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h í r l e v é l  

Amint az MTA kő ztestu leti tagőknak decem-

ber 10-e n kő rbeku ldő tt leve l tartalmazza, a 

Magyar Tudőma nyős Akade mia Elnő kse ge 

2020. őktő ber 27-i u le se n dő ntő tt a 2020. 

ő szi tudőma nyős bizőttsa gi va laszta sőkrő l. 

Az akade miai Alapszaba ly 40. § (4) bekezde -

se alapja n a tudőma nyős bizőttsa gők va lasz-

tőtt tagjait – az akade mikus e s a nem akade -

mikus kő zgyu le si ke pviselő  tagők kive tele vel 

– a szakteru lethez tartőző  kő ztestu leti tagők 

va lasztja k meg. A tudőma nyős bizőttsa g va -

lasztőtt tagjainak megbí zata sa ha rőm e vre 

sző l, e s a va lasztőtt bizőttsa gi tagők kőrla tlan 

alkalőmmal u jrava laszthatő k. A IX. Gazdasa g- 

e s Jőgtudőma nyők Oszta lya 2020. nővember 

25-i u le se n dő ntő tt a 2020 e s 2023 kő ző tti 

idő szakban mu kő dő  tudőma nyős bizőttsa gők 

va laszthatő  tagjainak sza ma rő l, amelynek e r-

telme ben a Regiőna lis Tudőma nyők Bizőttsa -

ga ban (RTB) va laszthatő  tagők sza ma 20 fő . 

 

Főlytata s a kő vetkező  őldalőn 
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HELYZETKÉP 

Az MTA Regionális Tudományok Bizottsága tagösszetétele   

 

  

Az MTA titka rsa ga felke re se re az RTB titka ra, Sebestye n Tama s frissí tette a kő ztestu leti tagők ele r-

hető se ge t, email-cí me t, aktua lis (első dleges) munkahelye t. Az RTB kő ztestu leti tagők sza ma 174 fő , kő zu -

lu k 171 adatait sikeru lt pőntősí tani. Ez azt is jelenti, hőgy az elmu lt ma sfe l e vtized alatt 60 fő rő l kő zel ha -

rőmszőrősa ra nő tt az RTB kő ztestu leti tagjainak sza ma, ami igen dinamikus nő vekede st mutat. Amint 

kő ztudőtt, csak egyetlen bizőttsa gna l lehet kő ztestu leti tagke nt regisztra lni e s a va laszta sban re szt venni. 

Az adatők alapja n az RTB 171 kő ztestu leti tagja nak aktua lis (első dleges) munkahelye 20 va rősban 

tala lhatő , teru letileg is lefedve az őrsza g nagyőbb te rse geit (1. ta bla zat). Legtő bben Budapesten (58 fő ), 

Pe csett (30 fő ), Győ rben (20 fő ), Gő dő llő n (13 fő ) e s Szegeden (11 fő ) dőlgőznak, mí g a munkahelyeket 

tekintve a KRTK Regiőna lis Kutata sők Inte zete ben (17 fő ), a Sze chenyi Istva n Egyetemen (17 fő ), a Pe csi 

Tudőma nyegyetemen (16 fő ), a Szent Istva n Egyetemen (15 fő ) e s a Szegedi Tudőma nyegyetemen (12 

fő ). Az aktua lis munkahelyi adatőkbő l az la thatő , hőgy a felső őktata sban dőlgőzik az aktí v kőlle ga k 76%-a 

(17 egyetemen van legala bb 2 fő ), kutatő inte zetben 14%-a. A felső őktata s elő rető re se azt is jelenti, hőgy 

lehető se g adő dik a regiőna lis tudőma nyi ismeretek sze les kő ru  őktata sa ra, az őktatő k te rben is diszperz 

ha lő zati egyu ttmu kő de se re. Az is mega llapí thatő , hőgy az a llam- e s kő zigazgata sban vagy va llalatőkna l 

keve s tagunk dőlgőzik. Terme szetesen a tagők jelentő s re sze nek tő bb munkahelye van, itt csak az a ltaluk 

megadőtt első  munkahelyet vettu k figyelembe. 

 

1. táblázat Az aktuális munkahely főbb adatai 

Település fő Intézmény fő 

Budapest 58 KRTK Regiőna lis Kutata sők Inte zete 17 

Pe cs 30 Sze chenyi Istva n Egyetem 17 

Győ r 20 Pe csi Tudőma nyegyetem 16 

Gő dő llő  13 Szent Istva n Egyetem 15 

Szeged 11 Szegedi Tudőma nyegyetem 12 

Miskőlc 6 Budapesti Gazdasa gi Egyetem 6 

Debrecen 5 Eő tvő s Lőra nd Tudőma nyegyetem 5 

Eger 5 Miskőlci Egyetem 5 

Sőprőn 5 Debreceni Egyetem 4 

Győ ngyő s 3 Eszterha zy Ka rőly Egyetem 4 

Veszpre m 3 Nemzeti Kő zszőlga lati Egyetem 4 

Sze kesfehe rva r 2 Pannőn Egyetem 4 

Egye b telepu le s 10 Sőprőni Egyetem 3 

    Budapesti Cőrvinus Egyetem 2 

    Budapesti Metrőpőlitan Egyetem 2 

    Budapesti Mu szaki e s Gazdasa gtudőma nyi Egy. 2 

    Kődőla nyi Ja nős Egyetem 2 

    KRTK Kő zgazdasa gtudőma nyi Inte zete 2 

    Tőmőri Pa l Fő iskőla 2 

    Egye b munkahely 31 

    Nyugdí jas 16 

Egyu tt 171 Egyu tt 171 
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HELYZETKÉP 

Az  MTA Regionális Tudományok Bizottsága tagösszetétele   

 
 

A kő ztestu leti tagők szakmai elkő telező de se re, a regiőna lis tudőma nyi kő ze letben valő  aktivita sa ra az 

egyik jő  mutatő , hőgy ha nyan tagjai a Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa gnak (MRTT), pőntősabban ha -

nyan fizetik a tagdí jat. A 2020. nővember 28-i adatők alapja n a 2020. e vi tagdí jat a 174 fő bő l 82 fő , a 2019. 

e vi tagdí jat 91 fő  fizette be, kb. a kő ztestu leti tagők fele. Azaz igen sőkan az RTB-hez regisztra ltak, de nem 

kapcsőlő dnak az MRTT fő rumaihőz. Megjegyzem, az MRTT-nek mindke t e vben kb. 220 fizető  tagja van, azaz 

tagjainak 60%-a nak vagy nincs tudőma nyős főkőzata, vagy az MTA ma s tudőma nyős bizőttsa ga hőz tartőz-

nak. 

Az RTB kő ztestu leti tagsa ga nak fő  uta npő tla si ba zisa a dőktőri ke pze s, ma sfe l e vtizede regiőna lis tudő-

ma nybő l, mint tudőma nya gbő l is el lehet nyerni dőktőri (PhD) főkőzatőt. Jelenleg ha rőm egyetemen, a Mis-

kőlci Egyetemen (2019-ben indult), a Sze chenyi Istva n Egyetemen (Győ r) e s a Szent Istva n Egyetemen 

(Gő dő llő ), mí g kőra bban a Debreceni Egyetemen e s a Pe csi Tudőma nyegyetemen is. Terme szetesen tőva bbi 

egyetemeken is hirdetnek a regiőna lis tudőma ny te makő reihez tartőző  kutata si te ma kat, de ma s tudőma ny-

a gak alprőgramjaiban.  

2020 ő sze ig regiőna lis tudőma nyi dőktőri főkőzatőt 153 fő  nyert el (la sd dőktőri.hu), 2020-ban 13 fő , a 

kő ztestu letbe valő  felve tel a tfuta si ideje t is figyelembe ve ve kb. 140 őlyan PhD-főkőzattal bí rő  egye n tala lha-

tő , akinek lehető se ge adő dhatőtt bele pni az RTB kő ztestu leti tagjai kő ze  (2. ta bla zat).  

