jat nyert el a 2020-2023-as idő szakra. Kutata sa nak  

te ma ja: Az integra lt iparpőlitika lehető se gei e s kihí va sai az a talakulő  eurő pai gazdasa gi 

erő te rben.  

Szalma ne  Dr. Csete Ma ria a Budapesti Mu szaki e s Gazdasa gtudőma nyi Egyetem  

Gazdasa g- e s Ta rsadalőmtudőma nyi Kar egyetemi dőcense MTA Bőlyai Ja nős Kutata si 

O sztő ndí jat nyert el a 2020-2023-as idő szakra. Kutata sa nak te ma ja: A fenntarthatő  

te rse gfejleszte s u j dimenziő ja: a klí mava ltőza shőz valő  alkalmazkőda s. 

Szalma ne  Dr. Csete Ma ria 2020-ban az U NKP Bőlyai+ Felső őktata si Fiatal Oktatő i,  

Kutatő i O sztő ndí jat is elnyerte. Kutata sa nak te ma ja: Klí mainnőva ciő s tő rekve sek  

fenntarthatő sa gi vőnatkőza sai. 

Reisinger Adrienn a Sze chenyi Istva n Egyetem Kautz Gyula Gazdasa gtudőma nyi Kar 

egyetemi dőcense MTA Bőlyai Ja nős Kutata si O sztő ndí jat nyert el a 2020-2023-as  

idő szakra. Kutata sa nak te ma ja: Va llalati versenyke pesse g e s a lőka lis ta rsadalőm.  
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DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

A bra m Tibőr 
Veresne  Sőmősi  
Mariann 

A magyarországi református  
egyház köznevelési  
intézményrendszer-fejlesztési 
stratégiai modellje 

2020-08-27 

Su veges Ga bőr Be la Musinszki Zőlta n 

A magyar távhőszolgáltatók  
pénzügyi kimutatásainak  
elemzése összefüggésben a  
jogszabályi környezetük  
változásával 

2020-08-27 

Miskolci Egyetem Hantos Elemér Gazdálkodás- és Regionális Tudományi Doktori Iskola 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

Hőreczki Re ka Kapősi Zőlta n 

Kisvárosi fejlődési utak. A  
dél-dunántúli kisvárosok helye és 
szerepe a térség hosszú távú  
gazdasági és társadalmi  
változásaiban 

2020-07-04 

Vasva ri Tama s Schepp Zőlta n 
Puha költségvetési korlát és  
politikai kötődés a magyar  
önkormányzati rendszerben 

2020-06-09 

Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 
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DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

Bakős Izabella Ma ria 
Tő th Tama s 
Khademi-Vidra Anikő  

A vásárlói közösségek mintázatai 
és térbeli sajátosságai  
Magyarországon 

2020-06-05 

Huseynőv Ragif Vasa La szlő  

The Regional Aspects Of Food  
Security: The Case Of  
Ganja-Gazakh Region Of  
Azerbaijan 

2020-07-10 

Imbeah Nichőlas Bujdőső  Zőlta n 

Analyzis Of The Role Of Safety In 
Tourism At A Selected Torusit 
Destination In The Central Region 
Ghana 

2020-07-10 

Keszthelyi Krisztia n Tő th Tama s 
Vidékfejlesztési támogatások  
hatékonyságának vizsgálata  
Magyarországon 

2020-07-10 

Kurmangőzhina  
Gulnara 

Hajdu  Zőlta n 

Khademi-Vidra Anikő  

The Mechanism Of Sustainable 
Socio-Economic Deelopment  Of 
The Akmola Region 

2020-07-10 

Nyirő  Andra s Tő th Tama s 

Karsztvízkatasztrófa  
Antropogén és természeti  
folyamatok kölcsön-hatásai  
Dunántúli-középhegység,  
1949-1989 

2020-07-10 

Szebere nyi Andra s Ritter Krisztia n 

Az online kommunikáció lehető-
sége a környezettudatosság erősí-
tésében egy térség  
településeinek példáján 

2020-07-29 

Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola 
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DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

Darida Zsuzsa Jő zsa La szlő  
Közigazgatási továbbképzések a 
fogyasztói vélemények tükrében 

2020-09-16 

Gőndős Bőrba la Na rai Ma rta 

Speciális igények a  
turizmusban ‒ a  
mozgáskorlátozottak helye, sze-
repe és  
lehetősége a turisztikai  
szektorban 

2020-09-16 

Ladinig Thőmas Vastag Gyula 
Continual Process Improvement 
Under Causal Ambiguity 

2020-09-16 

Mőrvay Szabőlcs 
Rechnitzer Ja nős 
Fekete Da vid 

Kultúra és a városfejlődés –  
kreatív városok Kelet-Közép-
Európában 

2020-09-16 

Pesti-Farkas Istva n 
Szegedi Zőlta n 
Lisec Andrej 

A magyar söripar ellátási  
láncának ipar 4.0-ra való  
felkészültsége 

2020-09-16 

Pőngra cz Ferenc Ladős Miha ly Okosvárosok és innováció 2020-09-16 

Tő th Tama s Ladős Miha ly 

A zöld erőművek területi elhe-
lyezkedését befolyásoló telepítési 
tényezők, különös tekintettel a 
működési támogatásokra 

2020-09-16 

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 
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MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK 

 

Egri Z. (2020): A teru leti jő vedelemegyenlő tlense gek va ltőza sa Be ke s megye ben, 

1988–2017. Területi Statisztika, 60(4), 477–512. ő. 

 

Varga A. (2020): A tuda stermele si fu ggve nytő l a fejleszte spőlitikai hata selemze sig. 

Közgazdasági Szemle, 67, 537-556. ő.  

  
 

Nemzetközi, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent 

cikkek  

Hazai, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent  

cikkek  

 

Bajmő cy Z. - Ge bert J. - Ma lővics Gy. - Me reine  Berki B. - Juha sz J. (2020): Urban  

Strategic Planning frőm the Perspective őf Well-Being: Evaluatiőn őf the Hungarian 

Practice. European Spatial Research and Policy, 27(1), 221-241. ő.  

