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h í r l e v é l  

2020. december 10. e s 2021. janua r 12. kő ző tt 

eredme nyesen lezajlőtt a tudőma nyős bizőttsa gők 

va laszta sa az MTA Titka rsa g elektrőnikus  

szavaző rendszere ben. A Regiőna lis Tudőma nyők 

Bizőttsa ga ban (RTB) 20 fő t va laszthattak meg a 

szakteru lethez tartőző  kő ztestu leti tagők, ezen 

felu l az RTB tőva bbi tagjai a szakteru lethez  

tartőző  akade mikusők is. A tudőma nyős bizőttsa g 

va lasztőtt tagjainak megbí zata sa ha rőm e vre sző l. 

Az MTA IX. őszta lya nak vezete se februa r 12-e n 

ő sszehí vta az RTB u j tagjait, az őnline u le sen a  

bizőttsa g tisztse gviselő ire, az elnő k, alelnő kő k e s 

titka r szeme lye re lehetett jelő le seket tenni,  

amelyekrő l titkős szavaza s tő rte nt. Melle kelem az 

RTB vezete se nek e s tagjainak lista ja t az  

ele rhető se gu kkel kiege szí tve. 

Ezu tőn is kő sző nő m a bizalmat vezető ta rsaim  

neve ben is, u gy ve lem, hőgy a fiatal kőlle ga kkal 

megerő sí tett elnő kse g e s az RTB tagjainak  

ő sszete tele reme nyt ad a tőva bbi sikeres  

mu kő de su nkhő z. Az RTB kő vetkező  ciklusa nak 

munkaterve t, az albizőttsa gőkat a ma rciusi u le sen 

vitatjuk meg, amirő l terme szetesen ta je kőztatjuk 

majd a kő ztestu leti tagjainkat is. 

V
Varga Attila, az  MTA RTB elnő ke 

a
az MTA levelező  tagja 
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  
 

AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK BIZOTTSÁGA TAGJAI A 2021-2023 ÉVI IDŐSZAKRA 

VONATKOZÓAN 

Név 
Tudományos 
fokozat/cím 

Beosztás Munkahely (-ek) Elérhetőség 

Elnök: 

Varga Attila 
MTA levelező  
tagja 

egyetemi tana r Pe csi Tudőma nyegyetem vargaa@ktk.pte.hu 

Alelnökök: 

Dusek Tama s  PhD egyetemi tana r 
Sze chenyi Istva n  
Egyetem 

dusekt@sze.hu 

Lengyel Bala zs  PhD tud. fő munkata rs ELKH KRTK KTI lengyel.balazs@krtk.mta.hu 

Lux Ga bőr  PhD tud. fő munkata rs ELKH KRTK RKI lux@rkk.hu 

Titkár: 

Sebestye n  
Tama s 

PhD egyetemi dőcens 
Pe csi  
Tudőma nyegyetem 

sebestyent@ktk.pte.hu 

Tagok: 

Bajmő cy Zőlta n  PhD egyetemi dőcens 
Szegedi  
Tudőma nyegyetem 

bajmőcy.zőltan@ecő.u-szeged.hu 

Barta Győ rgyi DSc 
prőf. emerita/kutatő  
prőfesszőr emerita 

Sze chenyi Istva n  
Egyetem/ELKH KRTK RKI 

barta@rkk.hu 

Csizmadia Zőlta n  PhD egyetemi dőcens 
Sze chenyi Istva n  
Egyetem 

csizmadia.zőltan@sze.hu 

Faragő  La szlő   DSc 
prőf. emeritus/kutatő  
prőfesszőr emeritus 

Sze chenyi Istva n  
Egyetem/ELKH KRTK RKI 

faragő@rkk.hu 

Ga l Zőlta n  PhD 
egyetemi tana r/tud. 
fő munkata rs 

Pe csi  
Tudőma nyegyetem/ 
ELKH KRTK RKI 

galz@rkk.hu 

Hardi Tama s  PhD 
egyetemi dőcens/tud. 
fő munkata rs 

Sze chenyi Istva n  
Egyetem/ELKH KRTK RKI 

hardi.tamas@krtk.hu 

Jakőbi A kős  PhD adjunktus 
Eő tvő s Lőra nd  
Tudőma nyegyetem 

jakőbi@caesar.elte.hu 

Ka pőszta Jő zsef  PhD egyetemi tana r 
Magyar Agra r- e s  
E lettudőma nyi Egyetem 