 
2. táblázat Regiőnális tudőmányi dőktőri főkőzattal bírók száma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forrás: dőktőri.hu 

 

Az adatők alapja n regiőna lis tudőma nybő l dőktőri főkőzatőt szerző , azaz ebbő l a tudőma nya gbő l tudő-

ma nyős munka ra felke szí tett kutatő k 26%-a jelentkezett az RTB kő ztestu lete be e s csak 17%-uk az MRTT-be. 

Az terme szetes, hőgy nem mindenki vesz re szt aktí van a szakmai kő ze letben, vagy ma r ma s tudőma nya gba 

igazőlt a t, ennek ellene re ezek az ara nyők igen alacsőnyak. Szembetu nő  e s elgőndőlkődtatő , hőgy a Debrece-

ni Egyetemen regiőna lis tudőma nyi dőktőri főkőzatőt szerző k nem vesznek re szt tudőma nyuk szakmai kő ze -

lete ben. 

Egyetem 
2019-ig elnyert 
fokozatok 

Közülük az RTB 
köztestületi tagjai 

Közülük az MRTT 
tagjai 

Debreceni Egyetem 29 2 0 

Pe csi  
Tudőma nyegyetem 

36 12 8 

Sze chenyi Istva n  
Egyetem 

54 15 11 

Szent Istva n Egyetem 21 7 5 

Egyu tt 140 36 24 
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HELYZETKÉP 

Az MTA Regionális Tudományok Bizottsága tagösszetétele   

 
 

A dőktőri ke pze sben, a pa lya ző k szakmai kő ze leti mőtiva la sa ban kiemelkedő  a te mavezető k szerepe. A 

140 fő  esete ben 59 te mavezető  szerepel (ta rste mavezete s esete ben csak az első t vettu k figyelembe), a te ma-

vezető k kő zu l 23 fő  az RTB kő ztestu leti tagja, nekik regiőna lis tudőma nybő l 72 ve dett hallgatő juk van 

(kiemelkedik Rechnitzer Ja nős, akinek 19 főkőzatőt szerzett hallgatő ja van), kő zu lu k 23 fő  (32%) le pett be az 

RTB kő ztestu lete be. Mí g a tő bbi 68 dőktőrandusznak 36 te mavezető je nem az RTB kő ztestu leti tagja (32 te -

mavezető  az MRTT-nek sem tagja), dőktőranduszaik kő zu l csak 13 fő  (19%) va lt RTB kő ztestu leti tagja va . Az 

adatők alapja n az valő szí nu sí thető , hőgy a regiőna lis tudőma nyi dőktőri iskőla kban te mavezete st va llalő k 

jelentő s re sze nem kő tő dik a regiőna lis tudőma nyhőz, í gy hallgatő ikat sem mőtiva lja k, hőgy a regiőna lis tu-

dőma nyi szakmai kő ze letben re szt vegyenek.  

Az RTB kő ztestu leti tagsa ga nak ne ha ny adata t a ttekintve ve leme nyem szerint bizakődhatunk a regiő-

na lis tudőma ny hazai megerő ső de se ben, hiszen jelentő s ba zis jő tt le tre e s szinte mindegyik felső őktata si in-

te zme nyben e s a nagyőbb va rősőkban dőlgőznak regiőnalista k. A legfőntősabb ke rde snek azt tartőm, hőgyan 

lehet a sőkfe le felső őktata si inte zme nyben, ku lő nbő ző  va rősőkban dőlgőző  kőlle ga k kő ző tti szakmai egyu tt-

mu kő de st megerő sí teni. Az is főntős, hőgy a regiőna lis tudőma nyi dőktőri iskőla kbő l kikeru lő k nagyőbb 

sza mban aktiviza lő djanak a szakmai kő ze let ku lő nbő ző  fő rumain, amihez az RTB-tagők te mavezető i hajlan-

dő sa ga t is ő sztő nő zni kellene. 

 

Lengyel Imre  
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  

 

  

Berkes Judit laudációja Dusek Tamástól:  
 
Berkes Judit 1989-ben szu letett Egerben. Fő iskőlai tanulma nyait az Eszterha zy Ka rőly Egyetemen kezdte Egerben, 

majd a mesterfőku  ve gzettse get a Szent Istva n Egyetem Gazdasa gtudőma nyi Kara n szerezte meg. Tanulma nyai alatt 

tő bbfe le kiva lő sa gi ő sztő ndí jban re szesu lt. Tő bbsző r vett re szt Tudőma nyős Dia kkő ri Kőnferencia n, ahől első  e s 

harmadik helyeze seket e rt el, valamint ku lő ndí jat is kapőtt.  

2013-ban nyert felve telt a Sze chenyi Istva n Egyetem Regiőna lis- e s Gazdasa gtudőma nyi Dőktőri Iskőla ja ba. Tanul-

ma nyait a llamilag finanszí rőzőtt nappali ke pze s kerete ben ve gezte. Dőktőri tanulma nyai alatt ő t alkalőmmal nyerte 

el a nemzetkő zi mőbilita st ta mőgatő  Campus Hungary ő sztő ndí jat, melynek kerete ben nemzetkő zi kőnferencia kőn 

vett re szt. O sszesen 18 alkalőmmal tartőtt elő ada st kőnferencia n, ebbő l nyőlcat angől nyelven. 2018-ban a Regiőnal 

Science Assőciatiőn Internatiőnal indiai vila gkőngresszusa n szekciő vezető ke nt is teve kenykedett.  

2017 szeptembere ben elnyerte az Ú j Nemzeti Kiva lő sa g Prőgram dőktőrjelő lti ő sztő ndí ja t, majd 2018 ő sze n a 

Sze chenyi Istva n Egyetem őktatő i, kutatő i uta npő tla s e s hallgatő i kiva lő sa g ő sztő ndí ja t.  

Az MRTT va ndőrgyu le sein 2013 ő ta egy kive tellel aktí van re szt vett. A ke te vente Győ rben rendezett Fiatal Regiőna-

lista k Kőnferencia ja nak ke tszer vőlt fő szervező je, valamint ehhez kapcsőlő dő an a Deturőpe cí mu  főlyő irat ku lő nsza -

ma nak szerkesztő i feladatait la tta el te mavezető je vel, Rechnitzer Ja nős prőfesszőrral. Szerkesztő i munka sa ga nak 

gyu mő lcse egy tudőma nyős mőnőgra fia e s egy tanulma nykő tet is.  

2017 tavasza tő l a Sze chenyi Istva n Egyetem Gazdasa gi Elemze sek Tansze k fő a lla su  tana rsege dje, majd 2019-ben a 

sikeres dőktőri ve de se t kő vető en adjunktusa. Heti 12-14 ő ra ban tart tő bbfe le statisztika kurzust magyar e s angől 

nyelven. Ezen kí vu l tartőtt regiőna lis gazdasa gtan, regiőna lis pőlitika, az EÚ regiőna lis pőlitika ja, valamint őpera ciő -

kutata s kurzusőkat is. Minden fe le vben sza mős szakdőlgőzat kőnzulenseke nt segí ti a hallgatő k sikeres za rő vizsga -

ja t. 2013 ő ta tizenkettő  ku lő nbő ző  prőjektben vett re szt kutatő ke nt, szakmai asszisztenske nt, valamint tervező ke nt.  

Judit kutata si te ma ja erő sen kő tő dik a teru leti statisztika hőz, annak mind alkalmazőtt, mind mő dszertani őldala hőz. 

Otthőnősan mőzőg a te rinfőrmatika vila ga ban is. A ku lő nbő ző  teru leti kvantitatí v elja ra sők elsaja tí ta sa, kiprő ba la sa 

ira nt mő dszertani e rdeklő de se miatt is vőnző dik. Elsza ntan, szőrgalmasan e pí ti a tudőma nyős pa lya ja t, amelyhez 

ezida ig ku zdelmes u t vezetett. Mőtiva ciő ja hőz sőkat merí tett Sylvester Stallőne filmjeibő l. Rendkí vu l sőkat dőlgőzik 

az egyetemi őktata si feladatőkőn, kiva lő an helyta ll a magyar e s angől nyelvu  őktata s katedra ja n. Aktí van vesz re szt a 

tansze khez kő thető  kurzusők megu jí ta sa ban, melyhez megbí zhatő  szakmai tuda ssal rendelkezik. Rendszeresen ke -

rik fel az egyetemen zajlő  kutata sők csapatmunka iba, illetve kutatő csőpőrtők szakmai vezete se re.  

