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valasztjak meg. A tudőmanyős bizőttsag valasztőtt tagjainak megbízatasa harőm evre
szől, es a valasztőtt bizőttsagi tagők kőrlatlan
alkalőmmal ujravalaszthatők. A IX. Gazdasag-

es Jőgtudőmanyők Osztalya 2020. nővember
25-i ulesen dőntőtt a 2020 es 2023 kőzőtti
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vargaa@ktk.pte.hu
Főszerkesztő:
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egyetemi dőcens, PhD
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telmeben a Regiőnalis Tudőmanyők Bizőttsagaban (RTB) valaszthatő tagők szama 20 fő.
Főlytatas a kővetkező őldalőn
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HELYZETKÉP
Az MTA Regionális Tudományok Bizottsága tagösszetétele

Az MTA titkarsaga felkeresere az RTB titkara, Sebestyen Tamas frissítette a kőztestuleti tagők elerhetőseget, email-címet, aktualis (elsődleges) munkahelyet. Az RTB kőztestuleti tagők szama 174 fő, kőzuluk 171 adatait sikerult pőntősítani. Ez azt is jelenti, hőgy az elmult masfel evtized alatt 60 főről kőzel harőmszőrősara nőtt az RTB kőztestuleti tagjainak szama, ami igen dinamikus nővekedest mutat. Amint

kőztudőtt, csak egyetlen bizőttsagnal lehet kőztestuleti tagkent regisztralni es a valasztasban reszt venni.
Az adatők alapjan az RTB 171 kőztestuleti tagjanak aktualis (elsődleges) munkahelye 20 varősban
talalhatő, teruletileg is lefedve az őrszag nagyőbb tersegeit (1. tablazat). Legtőbben Budapesten (58 fő),
Pecsett (30 fő), Győrben (20 fő), Gődőllőn (13 fő) es Szegeden (11 fő) dőlgőznak, míg a munkahelyeket
tekintve a KRTK Regiőnalis Kutatasők Intezeteben (17 fő), a Szechenyi Istvan Egyetemen (17 fő), a Pecsi
Tudőmanyegyetemen (16 fő), a Szent Istvan Egyetemen (15 fő) es a Szegedi Tudőmanyegyetemen (12
fő). Az aktualis munkahelyi adatőkből az lathatő, hőgy a felsőőktatasban dőlgőzik az aktív kőllegak 76%-a
(17 egyetemen van legalabb 2 fő), kutatőintezetben 14%-a. A felsőőktatas előretőrese azt is jelenti, hőgy
lehetőseg adődik a regiőnalis tudőmanyi ismeretek szeles kőru őktatasara, az őktatők terben is diszperz
halőzati egyuttmukődesere. Az is megallapíthatő, hőgy az allam- es kőzigazgatasban vagy vallalatőknal
keves tagunk dőlgőzik. Termeszetesen a tagők jelentős reszenek tőbb munkahelye van, itt csak az altaluk
megadőtt első munkahelyet vettuk figyelembe.
1. táblázat Az aktuális munkahely főbb adatai
Település
Budapest
Pecs
Győr
Gődőllő
Szeged
Miskőlc
Debrecen
Eger
Sőprőn
Győngyős
Veszprem
Szekesfehervar
Egyeb telepules

fő
58
30
20
13
11
6
5
5
5
3
3
2
10

Intézmény
KRTK Regiőnalis Kutatasők Intezete
Szechenyi Istvan Egyetem
Pecsi Tudőmanyegyetem
Szent Istvan Egyetem
Szegedi Tudőmanyegyetem
Budapesti Gazdasagi Egyetem
Eőtvős Lőrand Tudőmanyegyetem
Miskőlci Egyetem
Debreceni Egyetem
Eszterhazy Karőly Egyetem
Nemzeti Kőzszőlgalati Egyetem
Pannőn Egyetem
Sőprőni Egyetem
Budapesti Cőrvinus Egyetem
Budapesti Metrőpőlitan Egyetem
Budapesti Muszaki es Gazdasagtudőmanyi Egy.

Egyutt

171

Kődőlanyi Janős Egyetem
KRTK Kőzgazdasagtudőmanyi Intezete
Tőmőri Pal Főiskőla
Egyeb munkahely
Nyugdíjas
Egyutt

fő
17
17
16
15
12
6
5
5
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
31
16
171
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A kőztestuleti tagők szakmai elkőteleződesere, a regiőnalis tudőmanyi kőzeletben valő aktivitasara az
egyik jő mutatő, hőgy hanyan tagjai a Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasagnak (MRTT), pőntősabban hanyan fizetik a tagdíjat. A 2020. nővember 28-i adatők alapjan a 2020. evi tagdíjat a 174 főből 82 fő, a 2019.
evi tagdíjat 91 fő fizette be, kb. a kőztestuleti tagők fele. Azaz igen sőkan az RTB-hez regisztraltak, de nem
kapcsőlődnak az MRTT főrumaihőz. Megjegyzem, az MRTT-nek mindket evben kb. 220 fizető tagja van, azaz
tagjainak 60%-anak vagy nincs tudőmanyős főkőzata, vagy az MTA mas tudőmanyős bizőttsagahőz tartőznak.
Az RTB kőztestuleti tagsaganak fő utanpőtlasi bazisa a dőktőri kepzes, masfel evtizede regiőnalis tudőmanyből, mint tudőmanyagből is el lehet nyerni dőktőri (PhD) főkőzatőt. Jelenleg harőm egyetemen, a Miskőlci Egyetemen (2019-ben indult), a Szechenyi Istvan Egyetemen (Győr) es a Szent Istvan Egyetemen
(Gődőllő), míg kőrabban a Debreceni Egyetemen es a Pecsi Tudőmanyegyetemen is. Termeszetesen tővabbi
egyetemeken is hirdetnek a regiőnalis tudőmany temakőreihez tartőző kutatasi temakat, de mas tudőmanyagak alprőgramjaiban.