kapőszta.jőzsef@szie.hu 

Kőva cs Tere z  DSc prőf. emerita 
Pe csi  
Tudőma nyegyetem 

kővacs.terez@pte.hu 

Lengyel Imre  DSc egyetemi tana r 
Szegedi  
Tudőma nyegyetem 

ilengyel@ecő.u-szeged.hu 

Nemes Nagy Jő zsef  DSc prőf. emeritus 
Eő tvő s Lőra nd  
Tudőma nyegyetem 

nemesnagy@t-őnline.hu 

Pala nkai Tibőr  
MTA rendes  
tagja 

prőf. emeritus 
Budapesti Cőrvinus  
Egyetem 

tibőr.palankai@uni-cőrvinus.hu 

Pa lne  Kőva cs Ilőna  
MTA rendes  
tagja 

egyetemi tana r/kutatő  
prőfesszőr 

Pe csi  
Tudőma nyegyetem/ 
MTA ELKH RKI 

palne.kővacs.ilőna@krtk.hu 

Ra cz Szila rd  PhD tud. fő munkata rs ELKH KRTK RKI racz.szilard@krtk.mta.hu 

Rechnitzer Ja nős  DSc prőf. emeritus 
Sze chenyi Istva n  
Egyetem/ELKH KRTK RKI 

rechnitzer.janős@sze.hu 

Sikős T. Tama s  DSc egyetemi tana r Miskőlci Egyetem sikős@geőmarket.hu 

Szirmai Viktő ria  DSc 
egyetemi tana r/kutatő  
prőfesszőr 

ELKH TK SZI/Kődőla nyi 
Ja nős Egyetem  

szirmai.viktőria@tk.hu 

Szla vik Ja nős  DSc prőf. emeritus Eszterha zy Ka rőly Egyetem szlavik.janős@uni-eszterhazy.hu 

Sző re nyine   
Kukőrelli Ire n 

DSc 
prőf. emerita/kutatő  
prőfesszőr emerita 

Sze chenyi Istva n Egye-
tem/ELKH KRTK RKI 

sziren@rkk.hu 

mailto:vargaa@ktk.pte.hu
mailto:dusek@sze.hu
mailto:sebestyent@ktk.pte.hu
mailto:Bajmocy.Zoltan@eco.u-szeged.hu
mailto:barta@rkk.hu
https://szoc.sze.hu/hu_HU/addressbook/person/id/2081/m/csizmadia.zoltan@sze.hu
mailto:farago@rkk.hu
mailto:hardi.tamas@krtk.hu
mailto:jakobi@caesar.elte.hu
mailto:kovacs.terez@pte.hu
mailto:ilengyel@eco.u-szeged.hu
mailto:tibor.palankai@uni-corvinus.hu
mailto:palne.kovacs.ilona@krtk.hu
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HELYZETKÉP 

 

 

  

A tavalyi e vhez hasőnlő an Sasva ri Pe ter – a Nemzeti Kő zszőlga lati Egyetem, valamint a Miskőlci 

Egyetem egyetemi dőcense – eze vben is elke szí tette az MTA  

IX. őszta lya hőz tartőző  főlyő iratők hivatkőza s alapu  lista ja t, melynek a Regiőna lis Tudőma nyők 

Bizőttsa ga főlyő iratait tartalmaző  va ltőzata t adjuk kő zre. A lista alapja ul az MTMT-adatba zis 

szőlga l.  (Ta bla zat a kő vetkező  őldalőn.)  

Egyu ttal kő sző net mőndunk a szerző nek, hőgy kimutata sa t az RTB re sze re bőcsa tőtta, e s hőzza -

ja rult annak kő zle se hez.  

Az eredeti cikk ele rhető : http://dői.őrg/10.13140/RG.2.2.22119.06564 

 

  

 

 

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.22119.06564
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HELYZETKÉP 

A Regionális Tudományok Bizottsága hazai folyóiratainak hivatkozás-alapú helyezése 2021-ben az 

MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratain belül 

 

 

  

 

 

* 
* 
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HELYZETKÉP 

A Regionális Tudományok Bizottsága hazai folyóiratainak hivatkozás-alapú helyezése 2021-ben az 

MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratain belül 

 

  

 

* Hivatkőza sők sza ma a 2018-as e s 2019-es cikkek esete ben ő sszesen, ősztva a 2018-as e s 2019-es kő zleme nyek ő sszes sza ma val. 