 

Szerb L.  - Ortega-Argile s, R. – A cs J. Z. – Kőmlő si E . (2020):  

Optimizing entrepreneurial develőpment prőcesses főr smart specializatiőn in the 

Eurőpean Uniőn. Papers in Regional Science, 99, 1413-1457. ő. 
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Finta Istva n 

Az önkormányzási képesség dimenziói községi szinten 

Nemzeti Kő zszőlga lati Egyetem (2019) 

ISBN: 978-963-498-079-7 

Finta Istva n a Kő zgazdasa gi e s Regiőna lis Tudőma nyi Kutatő kő zpőnt Regiőna lis Kutata sők  

Inte zete Duna ntu li Tudőma nyős Oszta ly – PhD-főkőzattal rendelkező  – tudőma nyős  

munkata rsa. Kutatő i pa lya ja t az Magyar Tudőma nyős Akade mia Regiőna lis Kutata sők  

Kő zpőntja ban kezdte 1993-ban. Fő  kutata si teru lete a helyi ő nkőrma nyzatők, valamint a  

teru let- e s vide kfejleszte si pőlitika. A kutata si teve kenyse g eredme nyeit tartalmaző   

publika ciő k alapvető en jőgi szaba lyőza si, e s kő zgazdasa gi ő sszefu gge sekre fő kusza lnak. A 

Szerző  tudőma nyős munka ssa ga t jelentő sen segí tette k azők a tő bb e vtizedes gyakőrlati  

tapasztalatők, amelyek alpőlga rmesteri, valamint LEADER szervezet vezető  tisztse ge hez  

kapcsőlő dtak. 

Ez a kő nyv azőknak aja nlhatő , akik e rdeklő dnek az ő nkőrma nyzatisa g u j, e s hagyőma nyős 

alape rte kei, az ő nkőrma nyzati mu kő de s ő sszefu gge sei, valamint a valő di ő nkőrma nyza st  

biztősí tő  felte telek ira nt. A mu  ku lő nő sen e rdekes őlvasma ny lehet azők sza ma ra, akik  

nyitőttak a helyi kő zu gyek meghata rőző  re sze t jelentő  kő zszőlga ltata sők prőble ma ira, e s  

főge kőnyak azőkra a megőlda sőkra, amelyek a helyi szakemberek e s dő nte shőző k ve leme nye n, 

a szintetiza lt kutata si eredme nyeken alapulnak. 

Lető lthető : http://www.regscience.hu:8080/jspui/handle/11155/2101 
 
 

 

  

 

KÖNYVISMERTETŐK 

http://www.regscience.hu:8080/jspui/handle/11155/2101
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Hajdu  Zőlta n – Ra cz Szila rd 

A területi magyar közigazgatás modernizációs kihívásai és  

reformkísérletei az 1920 utáni korszakban 

Nemzeti Kő zszőlga lati Egyetem (2019) 

ISBN: 978-963-498-083-4 

A magyar kő zigazgata s mind teru letileg, mind pedig funkciőna lisan tő rte netileg főlyamatősan 

va ltőzőtt. A kő zigazgata s a pőlitikai berendezkede s egyik legfőntősabb eleme vőlt a  

mőderniza ciő  idő szaka ban. Az elvesztett ha bőru k (a ke t vila gha bőru  e s a hidegha bőru ) minden 

esetben struktura lis belső  a talakula sőkkal ja rtak. Mind a pőlitikai elit, mind pedig a ta rsadalőm 

tiszta ban vőlt azzal, hőgy a kő zigazgata si refőrm egyben jelentő s ta rsadalmi refőrmőt is jelent. 

A kő nyv bemutatja a XX. sza zadi magyar kő zigazgata s tő rte nete nek refőrmcsőmő pőntjait. A 

kő zigazgata si teru letbeőszta s a magyar fejlő de sben viszőnylag kőnzervatí v ő sszetevő je vőlt a 

pőlitikai e s a kő zigazgata si va ltőza si főlyamatőknak. A kialakult teru leti struktu ra k egyfajta 

stabilita ssal rendelkeznek, de nemcsak ő nmagukbő l adő dő an, hanem a hőzza juk kapcsőlő dő , 

időmulő  e rdekek miatt is. A legalapvető bb ke rde s, hőgy milyen mő dőn e s milyen fő ldrajzi  

keretek kő ző tt valő suljőn meg a hatalőm teru leti megőszta sa. A kő zigazgata si teru leti  

refőrmkí se rletek e s kőncepciő k a magyar kő zigazgata s tő rte nete nek mindig szerves kí se rő   

mőmentumai vőltak. Azőnban a kidőlgőzőtt refőrmtervek csak í ge rve nyek vőltak a jő   

kő zigazgata s megteremte se re, a mindenkőr „rősszul mu kő dő ” kő zigazgata shőz ke pest. 

Lető lthető : http://www.regscience.hu:8080/jspui/handle/11155/2118  

 

KÖNYVISMERTETŐK 

http://www.regscience.hu:8080/jspui/handle/11155/2118
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Beluszky Pa l – Sikős S. Tama s 

Városi szerepkör, városi rang 

Dialő g Campus Kiadő  (2020) 

ISBN: 978-963-5312-68-9 

A ma sődik vila gha bőru  uta n, 1945-ben 52 telepu le s rendelkezett va rősi cí mmel Magyarőrsza -

gőn, jelenleg 346. O nmaga ban a va rősi rangu  telepu le sek sza ma nak meghe tszerező de se is ke r-

de seket vet fel: valő ban ilyen viharős győrsasa gu  vőlt az őrsza g va rősőda sa? Annak rea lis me r-

te ke t tu krő zi a va rősők sza ma nak, a jőgi e rtelemben vett va rősők lakőssa gsza ma nak nő veke-

de se? Milyen - kőrőnke nt va ltőző  - viszőny a ll fenn a va rősi rangu  telepu le sek e s a kő zgazdasa -

gi, sző ciőlő giai, urbanisztikai, fő ldrajzi e rtelemben vett va rősi funkciő ju  telepu le sek kő ző tt? 

Helyta llő  az a felte teleze s, hőgy ma ra "elfőgytak" a jőggal va rőssa  nyilva ní thatő  telepu le sek, 

vagy hőgy a jelenlegi va rősi rangu  telepu le sek kő ző tt is fellelhető  sza mős telepu le s, amely tele-

pu le studőma nyi szempőntbő l nem felel meg a va rősőkkal szemben ta maszthatő  felte teleze sek-

nek? Van-e feladata a jőgalkőta snak az "u res va rősők", azaz va rősi funkciő  ne lku li va rősi jőgu  

telepu le sek esete ben? E ke rde sekre kí va n va laszt adni a kő tet, a geőgra fia szemsző ge bő l a tte-

kintve a magyarőrsza gi va rősa llőma ny aktua lis prőble ma it, kiemelve a va rősi jőgu  kőntra va -

rősi funkciő ju  telepu le sek ke rde skő re t. 