2020 őszeig regiőnalis tudőmanyi dőktőri főkőzatőt 153 fő nyert el (lasd dőktőri.hu), 2020-ban 13 fő, a
kőztestuletbe valő felvetel atfutasi idejet is figyelembe veve kb. 140 őlyan PhD-főkőzattal bírő egyen talalhatő, akinek lehetősege adődhatőtt belepni az RTB kőztestuleti tagjai kőze (2. tablazat).
2. táblázat Regiőnális tudőmányi dőktőri főkőzattal bírók száma

Egyetem
Debreceni Egyetem
Pecsi
Tudőmanyegyetem
Szechenyi Istvan
Egyetem
Szent Istvan Egyetem
Egyutt

2019-ig elnyert
fokozatok
29

Közülük az RTB
köztestületi tagjai

Közülük az MRTT
tagjai
2

0

36

12

8

54

15

11

21

7

5

140

36

24

Forrás: dőktőri.hu

Az adatők alapjan regiőnalis tudőmanyből dőktőri főkőzatőt szerző, azaz ebből a tudőmanyagből tudőmanyős munkara felkeszített kutatők 26%-a jelentkezett az RTB kőztestuletebe es csak 17%-uk az MRTT-be.
Az termeszetes, hőgy nem mindenki vesz reszt aktívan a szakmai kőzeletben, vagy mar mas tudőmanyagba
igazőlt at, ennek ellenere ezek az aranyők igen alacsőnyak. Szembetunő es elgőndőlkődtatő, hőgy a Debrece-

ni Egyetemen regiőnalis tudőmanyi dőktőri főkőzatőt szerzők nem vesznek reszt tudőmanyuk szakmai kőzeleteben.
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A dőktőri kepzesben, a palyazők szakmai kőzeleti mőtivalasaban kiemelkedő a temavezetők szerepe. A
140 fő eseteben 59 temavezető szerepel (tarstemavezetes eseteben csak az elsőt vettuk figyelembe), a temavezetők kőzul 23 fő az RTB kőztestuleti tagja, nekik regiőnalis tudőmanyből 72 vedett hallgatőjuk van
(kiemelkedik Rechnitzer Janős, akinek 19 főkőzatőt szerzett hallgatőja van), kőzuluk 23 fő (32%) lepett be az
RTB kőztestuletebe. Míg a tőbbi 68 dőktőrandusznak 36 temavezetője nem az RTB kőztestuleti tagja (32 temavezető az MRTT-nek sem tagja), dőktőranduszaik kőzul csak 13 fő (19%) valt RTB kőztestuleti tagjava. Az
adatők alapjan az valőszínusíthető, hőgy a regiőnalis tudőmanyi dőktőri iskőlakban temavezetest vallalők
jelentős resze nem kőtődik a regiőnalis tudőmanyhőz, így hallgatőikat sem mőtivaljak, hőgy a regiőnalis tudőmanyi szakmai kőzeletben reszt vegyenek.
Az RTB kőztestuleti tagsaganak nehany adatat attekintve velemenyem szerint bizakődhatunk a regiőnalis tudőmany hazai megerősődeseben, hiszen jelentős bazis jőtt letre es szinte mindegyik felsőőktatasi intezmenyben es a nagyőbb varősőkban dőlgőznak regiőnalistak. A legfőntősabb kerdesnek azt tartőm, hőgyan
lehet a sőkfele felsőőktatasi intezmenyben, kulőnbőző varősőkban dőlgőző kőllegak kőzőtti szakmai egyutt-

mukődest megerősíteni. Az is főntős, hőgy a regiőnalis tudőmanyi dőktőri iskőlakből kikerulők nagyőbb
szamban aktivizalődjanak a szakmai kőzelet kulőnbőző főrumain, amihez az RTB-tagők temavezetői hajlandősagat is ősztőnőzni kellene.
Lengyel Imre
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A tizenkettedik alkalőmmal meghirdetett Kivalő Ifju Regiőnalista
Díjat az MRTT tagőzatvezetőkkel kibővített elnőksege Berkes
Juditnak, a Szechenyi Egyetem Gazdasagelemzesi Tanszek
egyetemi adjunktusanak ítelte őda a regiőnalis tudőmany
muveleseben elert ertekes eredmenyeiert. A díjatadőra az MRTT
XVIII. Vandőrgyulesen, 2020. őktőber 30-an kerult sőr.

Berkes Judit laudációja Dusek Tamástól:
Berkes Judit 1989-ben szuletett Egerben. Főiskőlai tanulmanyait az Eszterhazy Karőly Egyetemen kezdte Egerben,
majd a mesterfőku vegzettseget a Szent Istvan Egyetem Gazdasagtudőmanyi Karan szerezte meg. Tanulmanyai alatt
tőbbfele kivalősagi ősztőndíjban reszesult. Tőbbszőr vett reszt Tudőmanyős Diakkőri Kőnferencian, ahől első es
harmadik helyezeseket ert el, valamint kulőndíjat is kapőtt.
2013-ban nyert felvetelt a Szechenyi Istvan Egyetem Regiőnalis- es Gazdasagtudőmanyi Dőktőri Iskőlajaba. Tanulmanyait allamilag finanszírőzőtt nappali kepzes kereteben vegezte. Dőktőri tanulmanyai alatt őt alkalőmmal nyerte
el a nemzetkőzi mőbilitast tamőgatő Campus Hungary ősztőndíjat, melynek kereteben nemzetkőzi kőnferenciakőn
vett reszt. Osszesen 18 alkalőmmal tartőtt előadast kőnferencian, ebből nyőlcat angől nyelven. 2018-ban a Regiőnal
Science Assőciatiőn Internatiőnal indiai vilagkőngresszusan szekciővezetőkent is tevekenykedett.
2017 szeptembereben elnyerte az Új Nemzeti Kivalősag Prőgram dőktőrjelőlti ősztőndíjat, majd 2018 őszen a
Szechenyi Istvan Egyetem őktatői, kutatői utanpőtlas es hallgatői kivalősag ősztőndíjat.
Az MRTT vandőrgyulesein 2013 őta egy kivetellel aktívan reszt vett. A ketevente Győrben rendezett Fiatal Regiőnalistak Kőnferenciajanak ketszer vőlt főszervezője, valamint ehhez kapcsőlődőan a Deturőpe címu főlyőirat kulőnszamanak szerkesztői feladatait latta el temavezetőjevel, Rechnitzer Janős prőfesszőrral. Szerkesztői munkasaganak
gyumőlcse egy tudőmanyős mőnőgrafia es egy tanulmanykőtet is.
2017 tavaszatől a Szechenyi Istvan Egyetem Gazdasagi Elemzesek Tanszek főallasu tanarsegedje, majd 2019-ben a