 

* 
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  

  

 

Kőva cs Tere z, a Pe csi Tudőma nyegyetem Bő lcse szettudőma nyi Kar Ta rsadalőm- e s  

Me diatudőma nyi Inte zet Szőciőlő gia Tansze k prőfessőr emerita ja t a Szent István Tudományos 

Akadémia tagjává va lasztőttak. Sze kfőglalő  elő ada sa t „A délvidéki magyarok nemzeti  

identitásának változása Trianontól napjainkig” cí mmel tartőtta meg 2020. ma rcius 2-a n, a Pa z-

ma ny Pe ter Katőlikus Egyetem dí szterme ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A székfoglaló közben, Barna Gábor, a Szent István Tudományos Akadémia főtitkára, Kovács  

Teréz, professor emerita, valamint Fodor István, kutatóprofesszor emeritus, aki a laudációt  olvassa. 

 

 

 

ELISMERÉS 
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DOKTORI VÉDÉSEK ÉS CÍMEK  

PhD doktori védések és címek 

 

Szent István Egyetem Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola  

(2021. februa r 1-tő l: Magyar Agra r– e s E lettudőma nyi Egyetem) 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

Al-Sabai  
Abdulghani 

Neszme lyi Győ rgy Iva n 
Jemen gazdasa ga nak kihí va sai e s fejleszte -
se nek lehetse ges jő vő beli ira nyai 

2020-12-10  

Ba lint Csaba Tő th Tama s 
Ha ziőrvősi e s ha zi gyermekőrvősi  
alapella ta s teru leti egyenlő tlense geinek 
Magyarőrsza gőn 

2020-12-10  

Gyurcsik Petrő-
nella 

Pataki La szlő  
A hazai va llalkőza sők tő kehelyzete ben e s 
tő keszerkezete ben bekő vetkezett va ltőza -
sők e s azők hata sainak elemze se 

2020-12-10  

Mitchell Brian 
Geőffrey 

Makő  Csaba 

The Learning Ecőnőmy, Innővatiőn, and Ict-
Generated Prőductivity: Internatiőnal Cőm-
parisőn Between The Eurőpean Uniőn and 
Nőrth America 

2020-12-10  

Tő rő k Martina 
Zső fia 

Vajna Istva nne  Tangl 
Anita 

Kő nyvvizsga lati minő se ge rtelmeze s e s  
annak egy lehetse ges me re si mődellje 

2020-12-10  

Tő th Andra s  
Jő zsef 

Ille s Ba lint Csaba 
E lelmiszerbiztőnsa gi-menedzsment az  
iskőlai kőnyha kőn 

2020-12-10  
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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 

 

Erdő s K. – Szabő  N. – Vere b Miskőlczi Zs. – Varga A. (2021): A Pe csi Tudőma nyegyetem te rse gi 
gazdasa gi hata sainak vizsga lata a GMR-Magyarőrsza g mődellel. Teru leti Statisztika, 61(1), 48–
78. ő.  

 

Uzzőli A. – Egri Z. – Szila gyi D. – Pa l V. (2020): Dőes better availability mean better accessibility? 
Spatial inequalities in the care őf acute myőcardial infarctiőn in Hungary. Hungarian Geographi-
cal Bulletin, 69(4), 401-418. ő. 

 

Nemzetközi, RTB lista szerinti A és B kategóriás folyóiratokban megjelent cikkek és ne-
ves könyvkiadó által kiadott könyvfejezetek 

 

Tő th G. - Wachs, J. - Di Clemente, R. - Jakőbi, A . - Sa gva ri, B. - Kerte sz, J. - Lengyel, B. (2021): 
Inequality is rising where sőcial netwőrk segregatiőn interacts with urban tőpőlőgy. Nature 

Communications, 12, 1143, 1-9. ő. 
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Varga Attila (szerkesztő)  

Regionális Innováció, vállalkozás és gazdasági növekedés 

Pe csi Tudőma nyegyetem, Kő zgazdasa gtudőma nyi Kar (2021)  

ISSN: 978-963-429-629-4 

A nem kő zgazda sz őlvaső  sza ma ra valő szí nu leg ku lő nő sen hangzik, de a gazdasa gi főlyamatők te rbeli vizs-

ga lata me g ma sem re sze a fő vőnali kő zgazdasa gtannak. Hia ba kapőtt Paul Krugman Nőbel dí jat tő bb, mint 

egy e vtizeddel ezelő tt, a felső őktata sban haszna lt mikrő- e s makrőő kőnő miai tankő nyvek tőva bbra is az 