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSOK 

NFKI „OTKA” kutatási témapályázat - 134903: Geopolitikai folyamatok és térképzetek  
Közép-Európában: Államok, határok, integráció és területi fejlődés 

A kutata s a KRTK RKI Duna ntu li Tudőma nyős Oszta lya n, a KRTK Hata rkutatő  Csőpőrt  

egyu ttmu kő de se ben valő sul meg, vezető je Hajdu  Zőlta n. DTO-s re sztvevő k: Egyed Ildikő , Faragő  

La szlő , Ga l Zőlta n, Gru nhut Zőlta n, Pa mer Zőlta n, Ra cz Szila rd, Varju  Viktőr. Ku lső  re sztvevő k:  

Bakő  Tama s (SZE RGDI), Balőgh Pe ter (ELTE), Hardi Tama s (NYUTO), Jő zsa Viktő ria 

(Nőrdcőnsult), Nagy Imre (SZIE) e s James W. Scőtt (UEF), a kutata s ta rste mavezető je. A prőjekt 

2020. szeptember 1-je n indult, futamideje 36 hő nap. 

 

Kő ze p-Eurő pa saja tős fejleszte si prőble ma inak megőlda sa Magyarőrsza g e s a szőmsze dős  

őrsza gők kő zti szőrősabb egyu ttmu kő de s alapja n ke pzelhető  csak el. Az EU sza mős ő sztő nző   

mő dőn ta mőgatja a regiőna lis egyu ttmu kő de seket. A pőtencia lőkat azőnban me g nem sikeru lt  

kellő en hasznősí tani. E helyzet őkainak felta ra sa t az EU-integra ciő  e s a nemzeti fejleszte si ce lők  

ő sszefu gge se nek jőbb mege rte se teszi lehető ve . Az EU e s a glőbaliza ciő  dő ntő  mő dőn befőlya sőlta k 

Kő ze p-Eurő pa fejlő de se t. Az Eurő pa hőz valő  csatlakőza s ellentmőnda sős hata sai a kő ze p-eurő pai 

a llamők e s szőmsze daik va ltőzatős egyu ttmu kő de seinek kialakula sa ban is megjelennek. Kiindulő  

hipőte zisu nk e rtelme ben az eurőpaiza ciő  Kő ze p-Eurő pa kőhe ziő ja t ellentmőnda sősan alakí tja, 

egyara nt erő sí tve a re giő  sze ttő redeze se e s egyse gesu le se fele  hatő  főlyamatőkat. Felte teleze su nk 

szerint az elte rő  le pte ku  főlyamatők hata sai nem egyfőrma n jelentkeznek. A kutata s fő  ke rde se, 

hőgy milyen ira nyban befőlya sőlhatja az egyu ttmu kő de s a te rse gen belu l a kőhe ziő  elme lyu le se 

fele  hatő  főlyamatőkat. A kutata si ke rde sek: 1) Milyen ira nyba tőlő dőtt el Kő ze p-Eurő pa ban 1989 

ő ta az eurő pai te rse g integra ciő ja rő l e s a regiőna lis egyu ttmu kő de si prőgramőkrő l valő   

geőpőlitikai gőndőlkőda s? Milyen mő dőn jelennek meg az u jfajta szemle letben a saja tős e rte kek, a 

nemzeti tő rte nelem u jrae rtelmeze se nek ige nye e s egyes pőlitikai/gazdasa gi e rdekek? 2) A  

kő ze p-eurő pai taga llamők milyen mő dőn e s alapőkőn definia lta k nemzeti e rdekeiket e s ce ljaikat 

az Eurő pai Uniő  keretein belu l? 3) Miben nyilva nulnak meg a ku lő nbő ző  – a makrőregiőna listő l a 

lőka lisig terjedő  – egyu ttmu kő de si szintek kő ző tt fenna llő  főlytőnőssa gők e s szakada sők? 4) Mi-

lyen pőtencia lis hata sa lehet a regiőna lis geőpőlitika nak az eurő pai pőlitikai kő ző sse g, a regiőna lis  

kőhe ziő , a nemzeti fejleszte sek e s a hata rőkőn a tnyu lő  kőrma nyza s szempőntja bő l? 5) A mu ltbeli 

tapasztalatők bee pí te se vel hőgyan erő sí thető  a regiőna lis kőhe ziő ? 
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FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSOK 

NFKI „OTKA” kutatási témapályázat - 135185: A külföldi működőtőke mikro-, makrogazda-
sági és területi differenciáló hatásai a Visegrádi országokban  – Az FDI-vezérelt gazdaság-

politikai modellek kihívásai 

A kutata s KRTK Regiőna lis Kutata sők Inte zete ben valő sul meg, vezető je Ga l Zőlta n. A kutata sban re szt-

vevő k: Kőva cs Sa ndőr Zsőlt, Kuti Mő nika (PTE KTK), Tő lgyessy Pe terne  Sass Magdőlna (KRTK VGI), 

Lux Ga bőr, Pa ger Bala zs, Szabő  Tama s, Zsibő k Zsuzsanna. A prőjekt futamideje 48 hő nap. 

 

 

A kő ze p- e s kelet-eurő pai (KKE) őrsza gőkban a gazdasa gi szerkezeta talakí ta s első sőrban a kő zvetlen 

ku lfő ldi mu kő dő tő ke (FDI) befektete seken alapulő  fejleszte si utat kő vette, amely rő vid ta vőn hőzza ja -

rult a termele kenyse g e s a versenyke pesse g javula sa hőz, de jelenleg mindke t te nyező  stagna l a KKE 

re giő  szintje n. Emellett a visegra di őrsza gőknak is szembe kell ne znie a kő zepes jő vedelmi csapda a thi-

dala sa nak szu kse gesse ge vel e s a ku lső  tő kefu ggő se g kedvező tlen hata sainak ellensu lyőza sa val. A re giő  

felza rkő za sa a fejlettebb EU gazdasa gőkhőz lelassult, s az FDI-ra alapőző  nő vekede si mődell a glőba lis 

va lsa g ideje n kifulladt. Az FDI nem tekinthető  tő bbe  csődaszernek az a tmeneti őrsza gők gazdasa gi nő -

vekede se szempőntja bő l. 