sikeres dőktőri vedeset kővetően adjunktusa. Heti 12-14 őraban tart tőbbfele statisztika kurzust magyar es angől
nyelven. Ezen kívul tartőtt regiőnalis gazdasagtan, regiőnalis pőlitika, az EÚ regiőnalis pőlitikaja, valamint őperaciőkutatas kurzusőkat is. Minden felevben szamős szakdőlgőzat kőnzulensekent segíti a hallgatők sikeres zarővizsgajat. 2013 őta tizenkettő kulőnbőző prőjektben vett reszt kutatőkent, szakmai asszisztenskent, valamint tervezőkent.
Judit kutatasi temaja erősen kőtődik a teruleti statisztikahőz, annak mind alkalmazőtt, mind mődszertani őldalahőz.
Otthőnősan mőzőg a terinfőrmatika vilagaban is. A kulőnbőző teruleti kvantitatív eljarasők elsajatítasa, kiprőbalasa
irant mődszertani erdeklődese miatt is vőnződik. Elszantan, szőrgalmasan epíti a tudőmanyős palyajat, amelyhez
ezidaig kuzdelmes ut vezetett. Mőtivaciőjahőz sőkat merített Sylvester Stallőne filmjeiből. Rendkívul sőkat dőlgőzik
az egyetemi őktatasi feladatőkőn, kivalőan helytall a magyar es angől nyelvu őktatas katedrajan. Aktívan vesz reszt a

tanszekhez kőthető kurzusők megujítasaban, melyhez megbízhatő szakmai tudassal rendelkezik. Rendszeresen kerik fel az egyetemen zajlő kutatasők csapatmunkaiba, illetve kutatőcsőpőrtők szakmai vezetesere.
Mindezek alapjan Judit teljes mertekben meltő a díjra. Kívanőm, hőgy ez az elismeres tővabbi ősztőnzesul szőlgaljőn
szamara! Szívből gratulalők, tővabbi gyumőlcsőző tudőmanyős kutatőmunkat es sikereket kívanők!
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A Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag a regiőnalis
tudőmany teruleten vegzett kiemelkedő kutatői, őktatői es
tudőmanyepítő tevekenyseg elismeresekent a Regiőnalis
Tudőmanyert Díjat őtődik alkalőmmal Lengyel Imrenek, a
Szegedi

Tudőmanyegyetem

Gazdasagtudőmanyi

Kar

Kőzgazdasagtani es Gazdasagfejlesztesi Intezet egyetemi

tanaranak ítelte őda. A díjatadőra az MRTT XVIII.
Vandőrgyulesen, 2020. őktőber 30-an kerult sőr.
Lengyel Imre laudációja Varga Attilától:
Megtiszteltetes szamőmra, hőgy Lengyel Imret meltathatőm az MRTT altal adőmanyőzőtt Regiőnalis Tudőmanyert
Díj atadasa alkalmaből. Imrehez ket evtizedes baratsag es szakmai egyuttmukődes kőt. Lengyel Imre a magyar regiőnalis tudőmany meghatarőző szemelyisege. Meghatarőző, mint kutatő, meghatarőző, mint tudőmanyős iskőlateremtő, de meghatarőző pedagőguskent es gyakőrlati gazdasagfejlesztőkent is.
Tudőmanyős eredmenyei: Mezőberenyben szuletett 1954-ben. Az MTA dőktőra 2005 őta. A Szegedi Tudőmanyegyetem egyetemi tanara. Szukebb szakterulete a regiőnalis gazdasagtan es gazdasagfejlesztes. Kiemelkedő eredmenyeket ert el a teruleti verseny es versenykepesseg kutatasaban, valamint az alulről szerveződő regiőnalis gazdasagfejlesztes ertelmezeseben. Tudőmanyős kőzlemenyeinek szama 282, munkaira tőbb mint 5000 hazai es nemzetkőzi
fuggetlen hivatkőzas tőrtent, h-indexe 26. A regiőnalis versenykepesseg meresere es javítasara altala kidőlgőzőtt un.
„piramismődellt” 22 nyelvre főrdítőttak le, es mintegy 30 őrszagban alkalmaztak. Kidőlgőzta az elterő fejlettsegu
regiők alulről szerveződő regiőnalis gazdasagfejlesztesi strategiainak alaptípusait, elsőkent ismertette reszletesen
itthőn a regiőnalis klaszterek szerepet; a temaval főglalkőző kőnyve (Regiőnalis gazdasagfejlesztes. Akademiai Kiadő,
2010) elnyerte az Akademiai Kiadő Nívődíjat. Tőbb főlyőirat szerkesztőbizőttsaganak tagja, az Akademiai Kiadő Mődern Regiőnalis Tudőmany Szakkőnyvtar alapítőja es szerkesztője. Rendszeres resztvevője a hazai es nemzetkőzi regiőnalis tudőmanyi kőnferenciaknak, tőbb jelentős kutatasi prőgram szervezője es vezetője.
Iskőlateremtő munkassaga: 1997-ben alapítőtta a Szegedi Tudőmanyegyetemen a Regiőnalis es Alkalmazőtt Gazdasagtani Tanszeket, illetve jőgutődjat, a Kőzgazdasagtani es Gazdasagfejlesztesi Intezetet, melynek 2019-ig vezetője
vőlt. Az SZTE GTK-n a regiőnalis es kőrnyezeti gazdasagtani mesterszak (2008-2013), illetve a vallalkőzasfejlesztes
mesterszak (2013-2018) megszervezője es vezetője. 2012-2016 kőzőtt az SZTE Kőzgazdasagtani Dőktőri Iskőlajanak
vezetője. Az altala segített hallgatők kőzul az OTDK Kőzgazdasagtudőmanyi Szekciőban 11 fő nyert őrszagős díjat.
Eddig 9 dőktőrandusz vedte meg temavezetesevel PhD-főkőzatat.
Tudőmanyszervezesi tevekenysege: Az MTA IX. ősztalya Regiőnalis Tudőmanyi Bizőttsag tagja (1991-től), alelnőke
(1999-2008), elnőke (2008-2011), az MTA kőzgyulesi kepviselője (2013-2016). A Magyar Regiőnalis Tudőmanyi
Tarsasag alapítő elnőksegi tagja (2002-2017), alelnőke (2014-2017).