„egy pőnt”- elvu  gazdasa gi ke pben taní tanak. A va llalatnak nincs sza llí ta si kő ltse ge, kő ltse gei-prőfitja fu g-

getlen attő l, hőgy hől helyezkedik el, va rősőkrő l, agglőmera ciő s elő nyő krő l nem hall a dia k, a vila ggazdasa g 

pedig me g mindig pőnt-szeru en elke pzelt őrsza gők halmaza. A kő zgazdasa gtan elme letei teha t tőva bbra is 

jő re szt te r ne lku liek. Azta n - furcsa mő dőn - ehhez a ke phez ragasztja majd hőzza  a regiőna lis kő zgazdasa g-

tan a teret, legala bbis annak a kisebbse gnek a sza ma ra, akik hallgatja k ezt a ta rgyat. Pedig sza mős őlyan le -

nyeges faktőra van a gazdasa gi főlyamatőknak, amely a te rbelise ggel kapcsőlatős. A sza llí ta si kő ltse gek ala-

kula sa pe lda ul jelentő sen meghata rőzza a va llalatők prőfitfelte teleit. Hasőnlő an, a va llalatők te rbeli kőn-

centra lő da sa tő bb pőzití v e s negatí v ku lső  gazdasa gi hata s (externa lia) kiva ltő ja. Pőzití v agglőmera ciő s ex-

terna lia pe lda ul a te rbeli kő zelse gbő l adő dő  győrsabb tuda sa ramla s, ami főkőzhatja az innőva ciő t, mí g a 

gazdasa gi szereplő k te rbeli su ru ső de se a ltal kiva ltőtt kő zlekede si tőrlő da s negatí v ku lső  hata ske nt jelentke-

ző  kő ltse g. Egy-egy re giő  gazdasa gi teljesí tme nye t nagyme rte kben befőlya sőlja, hőgy elhelyezkede se re ve n 

mennyire őlcső n vagy dra ga n tudja terme keit nagyőbb ta vőlsa gőkra sza llí tani, hőgy me rete bő l kő vetkező en 

mennyire kő nnyen jut helyben szakke pzett munkaerő hő z vagy az innőva ciő hőz ne lku lő zhetetlen tuda shőz. 

A gazdasa gi nő vekede s ke t meghata rőző  főrra sa nak, az innőva ciő nak e s a va llalkőza snak a te rbeli vizsga lata 

viszőnt kőmőly hagyőma nyőkkal bí r mind a szaktudőma nyős irődalőmban, mind a dő nte seket ta mőgatő  

elemze sekben. Az innőva ciő s kutata sők ma r e vtizedekkel ezelő tt igazőlta k a te rbelise g jelentő se ge t a tech-

nőlő giai fejlő de sben: az innőva ciő  fő ldrajzilag csőpőrtősul, az u jdőnsa gők nagy re sze t ne ha ny kiemelkedő en 

innővatí v te rse g hőzza le tre. A regiőna lis innőva ciő s rendszerek ira nyzata e ppen ezt a hely-specifikus jelle-

get ragadja meg: az innőva ciő k sza mős szereplő  (va llalatők, egyetemek, u zleti szőlga ltatő k stb.) egyu ttmu -

kő de sei re ve n jő nnek le tre e s ezeknek az egyu ttmu kő de seknek a hate kőnysa ga t a te rbeli kő zelse g jelentő -

sen megnő veli. 

Lető lthető : https://digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/varga-attila-regiőnalis-innővaciő-vallalkőzas-pte-ktk-pecs-

2021-5079 

 

 

 

KÖNYVISMERTETŐK 

https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=EPIKjnwoZyo5V21SxXKp41f8BdjnrT0k0zkorwqp3K3HMu2on8_YCA..&URL=https%3a%2f%2fdigitalia.lib.pte.hu%2fhu%2fpub%2fvarga-attila-regionalis-innovacio-vallalkozas-pte-ktk-pecs-2021-5079
https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=EPIKjnwoZyo5V21SxXKp41f8BdjnrT0k0zkorwqp3K3HMu2on8_YCA..&URL=https%3a%2f%2fdigitalia.lib.pte.hu%2fhu%2fpub%2fvarga-attila-regionalis-innovacio-vallalkozas-pte-ktk-pecs-2021-5079
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Kovács Teréz 

Paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulása  

L'Harmattan Kiadő  (2020, ma sődik, javí tőtt kiada s)  

ISBN 978-963-414-622-3 

A szerző  a paraszti gazda lkőda s e s ta rsadalőm kialakula sa t e s a talakula sa t kí se ri ve gig ne gy tő rte -
nelmi - a hu be ri, a kapitalista, a szőcialista e s az u jkapitalista - kőrszakőn keresztu l. Kite r a hazai 

viszőnyők re giő nke nti ku lő nbse geinek elemze se re, valamint a magyar viszőnyők eurő pai te rben 
valő  elhelyeze se re. 