Mindezek alapja n Judit teljes me rte kben me ltő  a dí jra. Kí va nőm, hőgy ez az elismere s tőva bbi ő sztő nze su l szőlga ljőn 

sza ma ra! Szí vbő l gratula lők, tőva bbi gyu mő lcső ző  tudőma nyős kutatő munka t e s sikereket kí va nők!  

 

DÍJAK 

A  tizenkettedik alkalőmmal meghirdetett Kiva lő  Ifju  Regiőnalista 

Dí jat az MRTT tagőzatvezető kkel kibő ví tett elnő kse ge Berkes 

Juditnak, a Sze chenyi Egyetem Gazdasa gelemze si Tansze k  

egyetemi adjunktusa nak í te lte őda a regiőna lis tudőma ny  

mu vele se ben ele rt e rte kes eredme nyeie rt. A dí ja tadő ra az MRTT 

XVIII. Va ndőrgyu le se n, 2020. őktő ber 30-a n keru lt sőr. 
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DÍJAK 

A Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g a regiőna lis  

tudőma ny teru lete n ve gzett kiemelkedő  kutatő i, őktatő i e s 

tudőma nye pí tő  teve kenyse g elismere seke nt a Regiőna lis  

Tudőma nye rt Dí jat ő tő dik alkalőmmal Lengyel Imre nek, a 

Szegedi Tudőma nyegyetem Gazdasa gtudőma nyi Kar  

Kő zgazdasa gtani e s Gazdasa gfejleszte si Inte zet egyetemi  

tana ra nak í te lte őda. A dí ja tadő ra az MRTT XVIII.  

Va ndőrgyu le se n, 2020. őktő ber 30-a n keru lt sőr. 

Lengyel Imre laudációja Varga Attilától:  

Megtiszteltete s sza mőmra, hőgy Lengyel Imre t me ltathatőm az MRTT a ltal adőma nyőzőtt Regiőna lis Tudőma nye rt 

Dí j a tada sa alkalma bő l. Imre hez ke t e vtizedes bara tsa g e s szakmai egyu ttmu kő de s kő t. Lengyel Imre a magyar regiő-

na lis tudőma ny meghata rőző  szeme lyise ge. Meghata rőző , mint kutatő , meghata rőző , mint tudőma nyős iskőlaterem-

tő , de meghata rőző  pedagő guske nt e s gyakőrlati gazdasa gfejlesztő ke nt is.  

Tudőma nyős eredme nyei: Mező bere nyben szu letett 1954-ben. Az MTA dőktőra 2005 ő ta. A Szegedi Tudőma nyegye-

tem egyetemi tana ra. Szu kebb szakteru lete a regiőna lis gazdasa gtan e s gazdasa gfejleszte s. Kiemelkedő  eredme nye-

ket e rt el a teru leti verseny e s versenyke pesse g kutata sa ban, valamint az alulrő l szervező dő  regiőna lis gazdasa gfej-

leszte s e rtelmeze se ben. Tudőma nyős kő zleme nyeinek sza ma 282, munka ira tő bb mint 5000 hazai e s nemzetkő zi 

fu ggetlen hivatkőza s tő rte nt, h-indexe 26. A regiőna lis versenyke pesse g me re se re e s javí ta sa ra a ltala kidőlgőzőtt u n. 

„piramismődellt” 22 nyelvre főrdí tőtta k le, e s mintegy 30 őrsza gban alkalmazta k. Kidőlgőzta az elte rő  fejlettse gu  

re giő k alulrő l szervező dő  regiőna lis gazdasa gfejleszte si strate gia inak alaptí pusait, első ke nt ismertette re szletesen 

itthőn a regiőna lis klaszterek szerepe t; a te ma val főglalkőző  kő nyve (Regiőna lis gazdasa gfejleszte s. Akade miai Kiadő , 

2010) elnyerte az Akade miai Kiadő  Ní vő dí ja t. Tő bb főlyő irat szerkesztő bizőttsa ga nak tagja, az Akade miai Ki-

adő  Mődern Regiőna lis Tudőma ny Szakkő nyvta r alapí tő ja e s szerkesztő je. Rendszeres re sztvevő je a hazai e s nemzet-

kő zi regiőna lis tudőma nyi kőnferencia knak, tő bb jelentő s kutata si prőgram szervező je e s vezető je. 

Iskőlateremtő  munka ssa ga: 1997-ben alapí tőtta a Szegedi Tudőma nyegyetemen a Regiőna lis e s Alkalmazőtt Gazda-

sa gtani Tansze ket, illetve jőgutő dja t, a Kő zgazdasa gtani e s Gazdasa gfejleszte si Inte zetet, melynek 2019-ig vezető je 

vőlt. Az SZTE GTK-n a regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtani mesterszak (2008-2013), illetve a va llalkőza sfejleszte s 

mesterszak (2013-2018) megszervező je e s vezető je. 2012-2016 kő ző tt az SZTE Kő zgazdasa gtani Dőktőri Iskőla ja nak 

vezető je. Az a ltala segí tett hallgatő k kő zu l az OTDK Kő zgazdasa gtudőma nyi Szekciő ban 11 fő  nyert őrsza gős dí jat. 

Eddig 9 dőktőrandusz ve dte meg te mavezete se vel PhD-főkőzata t. 

Tudőma nyszerveze si teve kenyse ge: Az MTA IX. őszta lya Regiőna lis Tudőma nyi Bizőttsa g tagja (1991-tő l), alelnő ke 

(1999-2008), elnő ke (2008-2011), az MTA kő zgyu le si ke pviselő je (2013-2016). A Magyar Regiőna lis Tudőma nyi 

Ta rsasa g alapí tő  elnő kse gi tagja (2002-2017), alelnő ke (2014-2017).  

Fő bb dí jai: Mestertana r Aranye rem (OTDT, 2009), Akade miai Kiadő  Ní vő dí ja (2010), Magyar E rdemrend Lővagke-

reszt (2015), Akade miai Dí j (MTA, 2016),  Klebelsberg Kunő  Dí j (Szegedi Tudőma nyegyetem, 2016), Szegedi Az e v 

kutatő ja dí j (Szegedi Tudőma nyegyetem, 2019),.  

Szeretettel gratula lők Lengyel Imre nek! 
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  

  

 

 

DÍJAK 

Első  alkalőmmal keru ltek a tada sra az MTA Regiőna lis  

Tudőma nyők Bizőttsa ga „E v Regiőna lis Tudőma nyi  

Publika ciő ja” dí jak az MRTT 2020. e vi kő z- e s  

va ndőrgyu le se n őktő ber 30-a n.  A dí jra 2019. e vben megje-

lent mu vek pa lya zhattak. Hazai kategő ria ban a dí j Faragő  

La szlő  re sze re a Dialő g Campus Kiadő  a ltal kiadőtt „Te ri le t: 

Ta rsadalmi főrdulat a te relme letben” cí mu  mőnőgra fia ja 

alapja n keru lt ődaí te le sre. 

Az „E v Regiőna lis Tudőma nyi Publika ciő ja” 

dí jat, amelyre 2019. e vben megjelent mu vek 

pa lya zhattak., nemzetkő zi kategő ria ban 

Szaka lne  Kanő  Izabella, Lengyel Bala zs, Ele-

kes Zőlta n e s Lengyel Imre Eurőpean Plan-

ning Studies főlyő iratban megjelent 

„Agglőmeratiőn, főreign firms and firm exit in 

regiőns under transitiőn: the increasing im-

pőrtance őf related variety in Hungary” cí mu  

tanulma nya kapta .  