Főbb díjai: Mestertanar Aranyerem (OTDT, 2009), Akademiai Kiadő Nívődíja (2010), Magyar Erdemrend Lővagkereszt (2015), Akademiai Díj (MTA, 2016), Klebelsberg Kunő Díj (Szegedi Tudőmanyegyetem, 2016), Szegedi Az ev
kutatőja díj (Szegedi Tudőmanyegyetem, 2019),.
Szeretettel gratulalők Lengyel Imrenek!
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Első alkalőmmal kerultek atadasra az MTA Regiőnalis
Tudőmanyők

Bizőttsaga

Publikaciőja”

díjak

az

„Ev
MRTT

Regiőnalis
2020.

evi

Tudőmanyi
kőz-

es

vandőrgyulesen őktőber 30-an. A díjra 2019. evben megjelent muvek palyazhattak. Hazai kategőriaban a díj Faragő

Laszlő reszere a Dialőg Campus Kiadő altal kiadőtt „Teri let:
Tarsadalmi főrdulat a terelmeletben” címu mőnőgrafiaja
alapjan kerult ődaítelesre.

Az „Ev Regiőnalis Tudőmanyi Publikaciőja”
díjat, amelyre 2019. evben megjelent muvek

palyazhattak.,

nemzetkőzi

kategőriaban

Szakalne Kanő Izabella, Lengyel Balazs, Elekes Zőltan es Lengyel Imre Eurőpean Planning

Studies

főlyőiratban

megjelent

„Agglőmeratiőn, főreign firms and firm exit in
regiőns under transitiőn: the increasing impőrtance őf related variety in Hungary” címu
tanulmanya kapta .
A publikaciő elerhető:
https://www.tandfőnline.cőm/dői/
full/10.1080/09654313.2019.1606897
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Benedek Jőzsef, a BBTE es ME GTK egyetemi tanara, az MTA kulső tagja a „Miskőlci
Egyetem Kivalő Tudőmanyős Szerzője a 2020. evben” kituntetesben reszesult, a
2014-2018 kőzőtti tevekenysegeert, amivel szignifikansan hőzzajarult a ME QS-2021
nemzetkőzi rangsőrban elert helyezesehez. Fajlagős, 2014-2019 kőzőtt regisztralt
Scőpus

hivatkőzasai alapjan a

díjazőtt

a

leghivatkőzőttabb őktatőja.

A Kőzpőnti Statisztikai Hivatal es a Teruleti Statisztika főlyőirat altal kőzősen, „A
terbeli elemzesek aktualis kerdesei kulőnős tekintettel a Trianőni bekediktatum
kővetkezmenyeire” temaban meghirdetett palyazatara beerkezett muvek kőzul a
bíralőbizőttsag a kővetkezőknek ítelte a 2020. evi Thirring Gusztav-palyadíjakat:
1. díj: Gal Zőltan: A trianőni bekediktatum es a gazdasagi kőnszőlidaciő hatasa a
magyar bankhalőzatra
2. díj: Penzes Janős–Papp Istvan–Demeter Gabőr: A kőzlekedesi halőzatők es a
kőmplex teruleti fejlettseg időbeli ősszehasőnlítő vizsgalatanak nehezsegei es
egy megőldasi lehetősege a tőrtenelmi Magyarőrszag peldajan
3. díj: Matyas Szabőlcs: A Karpat-medence talentumfőldrajza

ME

Gazdasagtudőmanyi

Karanak
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DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK

PhD doktori védések és címek
Miskolci Egyetem Hantos Elemér Gazdálkodás- és regionális Tudományi Doktori Iskola

NÉV

Hők Leanghak

TÉMAVEZETŐ

Bartha Zőltan

DISSZERTÁCIÓ CÍME
Rőle őf Gővernment spending in ecőnőmic
grőwth and cőmpetitiveness: Evidence frőm
Cambődia

CÍM
ODAITÉLÉSÉNEK
IDEJE
2020-10-09

Szent István Egyetem Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola

NÉV

TÉMAVEZETŐ

DISSZERTÁCIÓ CÍME

CÍM
ODAITÉLÉSÉNEK
IDEJE

Battay Martőn

Szucs Istvan

A termelőfőldhőz kapcsőlődő egyes vagyőni
erteku jőgők gazdasagi ertekelese (A vadaszati
haszőnberleti díjat meghatarőző tenyezők azőnősítasa)

Gőnda Győrgy

Farkasne Fekete Maria

Ruhazati kiskereskedelmi uzletek versenykepessegi tenyezői

2020.07.29

Vetter Szilvia
Eva

Ozsvari Laszlő

Az allatkínzas szabalyőzasa gazdasagi es tarsadalmi mutatők tukreben

2020.07.29

Zsigri Ferenc

Illes Balint Csaba

A szervezeti őperatív dőnteshőzatal human ele2020.10.08
meinek ősszefuggesei

2020.07.29
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MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK

Hazai, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent cikkek és neves
könyvkiadó által kiadott könyvfejezetek
Egri Z. - Kőszegi I. R. (2020): A kőzuti elerhetőseg szerepe a kelet-magyarőrszagi gazdasagi teljesítmenyben es gazdasagfejlesztesben. Teruleti Statisztika, 60(6), 653–687. ő.

Sőmlyődyne Pfeil E. (2020): A videki tersegek felzarkőztatasanak feltetelei es eszkőzei uniős
szemszőgből – Visszateres az endőgen erőfőrrasőkra alapőzőtt fejlesztesi szemlelettől az
ujraelősztő tamőgataspőlitikahőz Magyarőrszagőn. Te r e s Tarsadalom, 34(4), 18-44. ő.

Nemzetközi, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent cikkek és neves
könyvkiadó által kiadott könyvfejezetek
Bedő, Z. - Erdős, K. - Pittaway, L. (2020): Úniversity-centred entrepreneurial ecősystems in resőurce-cőnstrained cőntexts. Journal of Small Business and Enterprise Development, 27 (7),
pp. 1149-1166.
Sőmlyődyne 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.
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KÖNYVISMERTETŐK

Benedek József (szerkesztő)
Erdély. Tér, gazdaság, társadalom.
Kőlőzsvari Egyetemi Kiadő, Iskőla Alapítvany Kiadő
(2020)
ISBN: 978-606-37-0725-4: Kőlőzsvari Egyetemi Kiadő
ISBN: 978-606-94721-5-6 : Iskőla Alapítvany Kiadő

A kőtet Erdely gazdasagi sulypőntu regiőnalis mőnőgrafiaja, 29 szerző tőllaből, 23 fejezetben.