A kutata s ce lja az FDI pőzití v e s negatí v makrő- e s mikrőgazdasa gi hata sainak vizsga lata kvantitatí v e s 

kvalitatí v mő dszerekkel visegra di őrsza gőkban nemzetgazdasa gi e s regiőna lis szinten egyara nt. A ma-

gyarőrsza gi hata sőkat kiemelő  kutata s megvizsga lja az FDI-nak a nő vekede sre, a beruha za sőkra, a 

munkatermele kenyse gre e s a regiőna lis va llalkőző i teve kenyse gre gyakőrőlt hata sait. A kutata s az FDI-

veze relt gazdasa gfejlő de si u t alternatí v gazdasa gpőlitikai mődelljeit is bemutatja, illetve gazdasa gpőli-

tikai fejleszte si javaslatőkat is megfőgalmaz a kutata sban e rintett őrsza gők, de mindenekelő tt a ma-

gyar gazdasa gpőlitika sza ma ra. 

Kutata s alapke rde se: A kutata s alaphipőte zise szerint a dőmina nsan ku lfő ldi mu kő dő tő ke re e pí tő  be-

ruha za sveze relt fu ggő  piacgazdasa gőkban (DME) az FDI pőzití v hata sai mind a beruha za sők, a terme-

le kenyse g, hazai va llalkőző i aktivita s,  mind pedig a gazdasa gi nő vekede s tekintete ben sőkkal keve sbe  

e rve nyesu lnek, mint azt a kő zgazdasa gi elme letek e s uralkődő  gazdasa gpőlitika k felte telezte k.  

Kutata sunk ne gy teru leten ő kőnőmetriai mő dszerekkel vizsga lja az FDI nő vekede sgenera lő , beruha za -

si hata sa t a vizsga ljuk, e s keressu k a va ltőző k kő ző tti őksa gi kapcsőlatőt a Visegra di őrsza gőkban mak-

rő e s regiőna lis szinten is. Emellett az FDI munkatermele kenyse gre e s a regiőna lis va llalkőző i teve -

kenyse gekre gyakőrőlt hata sait elemezzu k NUTS 3 re giő kban. A kutata s az FDI-veze relt DME mődell 

alternatí v gazdasa gpőlitikai mődelljeinek a ttekinte se vel za rul. A kutata s fő  ce lja az FDI pőzití v e s nega-

tí v hata sainak azőnősí ta sa teru leti szinten ő kőnőmetriai, statisztikai e s kvalitatí v mő dszerekkel Ma-

gyarőrsza gőn e s a V4 őrsza gőkban. Erre e pí tve megfőgalmazzuk a FDI-veze relt mődell lehetse ges al-

ternatí va it, fejleszte si sarőkpőntjait: az FDI teru leti bea gyazőttsa ga nak erő sí te se re (innőva ciő s fejlesz-

te sek, besza llí tő i ha lő zatők, magasabb hazai hőzza adőtt e rte kkel),  az FDI-alapu  e s az alternatí v 

(endőge n) fejleszte sek kő ző tti lehetse ges szinergia k, valamint az FDI e s a hazai tő kefelhalmőza s kap-

csőlata nak felta ra sa ra vőnatkőző  javaslatainkat.  Elemezzu k a hazai multikat e s a KKV-at erő sebben 

integra lő  gazdasa gpőlitika lehető se geit (hazai nagyva llalatők erő sí te se, tő keexpőrt/kifektete s, hazai 

expőrtke pes kő ze pva llaltők ta mőgata sa).  
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FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSOK 

NFKI „OTKA” posztdoktori kiválósági program -134900: A közép- és délkelet-európai nagy-
városok fejlődési folyamatai 

A pősztdőktőri kutata s a KRTK RKI Duna ntu li Tudőma nyős Oszta lya n valő sul meg, vezető je Ra cz 

Szila rd. A prőjekt 2020. szeptember 1-je n indult, futamideje 36 hő nap. 

 

Az elmu lt ha rőm e vtized alapvető  va ltőza sőkat hőzőtt Kelet-Kő ze p-Eurő pa ban. Az a talakula s min-

den re szeleme kő zvetve, de sők tekintetben kő zvetlenu l is megjelent a telepu le sek e lete ben, a ha -

lő zati kapcsőlatők alakula sa ban (u j a llamők, u j fő va rősők, u j szőmsze dsa g). A te rfőrma lő  főlyama-

tők leginka bb a nagyva rősi funkciő kat e rintette k. Glőba lisan is e rze kelhető  ezen őrsza gők főkőza-

tős vila ggazdasa gi integra ciő ja e s ku lő nő sen fő va rősaik fejlő de se, fejleszte se. Mi őkőzza az egyen-

lő tlen fejlő de st? Mi a ll annak ha ttere ben, hőgy egyik őrsza g vagy va rős sikeresebben kapcsőlő dőtt 

be a glőba lis ha lő zatőkba? Erre kí va n va laszt adni a kutata s, az ala bbi ke rde sek vizsga lata val: 1) 

Glőba lis ne ző pőntbő l vannak-e a kő ző s saja tőssa gai a kelet-kő ze p-eurő pai nagyva rősi fejlő de snek? 

2) Azőnősí thatő k-e egyedi, specia lis fejlő de si utak? 3) Mi a fő va rős-kő zpőntu sa g őka ezekben az 

őrsza gőkban? 4) Mi a va rősha lő zat ma sődik szintje n a llő  re giő kő zpőntők funkciő ja? 5) Mekkőra az 

a llam, a tudatős fejleszte spőlitika szerepe a va rősha lő zat alakí ta sa ban? 6) Hőgyan befőlya sőlja a 

gazdasa g, pl. a va llalati kő zpőntők a va rősfejlő de st? 
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ERSA WEB Conference 2020 (2020. augusztus 25-27.) 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 

Az Eurő pai Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g (Eurőpean Regiőnal Science Assőciatiőn, ERSA) az 

idei e vben tartőtta vőlna 60. e ves kőnferencia ja t, amelyre eredetileg az őlaszőrsza gi Bőlzanőban 

keru lt vőlna sőr 2020. augusztus 25–29. kő ző tt. Azőnban a kőrőnaví rus-ja rva ny miatt  

megva ltőzőtt kő ru lme nyek a prőgram a tszerveze se re ke sztette k a szervező ket, akik a klasszikus 

e ves kőnferencia t elcsu sztatta k a kő vetkező  e vre, e s helyette meghirdette k a 2020. e vi ERSA  

webkőnferencia t „Spatial challenges főr the New Wőrld” cí mmel. Minden őlyan jelentkező nek, aki 

absztraktőt nyu jtőtt be az eredeti kőnferencia ra, felaja nlőtta k a re szve telt a webkőnferencia n,  

ezzel az eredeti re sztvevő k nagyja bő l fele e lt is. A webkőnferencia t az eredeti ha zigazda, a  

bőlzanői EURAC kutatő kő zpőnt, az Olasz Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g (AISRe) e s az ERSA  

vezető se ge ke szí tette elő . A klasszikus (ne gynapős) prőgram helyett egy ha rőmnapős rendezve ny 

a llt ő ssze 2020. augusztus 25–27. kő ző tt. A webkőnferencia n ő sszesen hat plena ris szekciő ba, 48 

tematikus szekciő ba e s egy kerekasztal-besze lgete sbe kapcsőlő dhattak be a re sztvevő k. A techni-

kai lebőnyőlí ta st illető en, a szekciő k elő adő i la tta k e s hallőtta k egyma st, az e rdeklő dő k pedig a 

szekciő k őnline „szőba ja ban” í ra sban tudtak ke rdezni, illetve hőzza sző lni az elő ada sőkhőz.  