A publika ciő  ele rhető : 

https://www.tandfőnline.cőm/dői/

full/10.1080/09654313.2019.1606897 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2019.1606897
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2019.1606897
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  

 

 

DÍJAK 

Benedek Jő zsef, a BBTE e s ME GTK egyetemi tana ra, az MTA ku lső  tagja a „Miskőlci 

Egyetem Kiva lő  Tudőma nyős Szerző je a 2020. e vben” kitu ntete sben re szesu lt, a  

2014-2018 kő ző tti teve kenyse ge e rt, amivel szignifika nsan hőzza ja rult a ME QS-2021 

nemzetkő zi rangsőrban ele rt helyeze se hez. Fajlagős, 2014-2019 kő ző tt regisztra lt 

Scőpus hivatkőza sai alapja n a dí jazőtt a ME Gazdasa gtudőma nyi Kara nak  

leghivatkőzőttabb őktatő ja. 

A Kő zpőnti Statisztikai Hivatal e s a Teru leti Statisztika főlyő irat a ltal kő ző sen, „A 

te rbeli elemze sek aktua lis ke rde sei ku lő nő s tekintettel a Trianőni be kedikta tum 

kő vetkezme nyeire” te ma ban meghirdetett pa lya zata ra bee rkezett mu vek kő zu l a 

bí ra lő bizőttsa g a kő vetkező knek í te lte a 2020. e vi Thirring Guszta v-pa lyadí jakat: 

1. dí j: Ga l Zőlta n: A trianőni be kedikta tum e s a gazdasa gi kőnszőlida ciő  hata sa a 

magyar bankha lő zatra 

2. dí j: Pe nzes Ja nős–Papp Istva n–Demeter Ga bőr: A kő zlekede si ha lő zatők e s a 

kőmplex teru leti fejlettse g idő beli ő sszehasőnlí tő  vizsga lata nak nehe zse gei e s 

egy megőlda si lehető se ge a tő rte nelmi Magyarőrsza g pe lda ja n 

3. dí j: Ma tya s Szabőlcs: A Ka rpa t-medence ta lentumfő ldrajza 
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NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

Battay Ma rtőn Szu cs Istva n 

A termelő fő ldhő z kapcsőlő dő  egyes vagyőni 
e rte ku  jőgők gazdasa gi e rte kele se (A vada szati 
haszőnbe rleti dí jat  meghata rőző  te nyező k aző-
nősí ta sa) 

2020.07.29 

Gőnda Győ rgy Farkasne  Fekete Ma ria 
Ruha zati kiskereskedelmi u zletek versenyke -
pesse gi te nyező i 

2020.07.29 

Vetter Szilvia 
E va 

O zsva ri La szlő  
Az a llatkí nza s szaba lyőza sa gazdasa gi e s ta rsa-
dalmi mutatő k tu kre ben 

2020.07.29 

Zsigri Ferenc Ille s Ba lint Csaba 
A szervezeti őperatí v dő nte shőzatal huma n ele-
meinek ő sszefu gge sei 

2020.10.08 

PhD doktori védések és címek 

 

Szent István Egyetem Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola  

Miskolci Egyetem Hantos Elemér Gazdálkodás- és regionális Tudományi Doktori Iskola  

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

Hők Leanghak Bartha Zőlta n 
Rőle őf Gővernment spending in ecőnőmic 
grőwth and cőmpetitiveness: Evidence frőm 
Cambődia 

2020-10-09 

 

DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK 

https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21902
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21902
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21902
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Egri Z. - Kő szegi I. R. (2020): A kő zu ti ele rhető se g szerepe a kelet-magyarőrsza gi gazdasa gi telje-
sí tme nyben e s gazdasa gfejleszte sben. Teru leti Statisztika, 60(6), 653–687. ő. 

Sőmlyő dyne  Pfeil E. (2020): A vide ki te rse gek felza rkő ztata sa nak felte telei e s eszkő zei uniő s 

szemsző gbő l – Visszate re s az endőgen erő főrra sőkra alapőzőtt fejleszte si szemle lettő l az 
u jraelősztő  ta mőgata spőlitika hőz Magyarőrsza gőn. Te r e s Ta rsadalom, 34(4), 18-44. ő.  

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

könyvkiadó által kiadott könyvfejezetek  

Bedő , Z. - Erdő s, K. - Pittaway, L. (2020): Úniversity-centred entrepreneurial ecősystems in reső-
urce-cőnstrained cőntexts.  Journal of Small Business and Enterprise Development, 27 (7), 

pp. 1149-1166. 

Sőmlyő dyne  Pfeil E. (2020): Applicatiőn őf Integrated Develőpment Apprőach in the Hungarian 
Pőlicy Prőcess: The Rőad frőm Gővernance tő Gővernment. In: Trőnő, A.; Nunes C. S. (eds): 

Local Governance in the New Urban Agenda. Springer Internatiőnal Publishing, pp. 9-90.  

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

könyvkiadó által kiadott könyvfejezetek  

 

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK 
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Benedek József (szerkesztő) 

Erdély. Tér, gazdaság, társadalom.  

Kőlőzsva ri Egyetemi Kiadő , Iskőla Alapí tva ny Kiadő  

(2020) 

ISBN: 978-606-37-0725-4: Kőlőzsva ri Egyetemi Kiadő  

ISBN: 978-606-94721-5-6 : Iskőla Alapí tva ny Kiadő  

A kő tet Erde ly gazdasa gi su lypőntu  regiőna lis mőnőgra fia ja, 29 szerző  tőlla bő l, 23 fejezetben. 

A kő nyv szerző i csapata t a kőlőzsva ri egyetem őktatő i alkőtja k. Mí g a kőlőzsva ri tudőma nyős 

mu hely elő ző  munka ja nak („Rőma nia. Te r, gazdasa g, ta rsadalőm” 2011) fő kusza ban a rend-

szerva lta st kő vető  e vtizedek piacgazdasa gi e s demőkratikus a talakula sa a llt, addig a mőst meg-

jelent munka ban napjaink geőpőlitikai, gazdasa gfő ldrajzi, demőgra fiai e s gazdasa gi főlyamatai-

nak helyezte rte kele se a ll. 

A kő tet bemutatő ja ra 2020. dec. 2-a n keru lt sőr, az MTA MAB Kő zgazdasa gtudőma nyi Szakbi-

zőttsa ga nak szerveze se ben. 

A kő nyvrő l megjelent bő vebb ismertete s itt őlvashatő :  

https://www.strategiaifuzetek.hu/files/188/SF-2020-2_089.pdf 

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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Bő di Ferenc 

A helyi önkormányzatok születése Magyarországon 

RETO RKI Kő nyvek 45, Antőlő gia Kiadő  (2020)  

ISBN: 978-615-586-261-8 

A kő tet ke pet ad a helyi ő nkőrma nyzatők első  e vtizede rő l, tőva bba  arrő l a hősszu  u trő l, amely 

megalakula sukig elvezetett. A tő rte nelmi a ttekinte ssel a jelen jőbb mege rte se t kí va ntam szől-

ga lni. A mu lt tala n jőbban meghata rőzza a jelenu nket, mint gőndőlna nk. Az ő nkőrma nyzatisa g 

tő rte nete ben sza mős jele t tala lhatjuk az u tfu ggő se gnek. Ez őlyan determina ciő , mint a szeke r 

va gta me lyede s, amely ke ső bb, e vsza zadők alatt, me ly kanyőnna  me lyu l a lő sző s talajban. E 

szurdőkba kiva jt u ttő l a ke ső bbi nemzede keknek elte rni ma r nehezen lehet. 

A magyar tő rte nelem, mint sza mős ma s kelet-eurő pai tő rte net, főrdulatőkban bő velkedett a 

20. sza zad főlyama n. Az a llam e s helyi igazgata s rendszere tő bb alkalőmmal esett a t rendszer-

va lta sőn, de le nyege ben az ő nkőrma nyzatisa g kerete t adő  kő zigazgata si rendszerek mindig 

visszate rtek abba kere kva ga sba, amit a kőra bbi sza zadők kijelő ltek. A centraliza ciő s hagyőma -

nyőkra e pu lő  ő nkőrma nyzati berendezkede s tu le lt minden tő rekve st, lazí tő  e s a tfőrma lő  sza n-

de kőt. Ba r főlyamatősan va ltőzőtt az ő nkőrma nyzatisa g Magyarőrsza gőn, de a rendszer su ly-

pőntja mindig az erő s a llam e s az ennek ala rendelt helyi e rdek ku lő nő s egyensu lya maradt.  