 
A kő nyv a paraszt főgalma alatt a csala di munkaszervezetben e s a ta rsadalmi kapcsőlatőkban e lő , 

ő na llő  mező gazda lkőda st főlytatő , sőkőldalu  gazda lkőda si kultu ra val e s a tfőgő  gőndőlkőda si hőri-
zőnttal rendelkező  szeme lyt e rt. Magyarőrsza gőn a parasztők alkőtta k a XX. sza zad kő zepe ig a la-

kőssa g fele t, 1960-ban pedig me g mindig az egyharmada t. 
 
Kőva cs Tere z szerint a teljes kőllektiviza la s hatalmas csapa st me rt a parasztsa gra. Ennek ellene re a 

szőcializmusban me g ezuta n is le tezett egy utő parasztnak nevezett ta rsadalmi re teg, amely az 
1970-1980-as e vekben felő lelte a falusi ta rsadalőm tő bbse ge t. Ba r e ta rsadalmi csőpőrt nem vőlt 

paraszt a sző  hagyőma nyős e rtelme ben, me gis megő rző tt abbő l sők vőna st. A rendszerva lta s e s a 
mező gazdasa g privatiza ciő ja uta n isme t győ keres a talakula s zajlőtt le a mező gazdasa gban, eze rt e 

kő nyv arra keresi a va laszt, hőgy mi lett ebben a főlyamatban azőkkal a szőka sőkkal e s habitusők-
kal, amelyek a parasztsa gbő l a thagyőma nyőző dtak. 

 
KOVA CS TERE Z (1949) szőciőlő gus az MTA dőktőra. Kő zel ha rőm e vtizedig dőlgőzőtt az MTA Regi-
őna lis Kutata sők Kő zpőntja ban, taní tőtt a Kapősva ri Egyetemen, a Pa zma ny Pe ter Katőlikus Egye-

temen e s ve gu l a Pe csi Tudőma nyegyetemen ahől ke t e vig a Demőgra fia e s Szőciőlő gia PhD iskőla 

vezető je vőlt, aző ta prőfesszőr emerita az egyetemen. 

 

 

Helyesbítés 

Az elő ző  hí rleve l kő nyvismertető je ben szereplő    

Bodnár G. (2020): Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális  

térségekben c. kiadvány ingyenesen az alábbi linken érhető el: 

https://ecő.u-szeged.hu/dőwnlőad.php?dőcID=111217 

 

KÖNYVISMERTETŐK 

https://eco.u-szeged.hu/download.php?docID=111217
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A hátrányos helyzetben élő családok szociális és társadalmi biztonsága 

 

Amikőr a biztőnsa gtudőma ny diszciplina ris kerete t vizsga ljuk, első ke nt a tudőma ny mu szaki-

infőrmatikai őldala ra gőndőlunk, anna l is inka bb, mivel a biztőnsa gtudőma nyt Magyarőrsza gőn a 

katőnai mu szaki tudőma nyőkhőz kapcsőlja k. Pedig a biztőnsa gtudőma ny sőkkal tő bb anna l, s ba r-

melyik vetu lete t is ne zzu k, az ember keru l kő zvetve, vagy kő zvetlenu l a fő kuszba.  

 

Kőlla r Csaba az O budai Egyetem Ba nki Dőna t Ge pe sz e s Biztőnsa gtechnikai Me rnő ki Kar egyetemi 

dőcense, Bizőttsa gunk tagja e s Tő th Olive r szőcia lis szakember ezen elgőndőla sbő l kiindulva indí -

tőtta u tja ra “A ha tra nyős helyzetben e lő  csala dők szőcia lis e s ta rsadalmi biztőnsa ga” cí mu  kutata -

sa t, melyben a ha tra nyős e s halmőzőttan ha tra nyős helyzetben e lő   - első sőrban ciga ny - csala dők 

szőcia lis e s ta rsadalmi helyzete t kutatja k azzal a ce llal, hőgy felte rke pezze k a va laszadő k csala d-

szerkezete nek ő sszete tele t, a csala d mege lhete se nek e s ő nfenntarta sa nak lehető se geit, illetve a 

Cővid hata sa t a csala dők szőcia lis e s ta rsadalmi biztőnsa ga ra. 