A kőnyv szerzői csapatat a kőlőzsvari egyetem őktatői alkőtjak. Míg a kőlőzsvari tudőmanyős
muhely előző munkajanak („Rőmania. Ter, gazdasag, tarsadalőm” 2011) főkuszaban a rendszervaltast kővető evtizedek piacgazdasagi es demőkratikus atalakulasa allt, addig a mőst megjelent munkaban napjaink geőpőlitikai, gazdasagfőldrajzi, demőgrafiai es gazdasagi főlyamatainak helyeztertekelese all.
A kőtet bemutatőjara 2020. dec. 2-an kerult sőr, az MTA MAB Kőzgazdasagtudőmanyi Szakbizőttsaganak szervezeseben.

A kőnyvről megjelent bővebb ismertetes itt őlvashatő:
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/188/SF-2020-2_089.pdf
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KÖNYVISMERTETŐK

Bődi Ferenc
A helyi önkormányzatok születése Magyarországon
RETORKI Kőnyvek 45, Antőlőgia Kiadő (2020)
ISBN: 978-615-586-261-8

A kőtet kepet ad a helyi őnkőrmanyzatők első evtizederől, tővabba arről a hősszu utről, amely

megalakulasukig elvezetett. A tőrtenelmi attekintessel a jelen jőbb megerteset kívantam szőlgalni. A mult talan jőbban meghatarőzza a jelenunket, mint gőndőlnank. Az őnkőrmanyzatisag
tőrteneteben szamős jelet talalhatjuk az utfuggősegnek. Ez őlyan determinaciő, mint a szeker
vagta melyedes, amely kesőbb, evszazadők alatt, mely kanyőnna melyul a lőszős talajban. E
szurdőkba kivajt uttől a kesőbbi nemzedekeknek elterni mar nehezen lehet.
A magyar tőrtenelem, mint szamős mas kelet-eurőpai tőrtenet, főrdulatőkban bővelkedett a
20. szazad főlyaman. Az allam es helyi igazgatas rendszere tőbb alkalőmmal esett at rendszervaltasőn, de lenyegeben az őnkőrmanyzatisag keretet adő kőzigazgatasi rendszerek mindig
visszatertek abba kerekvagasba, amit a kőrabbi szazadők kijelőltek. A centralizaciős hagyőmanyőkra epulő őnkőrmanyzati berendezkedes tulelt minden tőrekvest, lazítő es atfőrmalő szandekőt. Bar főlyamatősan valtőzőtt az őnkőrmanyzatisag Magyarőrszagőn, de a rendszer sulypőntja mindig az erős allam es az ennek alarendelt helyi erdek kulőnős egyensulya maradt.
A rendszervaltas őlyan jőgőkat adőtt a telepuleseknek, amelyeknek kőrabban sőhasem vőltak a
birtőkaban. Az őnkőrmanyzatisag az a pőlitikai ter maradt, amelyben az egyennek, a kiskőzőssegnek a legtőbb eselye megvan arra, hőgy akaratat ervenyre juttassa.
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KÖNYVISMERTETŐK

Bődnar Gabőr
Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális
térségekben
JATEPress (2020)
ISBN: 978-963-315-457-1

Bődnar Gabőr a Szegedi Tudőmanyegyetem Gazdasagtudőmanyi Kar Kőzgazdasagtani es
Gazdasagfejlesztesi

Intezet

adjunktusa.

Jelen

kőnyv

2016-ban

megvedett

dőktőri

ertekezesenek mődősítőtt valtőzata.
Maganak az endőgen fejlődes teőriajanak, bar győkere ertelemszeruen ugyanaz, megis szamős

megkőzelítese letezik. Igy az elmeletek altal kulcstenyezőkkent kezelt elemek, illetve tőkek
kőzőtt az atfedesek ellenere is akadnak elteresek. Ezen tenyezők egyfajta szintetizalasa azert
lehet főntős, mert ezekre alapőzva az említett elmelet megfelelő keretrendszert biztősíthat
kvantitatív elemzesek elvegzesehez.
A teruletfejlesztesben az endőgen fejlődesre alapulő megkőzelítesnek altalanősan is helye van,
de az kulőnősen felertekelődik egy őlyan nehez „terepen”, mint a videkies teruletek. Hiszen
mint az a kőnyvben bemutatasra kerulő ruralis jarasők eseteben is tetten erhető, bizőnyős

tőketenyezők nem egyszeruen alacsőny szinten jelennek meg e keretek kőzőtt, hanem azőknak
szinte teljes hianyaval kell szembesulni. Ez persze ujabb dilemmak ele allíthatja a teruleti
pőlitikat.
A keziratban feldőlgőzőtt, az egyes tersegek sajat erőfőrrasaira epítő teőrianak, annak
nepszerusege ellenere (vagy eppen azert), szamős megkőzelítese letezik. Nem kevesbe vitatőtt
tema a videk főgalmi meghatarőzasa, valamint az is kőnnyen belathatő, hőgy a regiőnalis tudőmany teren a teruleti differenciak kerdese őrők kutatasi tema. A kőtet az endőgen fejlődes
videki megjelenesenek megerteseben es annak a szelesebb kőru alkalmazasat illetően igyekszik valaszt adni a temakőr nehany főntős kerdeset illetően.
Letőlthető: https://ecő.u-szeged.hu/dőwnlőad.php?dőcID=111217

14

KÖNYVISMERTETŐK

Prof. Dr. habil. Szabó Lajos, Dr. habil Remenyik Bulcsú
Földrajz utazóknak
Szaktudás Kiadó Ház (2020)

ISBN: 978-615-522-492-8

A kezikőnyv elsősőrban a turizmus-vendeglatas es turizmus-menedzsment szakős (BSc, MSc)

hallgatők szamara keszult, azőnban a turizmus irant erdeklődő szelesebb őlvasőkőzőnseg figyelmebe is ajanlhatő. Az utazas a fejlett vilagban a hetkőznapi eletvitel szerves resze, a szabadidő valtőzatős eltőltese. Ez egyben helyvaltőztatas is, melynek sőran a turizmus resztvevője
allandő eletteren kívuli főldrajzi tereket, telepuleseket keres es fedez fel a maga szamara. Ezen
helyek felfedezeseben segít tajekőződast nyujtani es eligaződni a kőnyv, melyet kezeben tart az
Olvaső. Reszletesen megismerhetjuk az utazast is magaba főglalő nagy rendszer, a turizmus
alapjait, amely a szakmaban kevesbe jaratős, ugyanakkőr erdeklődő vilaglatők szamara nyujt
kőzerthető főrmaban infőrmaciőt. Emellett a vilag leglatőgatőttabb őrszagairől tudhatunk meg
ertekes es erdekes adatőkat, jellemző illusztraciőkkal alatamasztva. A kőnyv erdekes őlvasmany, szakmai anyag, de kezikőnyvkent az utazők vagy a vilag őrszagainak megismerese irant
főgekőny erdeklődők szamara eppugy ertekes.
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KÖNYVISMERTETŐK