A rendszerva lta s őlyan jőgőkat adőtt a telepu le seknek, amelyeknek kőra bban sőhasem vőltak a 

birtőka ban. Az ő nkőrma nyzatisa g az a pőlitikai te r maradt, amelyben az egye nnek, a kiskő ző s-

se gnek a legtő bb ese lye megvan arra, hőgy akarata t e rve nyre juttassa. 

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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Bődna r Ga bőr  

Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális  

térségekben 

JATEPress (2020) 

ISBN: 978-963-315-457-1 

Bődna r Ga bőr a Szegedi Tudőma nyegyetem Gazdasa gtudőma nyi Kar Kő zgazdasa gtani e s  

Gazdasa gfejleszte si Inte zet adjunktusa. Jelen kő nyv 2016-ban megve dett dőktőri  

e rtekeze se nek mő dősí tőtt va ltőzata. 

Maga nak az endőge n fejlő de s teő ria ja nak, ba r győ kere e rtelemszeru en ugyanaz, me gis sza mős 

megkő zelí te se le tezik. I gy az elme letek a ltal kulcste nyező kke nt kezelt elemek, illetve tő ke k  

kő ző tt az a tfede sek ellene re is akadnak elte re sek. Ezen te nyező k egyfajta szintetiza la sa aze rt 

lehet főntős, mert ezekre alapőzva az emlí tett elme let megfelelő  keretrendszert biztősí that 

kvantitatí v elemze sek elve gze se hez. 

A teru letfejleszte sben az endőge n fejlő de sre alapulő  megkő zelí te snek a ltala nősan is helye van, 

de az ku lő nő sen fele rte kelő dik egy őlyan nehe z „terepen”, mint a vide kies teru letek. Hiszen 

mint az a kő nyvben bemutata sra keru lő  rura lis ja ra sők esete ben is tetten e rhető , bizőnyős  

tő kete nyező k nem egyszeru en alacsőny szinten jelennek meg e keretek kő ző tt, hanem azőknak 

szinte teljes hia nya val kell szembesu lni. Ez persze u jabb dilemma k ele  a llí thatja a teru leti  

pőlitika t. 

A ke ziratban feldőlgőzőtt, az egyes te rse gek saja t erő főrra saira e pí tő  teő ria nak, annak  

ne pszeru se ge ellene re (vagy e ppen aze rt), sza mős megkő zelí te se le tezik. Nem keve sbe  vitatőtt 

te ma a vide k főgalmi meghata rőza sa, valamint az is kő nnyen bela thatő , hőgy a regiőna lis tudő-

ma ny tere n a teru leti differencia k ke rde se ő rő k kutata si te ma. A kő tet az endőge n fejlő de s  

vide ki megjelene se nek mege rte se ben e s annak a sze lesebb kő ru  alkalmaza sa t illető en igyek-

szik va laszt adni a te makő r ne ha ny főntős ke rde se t illető en.   

Lető lthető : https://ecő.u-szeged.hu/dőwnlőad.php?dőcID=111217 
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Prof. Dr. habil. Szabó Lajos, Dr. habil Remenyik Bulcsú 
 
Földrajz utazóknak 
 
Szaktudás Kiadó Ház (2020)  
 
ISBN: 978-615-522-492-8 

A ke zikő nyv első sőrban a turizmus-vende gla ta s e s turizmus-menedzsment szakős (BSc, MSc) 

hallgatő k sza ma ra ke szu lt, azőnban a turizmus ira nt e rdeklő dő  sze lesebb őlvaső kő ző nse g fi-

gyelme be is aja nlhatő . Az utaza s a fejlett vila gban a he tkő znapi e letvitel szerves re sze, a sza-

badidő  va ltőzatős eltő lte se. Ez egyben helyva ltőztata s is, melynek sőra n a turizmus re sztvevő je 

a llandő  e lettere n kí vu li fő ldrajzi tereket, telepu le seket keres e s fedez fel a maga sza ma ra. Ezen 

helyek felfedeze se ben segí t ta je kőző da st nyu jtani e s eligaződni a kő nyv, melyet keze ben tart az 

Olvaső . Re szletesen megismerhetju k az utaza st is maga ba főglalő  nagy rendszer, a turizmus 

alapjait, amely a szakma ban keve sbe  ja ratős, ugyanakkőr e rdeklő dő  vila gla tő k sza ma ra nyu jt 

kő ze rthető  főrma ban infőrma ciő t. Emellett a vila g legla tőgatőttabb őrsza gairő l tudhatunk meg 

e rte kes e s e rdekes adatőkat, jellemző  illusztra ciő kkal ala ta masztva. A kő nyv e rdekes őlvas-

ma ny, szakmai anyag, de ke zikő nyvke nt az utaző k vagy a vila g őrsza gainak megismere se ira nt 

főge kőny e rdeklő dő k sza ma ra e ppu gy e rte kes. 

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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Szirmai Viktória (szerkesztő) 
 
Középvárosi társadalmak. Egy új, innovatív városfejlesztési 
modell megalapozása 
 
Soproni Egyetemi Kiadó (2020) 
ISBN: 978-963-334-367-8 

A nagyva rősők ira nti ta rsadalmi, gazdasa gi, kő zpőlitikai, illetve tudőma nyős figyelem sőkkal 

erő sebb, mint a kisebb va rősők fele  ira nyulő  e rdeklő de s. Ezt az is igazőlni la tszik, hőgy hősszu  

idő n keresztu l sőkkal tő bb kő nyv e s tanulma ny jelent meg, tő bb vőlt az egyetemi prőgram, a 

tudőma nyős kőnferencia a nagyva rősi, mint a kisebb va rősi te ma kban. Ezek a munka k tő bbnyi-

re a nagyva sa rősők nagyőbb jelentő se ge mellett e rveltek. S ez a glőbaliza ciő , a glőbaliza lt urba-

niza ciő , illetve a glőba lis gazdasa g vila gszintu  terjede se ideje n re szben e rthető  vőlt, hiszen a 

glőba lis va rősők, a nemzetkő zi nagyva rősők, illetve a nagyva rősők kiemelkedő  szerepeket tő l-

tenek be a vila g nagy főlyamataiban. Sőkak szerint azőnban me ltatlan a nagyva rősők, vila gva -

rősők ira nti szinte kiza rő lagős figyelem. Hiszen pe lda ul az Eurő pai Úniő ban 31 % a kisebb va -

rősőkban e lő k ara nya. Magyarőrsza gőn valamivel tő bb, a ne pesse g 34 %-a e l kisebb va rősők-

ban. De aze rt is me ltatlan, mert ezek a va rősők kőmőly szerepeket ja tszanak saja t lakősaik, il-

letve az ő ket kő ru lvevő  vide ki te rse gek lakőssa ga nak a jő l-le te ben e s mege lhete se ben, hiszen 

te rse gi kő zpőntők is: a kő z- e s maga nszőlga ltata sőkat is biztősí tja k a va rős e s kő rnye ke re sze -

re. A te nyek szerint egyre inka bb nő vekszik a ta rsadalmi vőnzereju k is. A kő ze pva rősők ira nti 

tudőma nyők e rdeklő de s ha tra nyait, de a kő ze pva rősők jelentő se ge t is la tva va llalkőztunk a 

magyar kő ze pva rősők kutata sa ra. Az ele rt eredme nyeket aja nljuk minden, nemcsak kő ze pme -

retu  va rősők lakő inak, geőgra fusőknak, szőciőlő gusőknak, va rőstervező knek, ő nkőrma nyzati 

szakembereknek, egyetemi hallgatő knak. Reme lju k hasznukra va lnak az itt leí rtak.  
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Román Kutatási Ügynökség, kiválósági program - PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084, 

(2019-2023):  „Understanding and modelling time-space patterns of psychology

-related inequalities and polarisation” 

 
 
1. Partner (Fő ldrajz) kőőrdina tőra Benedek Jő zsef. 

A kutata s legfrissebb eredme nyeke nt jelezzu k a helyi szintu  jő vedelmek me re se t lehető ve  tevő  u j 

mő dszer kidőlgőza sa t, amely a ta ve rze kele s e s fő ldrajzi infőrma ciő s rendszerek eszkő zeivel rőbusz-

tus eredme nyeket prőduka lt. I gy valő s idő ben me rhető ve  va lik a telepu le sek gazdasa gi kibőcsa ta sa. 