 

Kőlla r Csaba — Tő th Olive r 

 

 

A ke rdő í v linkje itt tala lhatő  meg: 

https://dőcs.gőőgle.cőm/főrms/d/

e/1FAIpQLSfw35YyEexlDbi9pQOFbqeDwyCsn9If5őPtFwbFRa1zyFcckw/viewfőrm 

 

 

 

FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSOK 

https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=Li8-EISTfR64jMD-9VB6aeLabSEyIl6yf3j5-v851kWEwNvFoc_YCA..&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2fe%2f1FAIpQLSfw35YyEexlDbi9pQOFbqeDwyCsn9If5oPtFwbFRa1zyFcckw%2fviewform
https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=Li8-EISTfR64jMD-9VB6aeLabSEyIl6yf3j5-v851kWEwNvFoc_YCA..&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2fe%2f1FAIpQLSfw35YyEexlDbi9pQOFbqeDwyCsn9If5oPtFwbFRa1zyFcckw%2fviewform
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Statisztikai Szemle 

99. évfolyam, 2. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  

 
Az a rnye kgazdasa g őkai Kelet-Kő ze p-Eurő pa ban 
Vakhal Pe ter – Ve ka s Pe ter, 115-141 
 
A főgyate kőssa g e s az ege szse gi őkők miatti kőrla tőzőttsa g me re se nek mő dszerei a 
hivatalős statisztika ban  
Fő ldva ri Mő nika – Ga rdős E va, 142-172 
 
SZOFTVEREK A STATISZTIKÁBAN 
 
A ge pi tanula s mő dszereinek alkalmaza sa R-ben  
Nyitrai Tama s, 173-198 
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Területi Statisztika 

61. évfolyam, 1. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  

 
A ta vőlsa g szerepe a nemzetkő zi agra rkereskedelemben  
Ja mbőr Attila, 3-25 
 
A ta vőlsa g e s az iWiW kő ző sse gi őldal kapcsőlatha lő zata nak ő sszefu gge sei a magyar-
őrsza gi belfő ldi va ndőrla ssal  
Ne meth Brigitta – Lő rincz La szlő , 26-47 
 
A Pe csi Tudőma nyegyetem te rse gi gazdasa gi hata sainak vizsga lata a GMR-
Magyarőrsza g mődellel  
Erdő s Katalin – Szabő  Nőrbert – Vere b Miskőlczi Zső fia –Varga Attila, 48-78 
 
A magyarőrsza gi va rősők telephelyi te nyező inek va llalati  
megí te le se – Kőltai Zőlta n – Filő  Csilla, 79-104 
 
Az a zsiai kő zvetlentő ke-befektete sek saja tőssa gai a visegra di őrsza gőkban: a beruha -
za si strate gia k e s a termele kenyse g ő sszefu gge sei – Ga l Zőlta n – Fazekas Ga bőr, 105-
130 
 



 

 14 

Regional Statistics 

11. évfolyam, 1. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK:  

 

Examining the envirőnmental Kuznets curve hypőthesis using Bayesian mődel averaging  
Pandelis Mitsis, 3-24 

 

Explőring nőn-linear relatiőnships amőng redundant variables thrőugh nőn-parametric 
principal cőmpőnent analysis: An empirical analysis with land-use data  
Gianluca Egidi — Magda Edwards — Siriő Cividinő  — Filippő Gambella  — Luca Salvati, 
25-41 

 

The impact őf language and quality educatiőn őn regiőnal and ecőnőmic develőpment: a 
study őf 99 cőuntries  

Osama Alhendi—Lő ra nt De nes Da vid — Gyula Fődőr —Gőgő Fredrick Cőllins Adől — 
Pe ter Balőgh, 42-57 

 

The rőle őf endőgenőus capital factőrs in the territőrial develőpment őf the Sellye District 
in Hungary 

Rő bert Te sits —Tibőr Zsigmőnd  — Levente Alpek — Ga bőr Hőva nyi, 58-77 

 

The effects őf tőurism demand őn regiőnal sectőral emplőyment in Turkey 

Mustafa Kírca —Mustafa O zer, 78-109 

 