A szekciő kőn kí vu l a re sztvevő k egyma ssal is tudtak egyeztetni a „netwőrking” ce lbő l megtartőtt 

szu netekben. 

 

Mindha rőm nap kettő -kettő  plena ris elő ada st kő vethetett a kő ző nse g. Az első  napőn Andre  Tőrre 

(az ERSA elnő ke) e s Rőberta Capellő (az AISRe elnő ke) megnyitő ja t kő vető en Simin Davőudi 

(Newcastle University) tartőtt plena ris elő ada st „Regiőnal Imaginaries and the ’Eurőpe őf the Re-

giőns’ Prőject” cí mmel. Az első  nap ma sődik plena ris szekciő ja ban Daniel M. Sturm (Lőndőn 

Schőől őf Ecőnőmics) a va rősi kő zlekede s va rősre sz főrma lő  hata sait elemezte „The Making őf the 

Mődern Metrőpőlis: Evidence frőm Lőndőn” cí mu  prezenta ciő ja ban. A ma sődik nap első  plena ris 

elő adő jake nt Mafini Dősső (EC JRC, Sevilla) a szub-szaharai afrikai gazdasa gők intelligens  

szakősőda si strate gia inak le trehőza sa t mutatta be „Designing Smart Specialisatiőn Strategies with 

Sub-Saharan Africa” cí mmel. A negyedik plena ris szekciő  elő adő ja Pierre-Alexandre Balland 

(Utrecht University) vőlt, aki „Cities in a Pőst-Cőrőna Wőrld” cí mu  elő ada sa ban a kőrőnaví rus-

ja rva ny va rősha lő zatőkra, ta rsadalőmra e s gazdasa gra gyakőrőlt hata sairő l e rtekezett. A harma-

dik nap első  plena ris elő adő jake nt Hans Westlund (KTH Rőyal Institute őf Technőlőgy, Stőck-

hőlm) a teru leti fejlő de s pande mia t kő vető  lehetse ges ira nyairő l e s ezek hata sairő l besze lt „Pőst-

urban regiőns after the pandemic: cyclical vs. irreversible főrces in spatial develőpment” cí mmel.  

 

 

https://ersa.eventsair.com/ersawebconference2020/
https://ersa.eventsair.com/ersawebconference2020/
https://www.youtube.com/watch?v=3AN1W1Fa5xs
https://www.youtube.com/watch?v=3AN1W1Fa5xs
https://www.youtube.com/watch?v=CDM8SF7jWag
https://www.youtube.com/watch?v=CDM8SF7jWag
https://www.youtube.com/watch?v=XzOSqKE2XM8
https://www.youtube.com/watch?v=XzOSqKE2XM8
https://www.youtube.com/watch?v=C0YMLBT16n4
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ERSA WEB Conference 2020 (2020. augusztus 25-27.) 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 

A hatődik plena ris szekciő ban pedig Raquel Ortega-Argile s (University őf Birmingham) „On  

tőday's regiőnal develőpment challenges: grőwth, inclusiőn and sustainability” cí mu  elő ada sa ban 

a regiőna lis fejlő de si jelenkőri kihí va sait, valamint a teru leti egyenlő tlense gek hata sait mutatta be. 

 

A plena ris elő ada sők mellett a szervező k ő sszea llí tőttak egy kerekasztal-besze lgete st is, amelyen 

vezető  regiőna lis tudőma nyi kutatő k a kőrőnaví rus-ja rva ny ta rsadalmi, gazdasa gi e s regiőna lis 

hata sait vitatta k meg. A besze lgete s re sztvevő i kő ző tt vőlt Dőrőthe e Allain-Dupre  (OECD), Rune 

Dahl Fitjar (University őf Stavanger), Anne Green (University őf Birmingham) e s Philipp McCann 

(University őf Sheffield). A ha rőm nap alatt lezajlőtt 48 tematikus szekciő  sza mős te ma t ta rgyalt 

az alapvető  regiőna lis tudőma nyi elme leti e s mő dszertani ke rde sektő l kiindulva ege szen az őlyan 

aktua lis ke rde sekig, mint a digita lis a talakula s, a fenntarthatő sa g e s a kő rfőrga sős gazdasa g. A 

szekciő elő ada sők kő ző tt az ERSA hagyőma nyaihőz hu en megrendezte k a fiatal kutatő k szekciő it 

is, az elő adő k kő ző tt Pőlő nyi-Andőr Krisztina val (PTE, Pe cs). A kőnferencia tematikus szekciő iban 

tő bb magyar kutatő  is elő adőtt: a győ ri Sze chenyi Istva n Egyetemrő l Ke zai Petra Kinga, Mayer Ga -

bőr, Nagy Nikőletta e s Pupp Zsuzsanna, a Szegedi Tudőma nyegyetemrő l pedig Szaka lne  Kanő  Iza-

bella. 

 

A za rő ceremő nia n keru lt sőr a 2020. e vi ERSA-dí j a tada sa ra. Ezt Alessandra Faggiannak (GSSI, 

Olaszőrsza g) í te ltek őda, aki a dí jhőz kapcsőlő dő  elő ada sa ban („Resilience and Inner Areas: is 

Cővid19 an őppőrtunity őr a threat? Sőme preliminary reflectiőns”) a re giő k rezí liencia ja val  

kapcsőlatban vetette fel a ke rde st, hőgy a kőrőnaví rus-ja rva ny egy lehető se g, vagy fenyegete s? 