Re szleteke rt la sd: Ivan K., Hőlőba ca  I.H., Benedek J., Tő rő k I. (2020) VIIRS Nighttime Light Data főr 

Incőme Estimatiőn at Lőcal Level. Remőte Sensing, 12:18, 2950, IF: 4,509, AIS: 0,92. 

DOI: 10.3390/rs12182950 
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A Magyar Regionális Tudományi Társaság XVIII. Vándorgyűlése  

(2020. október 27–30.) 

KONFERENCIA BESZÁMOLÓK 

Az MRTT XVIII. kő z- e s va ndőrgyu le se „Magte rse gek e s perife ria k – lehető se gek e s fenntarthatő  

jő vő ” cí mmel őnline, illetve ku lő nbő ző  helyszí neken hibrid mő dőn keru lt megrendeze sre. A kőn-

ferencia ta rsrendező je a Budapesti Cőrvinus Egyetem Gazdasa gfő ldrajz, Geőő kőnő mia e s Fenn-

tarthatő  Fejlő de s Tansze ke vőlt. 18 magyar e s ne gy angől nyelvu  szekciő u le sre, valamint ne gy 

angől nyelvu  plena ris elő ada sra keru lt sőr. Mintegy 185 szekciő elő ada s hangzőtt el a ne gy na-

pőn. A regisztra lt hallgatő sa g (135 fő ) ingyenesen vehetett re szt az eseme nyen, a szekciő k mun-

ka ja ban is. A szekciő k prezenta ciő i nővember főlyama n feltő lte sre keru ltek a kőnferencia hőn-

lapja ra.  

Plena ris elő ada st tartőtt Eveline van Leeuwen Wageningen (Wageningen Úniversity, Amster-

dam Institute főr Advanced Metrőpőlitan Sőlutiőns) „City & Cőuntryside in the COVID19 era: a 

re-valuatiőn őf space” cí mmel; Jan Fidrmuc (Úniversite  de Lille, Institute főr Strategy and Analy-

sis) „What Has the EÚ Ever Dőne főr Ús? Regiőnal Aid” cí mmel; Elekes Zőlta n (Centre főr Ecőnő-

mic and Regiőnal Studies) „Főreign-őwned firms as agents őf structural change in regiőns” cí m-

mel, e s Alexander Wandl (The Delft Úniversity őf Technőlőgy, Department őf Úrbanism) 

„Territőries-in-between (TiB) – (missed) őppőrtunities főr sustainable spatial develőpment?” 

cí mmel.  

A plena ris elő ada sők videő i megtekinthető k a kőnferencia angől hőnlapja n:  

http://www.mrtt.hu/en/annual_meeting_2020.html#0 

 

http://www.mrtt.hu/en/annual_meeting_2020.html#0
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REPAiR Final Conference (2020. október 6.)  

KONFERENCIA BESZÁMOLÓK 

A kőnferencia a 4 e ves H2020 REPAiR prőjekt za rő eseme nye vőlt, amely bemutatta a legfőntősabb eredme nyeit a prő-

jektnek. A kutata s sőra n a prőjekt re sztvevő i, 6 va rősre giő  esete ben (Amszterdam, Ghent, Hamburg, Na pőly, Lődz, 

Pe cs), a kutata s sőra n alkalmazőtt e lő  labőratő riumőkban helyi kulcsszereplő k egyu ttmu kő de se vel u j ő kő-innővatí v 

megőlda sőkőn dőlgőztak ki, annak e rdeke ben, hőgy elmőzdí tsa k a va rősre giő kat a kő rfőrga sős gazdasa g ira nya ba. A 

prőjekt legfőntősabb eredme nyeit egy őnline kia llí ta sőn lehet megtekinteni:  

https://artspaces.kunstmatrix.cőm/en/exhibitiőn/2269894/resőurce-management-in-peri-urban-areas-gőing-

beyőnd-urban-metabőlism 

A kutata s hazai esettanulma nya kerete ben a prőjektcsapat - a KRTK RKI Duna ntu li Tudőma nyős Inte zet, valamint a 

Biőkőm Hullade kgazda lkőda si NKft. kőlle ga i - vizsga lta a jelenlegi hullade kgazda lkőda si trendeket, jőgszaba lyi, ira nyí -

ta si kereteit, ezek alakula sa t az elmu lt e vtizedekben. Az eredme nyek alapja n mega llapí thatő , hőgy a hullade kkezele s 

infrastruktura lis fejlő de se, a hullade kkezele s filőző fia ja pőzití v ira nyban va ltőzőtt az elmu lt e vtizedekben, amelyhez 

nagyban hőzza ja rult az uniő s csatlakőza s e s az abbő l eredeztethető  kő telezettse gek. Raciőnaliza lő dőtt a hullade kgaz-

da lkőda s, azőnban az ezzel pa rhuzamős centraliza ciő  a hullade kők helyben tő rte nő  (e s emellett gazdasa gős) hasznősí -

ta sa t akada lyőzza. Ez pedig a kő rfőrga sős gazdasa g fele  tő rte nő  elmőzdula s egyik kulcsa lenne.  

Az anyaga ram-elemze sek is ra mutattak arra, hőgy a hullade kők nem felte tlenu l a (pe csi) va rősre giő ban hasznősulnak. 

A szerves (nagykőnyhai e s e ttermi) hullade kők pe lda ul jő ne ha ny esetben ma sik re giő ba kő tnek ki, amely szinte n nem 

a kő rfőrga sős ira nyba tő rte nő  elmőzdula s fele  hat (1. a bra). 

1. ábra: Szerves hulladékáramok a pécsi agglomerációban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főrra s:Geo-design Decision Support Environment (GDSE) – REPAiR project  

http://h2020repair.eu/
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/2269894/resource-management-in-peri-urban-areas-going-beyond-urban-metabolism
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/2269894/resource-management-in-peri-urban-areas-going-beyond-urban-metabolism
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REPAiR Final Conference (2020. október 6.)  

KONFERENCIA BESZÁMOLÓK 

Egy ma sik főntős eleme a kő rfőrga sős gazdasa g ira nya ba tő rte nő  elmőzdula snak a lakőssa gi hullade ktu-

datőssa g. Ebben vannak őrsza gős e s regiőna lis ku lő nbse gek. Annak ellene re, hőgy Pe cs (e s a Biőkőm 

Nkft.) u ttő rő  vőlt pe lda ul a szelektí v hullade kgyu jte s elindí ta sa ban Magyarőrsza gőn, a de l-duna ntu li re giő  

hullade ktudatőssa ga t jelző  kőmpőzit indika tőr (mely 0 e s 11 kő ző tti e rte keket vehet fel) ezt nem jelzi (2. 

a bra). 

2. a bra: Hullade ktudatőssa gőt jelző  kőmpőzitindika tőr Magyarőrsza g NÚTS2 re giő iban (2014) 

 

 

Forrás: Flash Eurobarometer 388 adatai alapján számolva 

A projekttel kapcsolatos további olvasnivalók, különös tekintettel a hazai eredményekre: 

Dabrőwski, M. - Varju , V. - Amenta, L. (2019): Transferring Circular Ecőnőmy Sőlutiőns acrőss Differentiated Territőri-
es: Únderstanding and Overcőming the Barriers főr Knőwlege Transfer. Úrban Planning, 4(3), pp. 52-62. 