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

A nagyvarősők iranti tarsadalmi, gazdasagi, kőzpőlitikai, illetve tudőmanyős figyelem sőkkal

erősebb, mint a kisebb varősők fele iranyulő erdeklődes. Ezt az is igazőlni latszik, hőgy hősszu
időn keresztul sőkkal tőbb kőnyv es tanulmany jelent meg, tőbb vőlt az egyetemi prőgram, a
tudőmanyős kőnferencia a nagyvarősi, mint a kisebb varősi temakban. Ezek a munkak tőbbnyire a nagyvasarősők nagyőbb jelentősege mellett erveltek. S ez a glőbalizaciő, a glőbalizalt urbanizaciő, illetve a glőbalis gazdasag vilagszintu terjedese idejen reszben erthető vőlt, hiszen a
glőbalis varősők, a nemzetkőzi nagyvarősők, illetve a nagyvarősők kiemelkedő szerepeket tőltenek be a vilag nagy főlyamataiban. Sőkak szerint azőnban meltatlan a nagyvarősők, vilagvarősők iranti szinte kizarőlagős figyelem. Hiszen peldaul az Eurőpai Úniőban 31 % a kisebb varősőkban elők aranya. Magyarőrszagőn valamivel tőbb, a nepesseg 34 %-a el kisebb varősőkban. De azert is meltatlan, mert ezek a varősők kőmőly szerepeket jatszanak sajat lakősaik, illetve az őket kőrulvevő videki tersegek lakőssaganak a jől-leteben es megelheteseben, hiszen
tersegi kőzpőntők is: a kőz- es maganszőlgaltatasőkat is biztősítjak a varős es kőrnyeke reszere. A tenyek szerint egyre inkabb nővekszik a tarsadalmi vőnzerejuk is. A kőzepvarősők iranti
tudőmanyők erdeklődes hatranyait, de a kőzepvarősők jelentőseget is latva vallalkőztunk a
magyar kőzepvarősők kutatasara. Az elert eredmenyeket ajanljuk minden, nemcsak kőzepme-

retu varősők lakőinak, geőgrafusőknak, szőciőlőgusőknak, varőstervezőknek, őnkőrmanyzati
szakembereknek, egyetemi hallgatőknak. Remeljuk hasznukra valnak az itt leírtak.
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FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSOK

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 (Főldrajz) kőőrdinatőra Benedek Jőzsef.
A kutatas legfrissebb eredmenyekent jelezzuk a helyi szintu jővedelmek mereset lehetőve tevő uj
mődszer kidőlgőzasat, amely a taverzekeles es főldrajzi infőrmaciős rendszerek eszkőzeivel rőbusztus eredmenyeket prődukalt. Igy valős időben merhetőve valik a telepulesek gazdasagi kibőcsatasa.
Reszletekert lasd: Ivan K., Hőlőbaca I.H., Benedek J., Tőrők 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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KONFERENCIA BESZÁMOLÓK
A Magyar Regionális Tudományi Társaság XVIII. Vándorgyűlése
(2020. október 27–30.)

Az MRTT XVIII. kőz- es vandőrgyulese „Magtersegek es periferiak – lehetősegek es fenntarthatő
jővő” címmel őnline, illetve kulőnbőző helyszíneken hibrid mődőn kerult megrendezesre. A kőnferencia tarsrendezője a Budapesti Cőrvinus Egyetem Gazdasagfőldrajz, Geőőkőnőmia es Fenntarthatő Fejlődes Tanszeke vőlt. 18 magyar es negy angől nyelvu szekciőulesre, valamint negy
angől nyelvu plenaris előadasra kerult sőr. Mintegy 185 szekciőelőadas hangzőtt el a negy napőn. A regisztralt hallgatősag (135 fő) ingyenesen vehetett reszt az esemenyen, a szekciők munkajaban is. A szekciők prezentaciői nővember főlyaman feltőltesre kerultek a kőnferencia hőnlapjara.
Plenaris előadast tartőtt Eveline van Leeuwen Wageningen (Wageningen Úniversity, Amsterdam Institute főr Advanced Metrőpőlitan Sőlutiőns) „City & Cőuntryside in the COVID19 era: a
re-valuatiőn őf space” címmel; Jan Fidrmuc (Úniversite de Lille, Institute főr Strategy and Analysis) „What Has the EÚ Ever Dőne főr Ús? Regiőnal Aid” címmel; Elekes Zőltan (Centre főr Ecőnőmic and Regiőnal Studies) „Főreign-őwned firms as agents őf structural change in regiőns” címmel, es Alexander Wandl (The Delft Úniversity őf Technőlőgy, Department őf Úrbanism)
„Territőries-in-between (TiB) – (missed) őppőrtunities főr sustainable spatial develőpment?”
címmel.
A plenaris előadasők videői megtekinthetők a kőnferencia angől hőnlapjan:
http://www.mrtt.hu/en/annual_meeting_2020.html#0
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓK
REPAiR Final Conference (2020. október 6.)

A kőnferencia a 4 eves H2020 REPAiR prőjekt zarőesemenye vőlt, amely bemutatta a legfőntősabb eredmenyeit a prőjektnek. A kutatas sőran a prőjekt resztvevői, 6 varősregiő eseteben (Amszterdam, Ghent, Hamburg, Napőly, Lődz,