Impact őf MGNREGA őn labőur wage rate dynamics in India  

Nilanjan Bani —Buddhadeb Ghősh —Rahul Rőy Chőudhury, 110-133 

 

The ‘Smart city‘ cőncept and its implementőrs: On the way tő the infőrmatiőn cőntről in 
Vőlgőgrad Russia 

Inna V. Mitrőfanőva —Tatjana В. Ivanőva — Elena V. Kleitman —Elena R. Mkrtchan, 135-
146 

 

Mődelling firm relőcatiőn decisiőn behaviőur in the Tőkyő metrőpőlitan regiőn, thrőugh 
discrete chőice theőry 

Y Nguyen Caő, 147-166 
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Tér Gazdaság Ember  

8. évfolyam, 4. szám (2020, angol nyelvű)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

STUDIES 

 

Emerging Digital Labőr: Literature Review and Research Design  

Jő zsef Pap– Csaka Makő, 9-26 

 

The Sőcialist Banking System in Albania and in Yugőslavia: Twő 
Extremes within the Eurőpean Sőcialist Blőc  

Eszter Kazinczy, 27-44 

 

Cőnsumer Attitude Tőward E-Advertising frőm an Intercultural 
Perspective  

Jőmőn Varkey Vellayil—Verőnaika Keller, 45-64 

 

Gőőd Gővernance, Develőping Cőuntries and Aid: A Descriptiőn 
őf Dőnőr Pőlicies, Challenges and Dilemmas 

Sa ra Gibrati, 65-78 

RESEARCH IN PROGRESS 

 

Self-Directed Learning Readiness in Virtual Teams 

Krisztina Kupa, 79-90 

 

CASE STUDY 

 

The Evőlutiőn őf Internatiőnal Cőllabőratiőns in the Light őf Discipli-
nary Interplay at Eő tvő s Lőra nd University in Budapest, Hungary – a 
Bibliőmetric Case Study 

Zsőlt Kőhus—Zőlta n Baracskai—Katalin Czakő , 91-108 

 

INFORMING STUDY 

 

Transdisciplinary Prőblem Sőlving: A new Apprőach főr Validating 
Existing Literature 

Tama s Sneider, 109--123 

 

 

 

GREETINGS 

 

Prőf. Dr. Rechnitzer Ja nős Lauda ciő , 
124-127 

Laudatiőn in hőnőur őf Prőf. Dr. Ja nős 
Rechnitzer, 128-130 

 

AUTHORS 

131-134 

 

REVIEWERS 

135 
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KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS HÍREK 

Urbanisztika és klímaváltozás képzés: új specializációk indultak a BCE regionális és kör-
nyezeti gazdaságtan mesterszakán 
  
  
A 2020/2021-es tane vtő l a Budapesti Cőrvinus Egyetem a regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan 

mesterszak kerete ben ke t specializa ciő t indí tőtt el. A BCE Gazdasa gfő ldrajz, Geőő kőnő mia e s 

Fenntarthatő  Fejlő de s Tansze ke e szak legne pszeru bb magyarőrsza gi ke pző helye, amely 2016 ő ta 

budapesti e s sze kesfehe rva ri helyszí nen főlyamatősan bő vu l. A BCE e szakja az Eduniversal  

glőba lis rangsőra ban a fenntarthatő  fejlő de s e s kő rnyezeti menedzsment mesterszakők kő re ben a 

36. helyre keru lt, Magyarőrsza gőn a legjőbbke nt, Kelet-Kő ze p-Eurő pa ban a harmadik  

legjőbbke nt. 

A 2020/2021-es tane v tavaszi fe le vtő l az MBFSZ Nemzeti Alkalmazkőda si Kő zpőnttal  

partnerse gben kialakí tőtt klí ma e s fenntarthatő sa g specializa ciő n 27, mí g a  Magyar Urbanisztikai  

Ta rsasa ggal egyu ttmu kő de sben gőndőzőtt urbanisztika e s te rse gfejleszte s specializa ciő n 19 fő  

szerezhet me lyebb tuda st a szak a ltal kí na lt ke t fő  ke pze si teru let kő zu l az e rdeklő de si kő re nek 

megfelelő n. 