 
Obersteg, A. - Arlati, A. - Acke, A. - Berruti, G.- Czapiewski, K. - Dabrőwski, M. - Heurkens, E., Mezei, C.,  Palestinő, M. F. - 

Varju , V. et al. (2019): Úrban Regiőns Shifting tő Circular Ecőnőmy: Únderstanding Challenges főr New Ways őf 
Gővernance. Úrban Planning, 4(3), pp. 19-31. https://dői.őrg/10.17645%2Fup.v4i3.2158 

 
Gru nhut, Z. - Bődőr, A . - Lőva sz, V. - Mőticska, Zs. - Varju , V. (2017) D3.2 Socio-cultural/socio-economic and company-

related investigations for pilot cases. Resőurce Management in Peri-urban Areas (REPAiR), Hőrizőn2020, Euro-
pean Commission, Brussels. http://h2020repair.eu/wp-cőntent/uplőads/2019/03/Deliverable-3.2-Sőciő-
culturalsőciő-ecőnőmic-and-cőmpany-related-investigatiőns-főr-pilőt-cases.pdf 

 
Mezei, C. - Varju  V. (2019) A helyi erő főrra sőkőn alapulő  helyi fejleszte slehető se gei az a talakulő  hazai hullade kgazda l-

kőda sikő zszőlga ltata sban. Te r e s Ta rsadalom, 33(2), 41-61. ő. 
 
Varju , V. - Mezei, C. - Ve r, Cs. - Lőva sz, V. - Gru nhut, Z. - Bődőr, A . - Szabő , T. - Jargalsaikhan, K. - Azizli, B. (2018): D3.3 

Process model Pécs. Resőurce Management in Peri-urban Areas (REPAiR), Hőrizőn2020, Eurőpean Cőmmissiőn, 
Brussels. http://h2020repair.eu/wp-cőntent/uplőads/2019/03/Deliverable-3.7-Prőcess-mődel-Pecs.pdf 

 
Varju  V. - Mezei C. (2020) Hullade kgazda lkőda s. In: Czirfusz M. (szerk.) Teru leti kihí va sok e s teru leti politika k Magyar-

országon, 2010-2020. Közgazdaság- e s Regiőna lis Tudőma nyi Kutatő kő zpőnt Regiőna lis Kutata sők Inte zete, 

Budapest, 105-110. ő.  

http://h2020repair.eu/wp-content/uploads/2019/03/Deliverable-3.2-Socio-culturalsocio-economic-and-company-related-investigations-for-pilot-cases.pdf
http://h2020repair.eu/wp-content/uploads/2019/03/Deliverable-3.2-Socio-culturalsocio-economic-and-company-related-investigations-for-pilot-cases.pdf
http://h2020repair.eu/wp-content/uploads/2019/03/Deliverable-3.7-Process-model-Pecs.pdf
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Tér és Társadalom 

34. évfolyam, 4. szám (2020) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK 

A vide ki te rse gek felza rkő ztata sa nak felte telei e s eszkő zei uniő s 
szemsző gbő l – Visszate re s az endőge n erő főrra sőkra alapőzőtt  
fejleszte si szemle lettő l az u jraelősztő  ta mőgata spőlitika hőz  
Magyarőrsza gőn  
Edit Sőmlyő dyne  Pfeil  
18-44  
 
„Csepp a tengerben” - Gyerekese ly prőgram az Encsi  
kiste rse gben/ja ra sban avagy a helyi adőttsa gőkra e pí tő  fejleszte sek  
lehető se gei  
Judit Keller  
45-70  
 
A szőcia lis gazdasa gtő l a szőlida ris gazdasa gig – a helyi  
gazdasa gfejleszte si mődell a talakula sa  
Judit Csőba  
71-99  
 
A kő zfőglalkőztata s jelentő se ge Bőrsőd-Abau j-Zemple n megye  
rura lis telepu le sein  
Katalin Lipta k  
100-121  
 

Az őktata si rendszer va ltőza sainak hata sa az elmaradőtt vide ki  
te rse gekben e lő  fiatalők iskőla ztata si e s főglalkőztata si ese lyeire  
Ga bőr Velkey  
122-142  
 
Iskőlai őktata s egy vide ki ta rsadalőm szemsző ge bő l  
Zőlta n Birő  A., Julianna Bődő   
143-157  

 
 
 

 
 

 

KORONAVÍRUS-GYORSJELENTÉS 
O nkőrma nyzatők a kőrőnaví rus ja rva ny kezele se ben  
Ilőna Pa lne  Kőva cs, Katalin Kőva cs, Istva n Finta  
184-198 
 
 

KÖNYVSZEMLE 

Ferenc Viktő ria, Kőva ly Katalin (szerk.) (2020): Ka rpa talja 
mőzga sban: ta rsadalmi va ltőza sők e s interetnikus visző-
nyők az Eurőmajdan uta n  
Anita Ma rku  
199-203 

 

TUDOMÁNYOS ÉLET 

Besza mőlő  az 53. Savaria Úrbanisztikai Nya ri Egyetemrő l  
Re ka Hőreczki  
199-203 
 
A Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g prőgramja a 
2020–2023 kő ző tti idő szakra  
Szila rd Ra cz, Zőlta n Ga l  
208-212  
 
 

FELHÍVÁS 
Felhí va s 
Mőnika Ma ria Va radi  
213-213 

VITA 

Ke rde sek, gőndőlatők, ve leme nyek a vide kfejleszte srő l 
Ire n Sző re nyine  Kukőrelli  
158-164  
 
Vide kfejleszte s Magyarőrsza gőn: Me rfő ldkő vek egy 
gő rő ngyő s u tőn  
La szlő  Istva n Kulcsa r  
165-171 
 
A vide kfejleszte s le pcső i a rendszerva lta stő l napjain-
kig  
Istva n Finta  
172-177  
 
Szubjektí v, elfőgult tő rede kek a vide kfejleszte srő l  
Dezső  Kőva cs  
178-183  

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 

Vide krő l e s vide kfejleszte srő l Gadő czine  Fekete E va ra emle kezve  
Judit Tima r  
3-17 

https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3336
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Területi Statisztika 

60. évfolyam, 6. szám (2020)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  
Czirfusz Ma rtőn 
A ta rsadalmi u jratermele s magyarőrsza gi teru leti  
egyenlő tlense gei az 1970-es e vekben 
634-652 
 
Egri Zőlta n - Kő szegi Ire n Rita 
A kő zu ti ele rhető se g szerepe a kelet-magyarőrsza gi gazdasa gi 
teljesí tme nyben e s gazdasa gfejleszte sben 
653-687 
 
Sikős T. Tama s - Kőva cs Csaba Jő zsef 
Az e lelmiszerdiszkőntők helyzete, ku lő nő s tekintettel a Cőőp-
u zletla nccal E szak-Magyarőrsza gőn főlytatőtt versenyu kre 
688-713 
 
Tő th Bala zs - Papp Sa ndőr 
A kő ző sse gi me dia ta rsadalőmfő ldrajzi alkalmaza sa nak etnikai-
fő ldrajzi pe lda ja 
715-741 
 
Erdő si Ferenc 
Fiume Magyarőrsza g vila gra nyí lő  tengeri kapuja, a 20. sza zad 
eleje n 
742-759 
 
 

Eredme nyhirdete s a Thirring Guszta v-pa lyadí j 2020. 
e vi elnyere se rő l  
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 

17. évf. 3. szám (2020.)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  
 
Nagy Egőn 
Vila grend-va lta s a kőrőnaví rus-ja rva ny  
a rnye ka ban 
4-29 
 

Benedek Jő zsef 
A ta rsadalmi innőva ciő  ta rsadalmi-gazdasa gi, fenntarthatő sa gi felte telei-
nek vizsga lata - E szak-magyarőrsza gi viszőnylatban 
30-43 
 

Gyulai E va 
Az E szak-magyarőrsza gi re giő  e pí tett ő rő kse ge 
44-59 

Siska ne  Szilasi Bea ta 
A ta rsadalmi e s telepu le si kőnfliktusők megjelene se ja ra si szinten az 
E szak - magyarőrsza gi re giő ban – adatők e s te rbelise g 
60-70 

 
Orősz Da niel 
Laka spiaci tendencia k az E szak-magyarőrsza gi  
re giő ban 
71-83 

Me lypataki Ga bőr – Tő th Hilda 
Főglalkőztata si ke rde sek, ku lő nő s tekintettel a  
főglalkőztata si főrma k e s a szőcia lis ella ta s jőgi e s gazdasa gi eszkő zeire 
az abau ji te rse g pe lda ja n  
keresztu l 
84-91 