Andre  Tőrre a za rő ceremő nia sőra n ő rő mmel kiemelte, hőgy egyre szt nagyőn nehe z idő szakban 

sikeru lt megszervezni ezt a webkőnferencia t, ma sre szt pedig megemlí tette, hőgy a ha rőm-ha rőm 

nő i e s fe rfi plena ris elő adő  mellett, a szekciő elő adő k esete ben valamivel tő bb nő i (54%), mint fe rfi 

elő adő  vőlt a kőnferencia n, e s a re sztvevő k kő ző tt is tő bb vőlt a nő i, mint a fe rfi re sztvevő , amit 

nagyőn jelentő s elő rele pe ske nt e rte kelt. Az ERSA vezető se ge e s a bőlzanői EURAC szervező i  

kő ző tti zajlőtt egyeztete sek alapja n 2021-ben Bőlzanőban isme t tervezik megrendezni az ERSA 

„klasszikus” e ves kőnferencia ja t. I gy az eredetileg 2021-re tervezett pe csi ERSA kőnferencia egy 

e vvel ke ső bb, 2022-ben keru l megrendeze sre. 

 

Pa ger Bala zs 

https://www.youtube.com/watch?v=jW8gj1uekX8
https://www.youtube.com/watch?v=jW8gj1uekX8
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Területi Statisztika 

60. évfolyam, 3. szám (2020)  
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Tér és Társadalom 

34. évfolyam, 3. szám (2020) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK 

 
Sinőglőbaliza ciő  - Retőrika csupa n, vagy a jő vő t meghata -
rőző  valő sa g? 

Ferenc Erdő si 

3-25 

 

A bizalőm kultu ra ja nak prő bate tele : A fizikai e s lelki 
ege szse g tőva bba  a ta rsas kapcsőlatők e s a szubjektí v 
anyagi helyzet ő sszefu gge sei a bizalőmmal  

ja rva nyidő szakban 

Zőlta n Gru nhut, A kős Bődőr 

26-45 

 

A hata rőn a tnyu lő  tanulma nyi ce lu  inga za s mint az  

intergenera ciő s ta rsadalmi mőbilita s eszkő ze 

Verőnika Hőrva th 

46-67 

 

Befejezetlen prőletariza ciő ? A vide ki munkaerő -
tartale ksereg Magyarőrsza gőn a 2008-as va lsa gőt kő vető -
en. 

Andra s Vigva ri, Cecí lia Kővai 

68-89 

 

“Cseberbő l vederbe” – Laka smőbilita s-minta zatők egy 
marginaliza lt te rben 

Krisztina Ne meth 

90-113 

 

Az (im)mőbilita s dinamika i vide ki terekben - szakirődalmi 
kitekinte s empirikus kiege szí te sekkel 

Mőnika Ma ria Va radi 

114-141 

TÉNYKÉP 

 

Szőcia lis sző vetkezetek perife rikus te rse gekben – a sikeres 
mu kő de s felte telei e s akada lyai 

Pe ter Pő la, Istva n Finta 

142-169 

 

Felvide ki magyar anyanyelvu  egyetemi hallgatő k őktata si 
ce lu  migra ciő ja: mőtiva ciő s felme re s. 

Melinda Krankővits 
171-192 
 
Hajle ktalan emberek te rbeli mőbilita sa - te rke palapu   
elemze s a Pra ter utcai nappali melegedő ben felvett  
ke rdő í vek alapja n 
Bence Bene 
193-223 
 
A magyar hata r menti nagyva rősők hata rőn a tnyu lő  kőr-
ma nyza sa nak vizsga lata az EGTC-kben e s INTERREG  
prőjektekben bető ltő tt szerepu k alapja n 
Da vid Fekete 
224-243 

 

KITEKINTÉS 

 
Va rőske p e s e pí te szetszőciőlő gia : Gőndőlatők Elisabeth 
Lichtenberger munka ssa ga rő l 

Ma te  Tama ska 

244-263 

 
Hatalmi ja tszma a falakőn - avagy az utcai mu ve szet 
'alkí mia ja' 
Vanda Jő ve r 
264-280 
 

KORONAVÍRUS - GYORSJELENTÉSEK 

 
 
Helyi ő nkőrma nyzatők őnline kőmmunika ciő ja a COVID-19 
ja rva ny ideje n Magyarőrsza gőn 
Nő ra Baranyai, Bőgla rka Barsi, Ma rta Na rai 
281-294 
 
A COVID-19 ja rva ny hata sa a kő ző sse gi terek haszna lata ra 
e s jő vő je re 
La szlő  Jő na 
295-306  

https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3283
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3283
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TANULMÁNYOK  
Kő ti Tibőr 
A munkane lku lise g e s a kő zfőglalkőztata s teru leti ku lő nbse gei, 
ő sszefu gge sei Magyarőrsza gőn  
517-544 
 
Fekete Da vid–Mőrvay Szabőlcs  
A kreatí v va rősők kultura lis-turisztikai-pe nzu gyi pőtencia lja nak 
kvantitatí v ő sszehasőnlí tő  elemze se (Debrecen, Győ r e s  
Veszpre m pe lda ja n  
548-566 
 
Ma tya s Szabőlcs–Ne meth Jő zsef–Ritecz Győ rgy  
A turizmusbiztőnsa g ta rsadalmi e s gazdasa gi ő sszefu gge seinek 
statisztikai vizsga lata  
567-580 
 
Szabő  Zsőmbőr–Sipős Tibőr  
Inga za s a nagyva rősba – Egy őrsza gős ige nymődell fela llí ta sa 
581-605 
 
Szalkai Ga bőr  
Kő zu tifőrgalőm-sza mla la si statisztika k a XIX. sza zad ve gi  
Magyarőrsza gőn  
606-627 
 
 

 
 

Területi Statisztika 

60. évfolyam, 5. szám (2020)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 



 

 21 

Területi Statisztika 

60. évfolyam, 3. szám (2020)  
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STUDIES 
Natalia Zdanőwska—Ce line Rőzenblat— Denise Pumain  
Evőlutiőn őf urban hierarchies under glőbalisatiőn in Wes-
tern and Eastern Eurőpe  
3-26 
 
Luca Salvati  
Density-dependent pőpulatiőn grőwth in Sőuthern Eurőpe 
(1961–2011): A nőn-parametric apprőach using  
smőőthing splines  
27-41 
 
Zőlta n Ba nhidi—Imre Dőbős— Andra s Nemeslak  
What the őverall Digital Ecőnőmy and Sőciety Index  
reveals: A statistical analysis őf the DESI EU28 dimensiőns  
42-62 
 
Ngő Thai Hung  
Vőlatility spillővers and time-frequency cőrrelatiőns  
between Chinese and African stőck markets  
63-82 
 
Fernandő Antőniő Ignaciő Gőnza lez  
Regiőnal price dynamics in Argentina (2016–2019)  
83-94 
 
Haryő Kuncőrő  
Regiőnal inflatiőn dynamics and its persistence – The case 
őf selected regiőns in Indőnesia  
95-116 
 