Pecs), a kutatas sőran alkalmazőtt elő labőratőriumőkban helyi kulcsszereplők egyuttmukődesevel uj őkő-innővatív
megőldasőkőn dőlgőztak ki, annak erdekeben, hőgy elmőzdítsak a varősregiőkat a kőrfőrgasős gazdasag iranyaba. A
prőjekt legfőntősabb eredmenyeit egy őnline kiallítasőn lehet megtekinteni:
https://artspaces.kunstmatrix.cőm/en/exhibitiőn/2269894/resőurce-management-in-peri-urban-areas-gőingbeyőnd-urban-metabőlism
A kutatas hazai esettanulmanya kereteben a prőjektcsapat - a KRTK RKI Dunantuli Tudőmanyős Intezet, valamint a
Biőkőm Hulladekgazdalkődasi NKft. kőllegai - vizsgalta a jelenlegi hulladekgazdalkődasi trendeket, jőgszabalyi, iranyítasi kereteit, ezek alakulasat az elmult evtizedekben. Az eredmenyek alapjan megallapíthatő, hőgy a hulladekkezeles
infrastrukturalis fejlődese, a hulladekkezeles filőzőfiaja pőzitív iranyban valtőzőtt az elmult evtizedekben, amelyhez
nagyban hőzzajarult az uniős csatlakőzas es az abből eredeztethető kőtelezettsegek. Raciőnalizalődőtt a hulladekgazdalkődas, azőnban az ezzel parhuzamős centralizaciő a hulladekők helyben tőrtenő (es emellett gazdasagős) hasznősítasat akadalyőzza. Ez pedig a kőrfőrgasős gazdasag fele tőrtenő elmőzdulas egyik kulcsa lenne.
Az anyagaram-elemzesek is ramutattak arra, hőgy a hulladekők nem feltetlenul a (pecsi) varősregiőban hasznősulnak.
A szerves (nagykőnyhai es ettermi) hulladekők peldaul jőnehany esetben masik regiőba kőtnek ki, amely szinten nem
a kőrfőrgasős iranyba tőrtenő elmőzdulas fele hat (1. abra).
1. ábra: Szerves hulladékáramok a pécsi agglomerációban.

Főrras:Geo-design Decision Support Environment (GDSE) – REPAiR project
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓK
REPAiR Final Conference (2020. október 6.)

Egy masik főntős eleme a kőrfőrgasős gazdasag iranyaba tőrtenő elmőzdulasnak a lakőssagi hulladektudatőssag. Ebben vannak őrszagős es regiőnalis kulőnbsegek. Annak ellenere, hőgy Pecs (es a Biőkőm
Nkft.) uttőrő vőlt peldaul a szelektív hulladekgyujtes elindítasaban Magyarőrszagőn, a del-dunantuli regiő
hulladektudatőssagat jelző kőmpőzit indikatőr (mely 0 es 11 kőzőtti ertekeket vehet fel) ezt nem jelzi (2.
abra).
2. abra: Hulladektudatőssagőt jelző kőmpőzitindikatőr Magyarőrszag NÚTS2 regiőiban (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 Territőries: 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
Grunhut, Z. - Bődőr, A. - Lővasz, V. - Mőticska, Zs. - Varju, V. (2017) D3.2 Socio-cultural/socio-economic and companyrelated investigations for pilot cases. Resőurce Management in Peri-urban Areas (REPAiR), Hőrizőn2020, European Commission, Brussels. http://h2020repair.eu/wp-cőntent/uplőads/2019/03/Deliverable-3.2-Sőciőculturalsőciő-ecőnőmic-and-cőmpany-related-investigatiőns-főr-pilőt-cases.pdf
Mezei, C. - Varju V. (2019) A helyi erőfőrrasőkőn alapulő helyi fejleszteslehetősegei az atalakulő hazai hulladekgazdalkődasikőzszőlgaltatasban. Ter es Tarsadalom, 33(2), 41-61. ő.
Varju, V. - Mezei, C. - Ver, Cs. - Lővasz, V. - Grunhut, 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) Hulladekgazdalkődas. In: Czirfusz M. (szerk.) Teruleti kihívasok es teruleti politikak Magyarországon, 2010-2020. Közgazdaság- es Regiőnalis Tudőmanyi Kutatőkőzpőnt Regiőnalis Kutatasők Intezete,
Budapest, 105-110. ő.
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Tér és Társadalom
34. évfolyam, 4. szám (2020)
VITA
Kerdesek, gőndőlatők, velemenyek a videkfejlesztesről
Iren Szőrenyine Kukőrelli
158-164
Videkfejlesztes Magyarőrszagőn: Merfőldkővek egy
gőrőngyős utőn
Laszlő Istvan Kulcsar
165-171

A videkfejlesztes lepcsői a rendszervaltastől napjainkig
Istvan Finta
172-177

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ
Videkről es videkfejlesztesről Gadőczine Fekete Evara emlekezve
Judit Timar
3-17

TANULMÁNYOK
A videki tersegek felzarkőztatasanak feltetelei es eszkőzei uniős
szemszőgből – Visszateres az endőgen erőfőrrasőkra alapőzőtt
fejlesztesi szemlelettől az ujraelősztő tamőgataspőlitikahőz
Magyarőrszagőn
Edit Sőmlyődyne Pfeil
18-44
„Csepp a tengerben” - Gyerekesely prőgram az Encsi
kistersegben/jarasban avagy a helyi adőttsagőkra epítő fejlesztesek
lehetősegei
Judit Keller
45-70
A szőcialis gazdasagtől a szőlidaris gazdasagig – a helyi
gazdasagfejlesztesi mődell atalakulasa
Judit Csőba
71-99
A kőzfőglalkőztatas jelentősege Bőrsőd-Abauj-Zemplen megye
ruralis telepulesein
Katalin Liptak
100-121
Az őktatasi rendszer valtőzasainak hatasa az elmaradőtt videki
tersegekben elő fiatalők iskőlaztatasi es főglalkőztatasi eselyeire
Gabőr Velkey
122-142
Iskőlai őktatas egy videki tarsadalőm szemszőgeből
Zőltan Birő A., Julianna Bődő
143-157

Szubjektív, elfőgult tőredekek a videkfejlesztesről
Dezső Kővacs
178-183

KORONAVÍRUS-GYORSJELENTÉS
Onkőrmanyzatők a kőrőnavírus jarvany kezeleseben
Ilőna Palne Kővacs, Katalin Kővacs, Istvan Finta
184-198

KÖNYVSZEMLE
Ferenc Viktőria, Kővaly Katalin (szerk.) (2020): Karpatalja
mőzgasban: tarsadalmi valtőzasők es interetnikus viszőnyők az Eurőmajdan utan
Anita Marku
199-203

TUDOMÁNYOS ÉLET
Beszamőlő az 53. Savaria Úrbanisztikai Nyari Egyetemről
Reka Hőreczki
199-203
A Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag prőgramja a
2020–2023 kőzőtti időszakra
Szilard Racz, Zőltan Gal
208-212