Kőcziszky Győ rgy 
Sikős T. Tama s (szerk.) (2019): Az e lelmiszer –ella ta si la ncők se ru le -
kenyse ge  
92-93 

https://www.strategiaifuzetek.hu/files/201/SF-2020-3_004.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/201/SF-2020-3_004.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/201/SF-2020-3_004.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/193/SF-2020-3_030.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/193/SF-2020-3_030.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/193/SF-2020-3_030.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/194/SF-2020-3_044.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/194/SF-2020-3_044.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/195/SF-2020-3_060.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/195/SF-2020-3_060.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/195/SF-2020-3_060.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/196/SF-2020-3_071.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/196/SF-2020-3_071.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/196/SF-2020-3_071.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/197/SF-2020-3_084.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/197/SF-2020-3_084.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/197/SF-2020-3_084.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/197/SF-2020-3_084.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/197/SF-2020-3_084.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/200/SF-2020-3_092.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/200/SF-2020-3_092.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/200/SF-2020-3_092.pdf
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Tér Gazdaság Ember  

8. évfolyam, 3. szám (2019, angol nyelvű)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK 

 

ZSIBO K ZSÚZSANNA  
A nemzeti szintu  bruttő  hazai terme k regiőna lis 
leska la za sa rendszerdinamikai keretben  
9-26 
 
VASA LA SZLO   
Regiőnalizmus Kő ze p-A zsia ban  
27-46 
 
MOHA CSI MA RTA – FE NYES HAJNALKA 
A karriertudatőssa g e s az arra hatő  te nyező k a 
felső őktata si hallgatő k kő re ben. Egy  
kő ze p-kelet-eurő pai re giő ban ve gzett kutata s 
eredme nyei  
47-62 
 
POLSTER CSILLA – KONCZOSNE  SZOMBATHE-
LYI MA RTA  
O sszhang a csala di va llalkőza sők genera ciő i  
kő ző tt  
63-79 
 
 

ESETTANULMÁNYOK 

KOÚDELA PA L  
A va rősfejleszte s ha rőm u tja Sző ulban  
81-108 
 

SZERZŐK 

109-111 

 

AUTHORS 

111-112 

 

LEKTOROK 

113-114 
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COMITATUS (2020. ősz-tél)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK 
Pálné Kovács Ilona 

Az önkormányzás álma és valósága Magyarországon: 

1990–2020 

3-12 

Szegvári Péter: 

Az elmúlt 30 év margójára (magyar önkormányzatiság) 

13-18 

 

Péteri Gábor 

Önkormányzati pénzügyek: decentralizációtól a közpon-

tosításig – és vissza? 

19-30 

 

Kelő Johanna 

A járások helye a területi államigazgatás új rendszeré-

ben 

31-41 

 

Zongor Gábor 

Egyedül nem megy (még az önkormányzatoknak sem) 

42-53 

 

Szabó Tamás 

A községi együttműködések alakulása az önkormányza-

ti társulási szabályok átalakítását követően II 

54-59 

 

Hegedüs Judit– Németh Sándor 

A rezíliencia, mint versenyképességi tényező A rugal-

mas város koncepciója és indikátorai 

60-67 

 

Varga László 

Ideológiai tartalmak India területi politikájában 

68-76 

Bata Attila 

Helyi önkormányzati választások Domaszéken 

77-84 

 
 

KITEKINTÉS 

Szilágyi István 

Nemzetközi rendszer és geopolitikai modellek a hu-

szonegyedik században II 

85-95 

 

Kozma Dorottya Edina 

Az Európai Unió 28 tagállamának Fenntartható Fejlő-

dési Célok (SDGs) alapú klaszterezése  

96-104 

 

A. Gergely András 

Angolok Bakonya, avagy a leletmentés értekezése  

105-107 

RECENZIÓ 
Agg Zoltán 

Középszintű kormányzás?  

108-111 

KÖNYVISMERTETŐ 
Sólyom Zénó 

A magyar önkormányzatok 30 éve – Tanulmányok, 

adatok, tények 

112-115 

 

FŐKUSZ 
Zongor Gábor 

„Hittünk az önkormányzó Magyarországban” (az in-

terjút készítette: Tóth Ákos) 

116-117 
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Nemzetközi konferenciák és szemináriumok 

KONFERENCIA FELHÍVÁSOK 

ERSA 60th Congress  

Futures – Visions and scenarios for a resilient Europe 

2021. augusztus 24-27. 

Bőlzanő, Olaszőrsza g 

„Special sessiőn” javaslatők beku lde se: 2021. janua r 10.  

Absztrakt beku lde s: 2021. janua r 15-ma rcius 9.  

https://ersa.eventsair.cőm/60th-ersa-cőngress-bőlzanő-italy/ 

13th World Congress of the RSAI 

Smart Regions – Opportunities for Sustainable Development in the Digital Era 

2021. augusztus 24-27. 

Marra kes, Marőkkő  

Absztrakt beku lde s: 2021. februa r 15. 

https://www.regiőnalscience.őrg/2021wőrldcőngress/index.html  

https://ersa.eventsair.com/60th-ersa-congress-bolzano-italy/
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Nemzetközi konferenciák és szemináriumok 

KONFERENCIA FELHÍVÁSOK 

RSA WEBINARS 

RSA Professional Development Webinar Series 

Henry Wai-Chung Yeung (Natiőnal Úniversity őf Singapőre, Singapőre) - Publishing: Únderstanding 

jőurnal and researcher metrics  

20.01.2021, 11:00 GMT 

 

Phil Tőmlinsőn (Úniversity őf Bath, ÚK) and Neil Lee (Lőndőn Schőől őf Ecőnőmics, ÚK) - Grants and 

Funding: An Intrőductiőn tő the Pőlicy Expő Grant by the RSA  

03.02.2021, 12:00 GMT 

 

Eduardő Oliveira, Úniversity őf Kiel, Germany and Jőshua Barrett, Úniversity őf Guelph, Canada - 

Publishing: A cőnversatiőn abőut publishing a nőn-standard academic piece – hear frőm the eZine 

Regiőns and the RSA Blőg Editőr 

10.02.2021, 14:00 GMT 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/prőfessiőnal-develőpment-webinar-series/ 

 

RSA City and Regional Sustainability Transitions Webinar Series 

Regiőnal Path Creatiőn főr Sustainability Transitiőns 

21st January 2021, 12.30-13.30 GMT 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/rsa-őnline-webinar-series-cities-regiőns-and-sustainability-transitiőns-crest/ 

 

REGIONAL INNOVATION POLICIES CONFERENCE 2021 

A COVID-19 világjárvány miatt a dániai Aalborgban tervezett Regional Innovation Policies konferencia elma-

rad! A szervezők remélik, hogy 2021-ben Prágában lehetőség lesz a találkozásra.  

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

 

https://www.regionalstudies.org/events/professional-development-webinar-series/
https://www.regionalstudies.org/events/rsa-online-webinar-series-cities-regions-and-sustainability-transitions-crest/
https://www.regionalstudies.org/opportunities/regional-innovation-policies-conferences-2020-aalborg-university-denmark-26-27-october-2020/
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INFORMÁCIÓ A HÍRLEVÉLRŐL 

Az MTA Regionális Tudományok Bizottsága 2020. évi hírlevelei elérhetők: 

 

Magyar Regiőna lis Tudőma nyi Ta rsasa g hőnlapja n:  

http://www.mrtt.hu/mta_rtb.html 

 

Az SZTE Gazdasa gtudőma nyi Kar hőnlapja n:  

http://ecő.u-szeged.hu/karről/szervezeti-felepites/intezetek/kőzgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi
-intezet/kőzgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/mta-rtb-hirlevelei 

 

 

A Hírlevél következő, 2021. évi első száma februárban várható. Folyamatosan várjuk a 
tagok híreit az állandó rovatokhoz kapcsolódóan.  

 

 

http://www.mrtt.hu/mta_rtb.html
http://eco.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-felepites/intezetek/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/mta-rtb-hirlevelei
http://eco.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-felepites/intezetek/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/mta-rtb-hirlevelei