Dimitriős Tsiőtas—Umut Erdem—K. Mert Cubukcu 
Outlining the histőrical framewőrk őf the aviatiőn sectőr in 
Turkey: A spatiőtempőral apprőach  
117-141 
 
Csilla Nezdei  
The prőspects őf regiőnal market place develőpments in 
ecőnőmic geőgraphical perspective: Case study őf Balatőn 
Resőrt Area, Hungary  
142-165 
 

Regional Statistics 

10. évfolyam, 2. szám (2020) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Miha ly Ladős—E va Szabina Sőmőssy— 
Tama s Tő th 
Financial subsidies and the lőcatiőn  
decisiőn őf sőlar pőwer plants in  
Hungary: An empirical investigatiőn 
166-185 
 
Zsőmbőr Szabő —Tibőr Sipős 
Separatiőn effects in a micrőregiőn:  
traffic vőlume estimatiőn between the  
settlements őf Lake Velence  
186-205 
 
Bala zs Benja min Budai—Istva n Tő zsa 
Regiőnal inequalities in frőnt-őffice  
services: Főcus shift in e-gővernment 
frőnt őffices and their regiőnal  
prőjectiőns in Hungary  
206-227 

 
VISUALIZATIONS  

 
A rőn Kincses—Ge za Tő th 

Hőw cőrőnavirus spread in Eurőpe őver 
time: natiőnal prőbabilities based őn  

migratiőn netwőrks  

228-231 
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TANULMÁNYOK 
Dea k Tama s – Elekes Tibőr 

A beva ndőrla s jellemző i Japa nban a 20. sza zad eleje tő l napjainkig 

4-14 

 

Taka cs Istva n 
Az E szak-magyarőrsza gi re giő  ege szse gu gyi ella tő rendszere nek fejlő de se a legutő bbi negyedsza zadban a 
legfőntősabb ne pege szse gu gyi mutatő k tu kre ben 
15-39 

 

 

Varga A gnes 
Ta rsadalmi innőva ciő  mint hőrizőnta lis eszkő z szerepe az intelligens szakősőda s megvalő sula sa ban 
40-51 

 

Metsző sy Gabriella 
Ta rsadalmi innőva ciő s szintek jellemző inek e s gyakőrlati megvalő sula sa nak vizsga lata 
52-61 

 

Hajdu  Da vid 
A munkane lku lise g e s felnő ttke pze s teru leti előszla sa az E szak-magyarőrsza gi re giő ban 
62-69 

 

Faludi Tama s 
Szerző de stí pusők strate giai jelentő se ge az ella ta si la nc tagjaina l 
70-78 

 

Nagy La szlő  
The Neurőmarketing Analysis and the Categőrizatiőn őf Televisiőn Cőmmercials 
79-88 

 

Sikős T. Tama s: Kő nyvszemle 
Benedek Jő zsef (szerk.) 2020: Erde ly. Te r, Gazdasa g e s Ta rsadalőm. Iskőla Alapí tva ny Kiadő  – Kőlőzsva ri 
Egyetemi Kiadő , Kőlőzsva r. 687 p. 
89-91 

 

Nagy Ju lia A.: Kő nyvszemle 
Jőhn Blewitt (2015): Understanding sustainable develőpment Rőutledge, 2 Park Square, Miltőn Park, 
Abingdőn, Oxőn, (2nd Editiőn) 
92-94 

 
 

 

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 

17. évfolyam, 2. szám (2020)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 
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TANULMÁNYOK 

KAROLINY MA RTONNE  – POO R JO ZSEF – KO-
VA CS ILDIKO  E VA – BALOGH GA BOR – BORGU-
LYA ISTVA NNE  – CSAPO  ILDIKO  – GA BRIELNE  
TO ZSE R GYO RGYI – ILLE S B. CSABA – NEMES-
KE RI ZSOLT – SIPOS NORBERT – SZEINER ZSU-
ZSA – TO TH KATALIN – UGRO SDY GYO RGY – 
VINOGRADOV SZERGEJ  
A kő ze p-kelet-eurő pai HR alakula sa nak  
empirikus bizőnyí te kai nemzetkő zi  
ő sszehasőnlí ta sban (2004–2016) 2. re sz  
9-36 
 
AMBRUS RITA ANNA  
A digita lis va llalkőza sők adő ztata sa nak  
prőble ma i  
34-54 
 
MAGASHA ZI ANIKO  
A szingapu ri inte zme nyrendszer e s a  
kőrőnaví rus-va lsa g  
55-76 
 
GAJZA GO  GERGO  
Kriptőgazdasa g – a jő vő  u tja  
77-94 
 
 
 
 

 

ESETTANULMÁNY 

VASVA RI BA LINT – MAYER GA BOR –  
VASA LA SZLO  
A tudőma nyős e s innőva ciő s parkők szerepe a 
tuda sgazdasa g e s az innőva ciő s ő kősziszte ma  

fejleszte se ben  

95-108 

 

TUDOMÁNYOS SZERVEZET BEMUTATÁSA  

JO NA LA SZLO  
O te ves a Magyar Urbanisztikai Ta rsasa g Győ r-
Mősőn-Sőprőn megyei teru leti csőpőrtja  

109-112 

 

KÖNYVISMERTETŐ  

SZENNAY A RON 
Ma lővics Győ rgy: O kőlő giai kő zgazdasa gtan,  
a talakula s, ta rsadalmi re szve tel  

113-119 

 

SZERZŐK 

119-125 

 

AUTHORS 

126-133 

 

LEKTOROK 

134 

Tér Gazdaság Ember  

8. évfolyam, 2. szám  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 
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ELŐSZÓ 

Sulyők Judit e s Lő rincz Katalin 
Elő sző  a balatőni tematikus sza mhőz  
3 
 
 

TANULMÁNYOK 

Raffay-Danyi A gnes–Hajma sy Győ ngyi 
A turizmus hata sainak vizsga lata a Balatőn re giő ban  
4-12 
 
Fekete-Berzsenyi Hajnalka–Bana sz Zsuzsanna 
Telepu le si te nyező k a Balatőn re giő ban - 2018 e s 2019 
nyara n ve gzett főntőssa g vs. ele gedettse g felme re s 
eredme nyei.  
13-20 
 
Neumanne  Vira g Ildikő  – Ka ntőr Szilvia 
A Balatőn –re giő  migra ciő s a ramla sainak vizsga lata 
kvalitatí v e s gravita ciő s panelmődell segí tse ge vel  
21-30 
 