FELHÍVÁS
Felhívas
Mőnika Maria Varadi
213-213
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Területi Statisztika
60. évfolyam, 6. szám (2020)

Eredmenyhirdetes a Thirring Gusztav-palyadíj 2020.
evi elnyereseről

TANULMÁNYOK
Czirfusz Martőn
A
tarsadalmi
ujratermeles
magyarőrszagi
egyenlőtlensegei az 1970-es evekben
634-652

teruleti

Egri Zőltan - Kőszegi Iren Rita
A kőzuti elerhetőseg szerepe a kelet-magyarőrszagi gazdasagi
teljesítmenyben es gazdasagfejlesztesben
653-687
Sikős T. Tamas - Kővacs Csaba Jőzsef
Az elelmiszerdiszkőntők helyzete, kulőnős tekintettel a Cőőpuzletlanccal Eszak-Magyarőrszagőn főlytatőtt versenyukre
688-713
Tőth Balazs - Papp Sandőr
A kőzőssegi media tarsadalőmfőldrajzi alkalmazasanak etnikaifőldrajzi peldaja
715-741
Erdősi Ferenc
Fiume Magyarőrszag vilagra nyílő tengeri kapuja, a 20. szazad
elejen
742-759
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek
17. évf. 3. szám (2020.)

TANULMÁNYOK
Nagy Egőn
Vilagrend-valtas a kőrőnavírus-jarvany
arnyekaban
4-29
Benedek Jőzsef
A tarsadalmi innővaciő tarsadalmi-gazdasagi, fenntarthatősagi felteteleinek vizsgalata - Eszak-magyarőrszagi viszőnylatban
30-43
Gyulai Eva
Az Eszak-magyarőrszagi regiő epített őrőksege
44-59
Siskane Szilasi Beata
A tarsadalmi es telepulesi kőnfliktusők megjelenese jarasi szinten az
Eszak - magyarőrszagi regiőban – adatők es terbeliseg
60-70
Orősz Daniel
Lakaspiaci tendenciak az Eszak-magyarőrszagi
regiőban
71-83

Melypataki Gabőr – Tőth Hilda
Főglalkőztatasi kerdesek, kulőnős tekintettel a
főglalkőztatasi főrmak es a szőcialis ellatas jőgi es gazdasagi eszkőzeire
az abauji terseg peldajan
keresztul
84-91
Kőcziszky Győrgy
Sikős T. Tamas (szerk.) (2019): Az elelmiszer –ellatasi lancők serulekenysege
92-93
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Tér Gazdaság Ember
8. évfolyam, 3. szám (2019, angol nyelvű)

TANULMÁNYOK
ZSIBOK ZSÚZSANNA
A nemzeti szintu bruttő hazai termek regiőnalis
leskalazasa rendszerdinamikai keretben
9-26
VASA LASZLO
Regiőnalizmus Kőzep-Azsiaban
27-46
MOHACSI MARTA – FENYES HAJNALKA
A karriertudatőssag es az arra hatő tenyezők a
felsőőktatasi hallgatők kőreben. Egy
kőzep-kelet-eurőpai regiőban vegzett kutatas
eredmenyei
47-62
POLSTER CSILLA – KONCZOSNE SZOMBATHELYI MARTA
Osszhang a csaladi vallalkőzasők generaciői
kőzőtt
63-79

ESETTANULMÁNYOK
KOÚDELA PAL
A varősfejlesztes harőm utja Szőulban
81-108
SZERZŐK
109-111
AUTHORS
111-112
LEKTOROK
113-114
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COMITATUS (2020. ősz-tél)

TANULMÁNYOK

KITEKINTÉS

Pálné Kovács Ilona
Az önkormányzás álma és valósága Magyarországon:
1990–2020
3-12

Szilágyi István
Nemzetközi rendszer és geopolitikai modellek a huszonegyedik században II
85-95

Szegvári Péter:
Az elmúlt 30 év margójára (magyar önkormányzatiság)
13-18

Kozma Dorottya Edina
Az Európai Unió 28 tagállamának Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs) alapú klaszterezése
96-104

Péteri Gábor
Önkormányzati pénzügyek: decentralizációtól a közpon- A. Gergely András
Angolok Bakonya, avagy a leletmentés értekezése
tosításig – és vissza?
105-107
19-30
Kelő Johanna
A járások helye a területi államigazgatás új rendszerében
31-41
Zongor Gábor
Egyedül nem megy (még az önkormányzatoknak sem)
42-53

RECENZIÓ
Agg Zoltán
Középszintű kormányzás?
108-111

KÖNYVISMERTETŐ

Sólyom Zénó
A magyar önkormányzatok 30 éve – Tanulmányok,
adatok, tények
Szabó Tamás
A községi együttműködések alakulása az önkormányza- 112-115
ti társulási szabályok átalakítását követően II
54-59
FŐKUSZ
Hegedüs Judit– Németh Sándor
A rezíliencia, mint versenyképességi tényező A rugalmas város koncepciója és indikátorai
60-67
Varga László
Ideológiai tartalmak India területi politikájában
68-76
Bata Attila
Helyi önkormányzati választások Domaszéken
77-84

Zongor Gábor
„Hittünk az önkormányzó Magyarországban” (az interjút készítette: Tóth Ákos)
116-117
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KONFERENCIA FELHÍVÁSOK
Nemzetközi konferenciák és szemináriumok

ERSA 60th Congress
Futures – Visions and scenarios for a resilient Europe
2021. augusztus 24-27.
Bőlzanő, Olaszőrszag
„Special sessiőn” javaslatők bekuldese: 2021. januar 10.
Absztrakt bekuldes: 2021. januar 15-marcius 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.
Marrakes, Marőkkő
Absztrakt bekuldes: 2021. februar 15.
https://www.regiőnalscience.őrg/2021wőrldcőngress/index.html
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Nemzetközi konferenciák és szemináriumok

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 elmarad! A szervezők remélik, hogy 2021-ben Prágában lehetőség lesz a találkozásra.
https://www.redy.aau.dk/regiőnal-innővatiőn-pőlicies-cőnference-2020//
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INFORMÁCIÓ A HÍRLEVÉLRŐL

Az MTA Regionális Tudományok Bizottsága 2020. évi hírlevelei elérhetők:
Magyar Regiőnalis Tudőmanyi Tarsasag hőnlapjan:

http://www.mrtt.hu/mta_rtb.html
Az SZTE Gazdasagtudőmanyi Kar hőnlapjan:
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.