Bana sz Zsuzsanna–Biermann Margit 
A balatőniak mint kultu rafőgyasztő k  
31-39 
 
Csizmadia ne  Czuppőn Viktő ria–Ga ll Anikő – 
La szlő  Verőnika 
”Helyben a helyie rt” – a Pannőn Egyetemen zajlő   
vide kkutata s mő dszertani bemutata sa  
40-46 
 
Sulyők Judit–Madara sz Eszter–Főrma di Katalin–Papp 
Zső fia: 
A turisztikai ce llal e rkező k a ltal ige nyelt fejleszte sek a 
Balatőn te rse ge ben  
47-56 
 
Ka ntőr Szilvia–Lő rincz Katalin 
Kultura lis attrakciő k e s la tnivalő k a Balatőn kiemelt 
turisztikai te rse gben  
57-63 
 
 
 

Pe ter Erzse bet–Tő th-Kasza s Nikőletta–Keller Krisztina–
Birkner Zőlta n– Kiss Attila–Ne meth Kőrne l  
Mese s kalandőza sők: a balatőni csala dők kikapcsőlő da si 
alternatí va i  
64-71 
 
Strack Flő ria n–Lő rincz Katalin  
Alternatí v lehető se g a Balatőn re giő  turizmusa ban - a  
tapőlcai győ gybarlang  
72-79 
 
Kőva cs Szilvia–Ne meth Kőrne –Kőva cs Fanni–Pe ter  
Erzse bet 
A llati jő  helyek – Kisa llatbara t sza lla shelyek a Balatőnna l 
e s a kedvencekkel pihenni va győ k tapasztalatai 
80-85 
 
Madara sz Eszter 
A COVID-19 hata sa a Balatőn turizmusa ra  
86-89 
 
 

MŰHELY 
 

Grő f Katalin 
Ellenő rze ssel az adő elkeru le s ellen: az idegenfőrgalmi 
adő ellenő rze s saja tőssa gai – Az ellenő rze s  
hate kőnysa ga nak megí te le se 14 telepu le s teve kenyse ge -
nek vizsga lata n keresztu l.  
90-98 

 

Lő ke Zsuzsanna 
A Nyugat-Balatőn ma sik arca A te rse g szelí d turizmusa a 
tő megturizmus a rnye ka ban  
99-111 

30. évfolyam 235. szám (2020)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 
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A Magyar Tudőma nyős Akade mia a tudőma nyős kutatő munka elő segí te se e rdeke ben tett kő z-
e rdeku  felaja nla s alapja n e s saja t főrra sbő l Ifju sa gi Nemzetkő zi Kőnferencia Tudőma nyős  
Pa lya zatőt alapí tőtt.  
 
Az Ifju sa gi Nemzetkő zi Kőnferencia Tudőma nyős Pa lya zat (INKP) fiatal, MTA kő ztestu leti  
tagsa ggal rendelkező  kutatő k ku lfő ldi tudőma nyős rendezve nyen (nemzetkő zi tudőma nyős 
szimpő ziumőn, wőrkshőpőn, kőnferencia n) valő  aktí v (első szerző s elő ada ssal vagy pőszter 
bemutatő val ja rő ) re szve tele t e s őtt jelentő s tudőma nyős eredme nyeik bemutata sa t  
ta mőgatja. 
 
Az aktua lis kií ra s a kő vetkező  linken e rhető  el: 
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkőzi-kőnferencia-tudőmanyős-palyazat/ifjusagi-nemzetkőzi-
kőnferencia-reszvetel-tamőgatasa-2020-2021-ev-110767 
 
A pa lya zatők legke ső bb 2021. februa r 15-én 12 óráig nyújthatók be. 

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2020-2021-ev-110767
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2020-2021-ev-110767
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Hazai konferenciák és szemináriumok  

KONFERENCIA FELHÍVÁSOK 

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XVIII. VÁNDORGYŰLÉSE 
Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő 

2020. őktő ber 27-30.  
Budapest 

A va ndőrgyu le s 4. kő rlevele a re szletes  
szekciő prőgrammal 2020. őktő ber 15-e n  
jelenik meg.  
 
A szekciő kban e s a plena ris elő ada sőkőn a 
hallgatő sa g re szve tele ingyenes, de elő zetes  
regisztra ciő hőz kő tő tt.  
 
Re szletek a kőnferencia hőnlapja n:  
http://www.mrtt.hu/
vandőrgyules2020budapest.html 

ANET LAB ONLINE SEMINAR:  

Adam Pah: Building a mőre őpen justice system 

2020. őktő ber 19. 16.00-17.00 

Budapest 

http://www.mrtt.hu/vandorgyules2020budapest.html
http://www.mrtt.hu/vandorgyules2020budapest.html
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KONFERENCIA FELHÍVÁSOK 

The 29th NISPAcee Annual Conference 

Citizens' Engagement and Empőwerment - The Era őf  

Cőllabőrative Innővatiőn in Gővernance 

2021. ma jus 20-22. 

Ljubjlana, Szlőve nia 

Absztrakt e s tanulma ny beku lde s: 2020. nővember 15.  

https://www.nispa.őrg/cőnference2021.php?sid=2220&cid=29 

  

Nemzetközi konferenciák és szemináriumok  

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ECONOMICS OF 

THE DECOUPLING (ICED) 

2020. nővember 30-December 1.  

Absztrakt beku lde s: 2020. nővember 15. 

Za gra b, Hőrva tőrsza g 

https://iced.net.efzg.hr/iced 

REGIONAL INNOVATION POLICIES CONFERENCE 2021 

2021. ma rcius 25-26.  

Absztrakt beku lde s: 2020. nővember 30. 

Aalbőrg, Da nia 

https://www.redy.aau.dk/regiőnal-innővatiőn-pőlicies-cőnference-2020// 

RSA EUROPE – SMARTER 2020 CONFERENCE  
WEBINAR SERIES 

Webinar 3: Smart Specialisation for Sustainable Development 
Goals. 

10th Nővember 2020, 11.00-12.30 CET 

 

Webinar 4: Quality of life in (European) cities: are cities inclusive, 

safe, resilient and sustainable? 
19th Nővember 2020, 10.00-12.00 CET 
https://rsaeurőpe.őrg/event/2020-smarter-webinar-series/ 

https://iced.net.efzg.hr/iced
https://www.regionalstudies.org/opportunities/regional-innovation-policies-conferences-2020-aalborg-university-denmark-26-27-october-2020/
https://rsaeurope.org/event/2020-smarter-webinar4/
https://rsaeurope.org/event/2020-smarter-webinar4/
https://rsaeurope.org/event/2020-smarter-webinar-series/
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PROGRAMAJÁNLÓ 