Mí g az urbanisztika e s te rse gfejleszte s specializa ciő n a hallgatő k ke pesse  va lnak glőba lis e s  

regiőna lis fejleszte si pőlitika k, strate gia k e s prőgramők terveze se ben e s lebőnyőlí ta sa ban valő  

alkőtő , innővatí v kő zremu kő de sre, addig a klí ma e s fenntarthatő sa g specializa ciő  kerete ben   

őktatőtt  ta rgyak  a  glőba lis  kő rnyezeti,   valamint   gazdasa gi   e s   ta rsadalmi   jelense gek  

elemze se hez  szu kse ges  u j elme leti  perspektí va kat  e s  analitikus  ke szse gek  a tada sa t   

ce lőzza k.  A  specializa ciő   kiemelt  ce lja,  hőgy  elme lyí tse  a  hallgatő k  ismereteit   a    

glőba lis   e s   lőka lis   szinten   jelentkező  kő rnyezeti  kihí va sők  e s  ezek  lehetse ges  kezele se   

tekintete ben,  tőva bba ,  hőgy  me lyebb  betekinte st  nyu jtsőn  a  hallgatő k  sza ma ra  a   

kő rnyezete rte kele s, valamint a nemzetkő zi, hazai e s va rősi klí mapőlitika k e s klí mastrate gia k  

ke szí te se nek mő dszertana ba. 

 

Salamin Ge za - Pe ti Ma rtőn - Varga A gnes 
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A Miskőlci Egyetem Habilita ciő s Bizőttsa ga, a Gazdasa gtudőma nyi Karnak az elmu lt ke t e vtizedben  a 

regiőna lis tudőma ny mu vele se teru lete n rendelkeze sre a llő  szeme lyi felte teleit e s a tudőma nyős tő-

va bbke pze sben ele rt eredme nyeit, ill. a tudőma nyteru let ira nt mutatkőző  kutatő i e rdeklő de st elne-

veze se ben is kifejeze sre juttatja.  I gy a te materu let mu velő i 2021. janua r 21-tő l a Miskőlci Egyete-

men  a  Gazda lkőda s- e s Regiőna lis Tudőma nyi Habilita ciő s Bizőttsa gna l főlytathatja k le elja ra sukat. 

 

 

Lipta k Katalin 

 

 

KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS HÍREK 
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

Greek Section: 2021 Annual Conference  

2021. ju nius 25-26. 

Athe n, Gő rő gőrsza g 

https://ersa.őrg/events/greek-sectiőn-2021-annual-

cőnference/ 

3rd European Rural Geographies Conference  

2021. ju nius 22-24. 

Online kőnferencia 

Absztrakt beku lde s: 2021. februa r 

https://www.ruralgeő2021.nl/ 

German speaking Section 11th Summer Conference in 

Regional Science  

2021. ju lius 1-2. 

Thu nen Institute in Braunschweig, Germany 

https://ersa.őrg/events/german-speaking-sectiőn-11th-summer-

cőnference-in-regiőnal-science/ 

ERSA Summer School 2021 

Spatial Analysis of Regional Inequality 

2021. ju nius 27—ju lius 3.  

Grőningen, The Netherlands 

https://ersa.őrg/events/34th-ersa-summer-schőől/ 

https://ersa.org/events/greek-section-2021-annual-conference/
https://ersa.org/events/greek-section-2021-annual-conference/
https://www.ruralgeo2021.nl/
https://ersa.org/events/german-speaking-section-11th-summer-conference-in-regional-science/
https://ersa.org/events/german-speaking-section-11th-summer-conference-in-regional-science/
https://ersa.org/events/34th-ersa-summer-school/
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

RSAI British & Irish Section 

48th Annual Conference 

2021. ju lius 5-8. 

Stirling University and Stirling Cőurt Hőtel United 

Kingdőm 

https://ersa.őrg/events/british-and-irish-sectiőn-48th-annual-

cőnference-2020/ 

57th ASRDLF Colloquium 

Territoire(s) et numérique. Innovations,  

mutations et décision 

2021. szeptember 1-3. 

Avignőn Universite , France 

https://ersa.őrg/events/french-speaking-sectiőn-57th-asrdlf-

cőnference/ 

AISRE XLII Annual Scientific Conference 

Local Sustainable Development and Relaunch: 

What Role for Tradition and Innovation? 

2021. szeptember 8-10. 

University őf Salentő, Lecce, Italy 

https://ersa.őrg/events/italian-sectiőn-aisre-xl-annual-

scientific-cőnference/ 

19th EURegions Week of Regions and Cities 

2021. őktő ber 11-14. 

Online kőnferencia 

https://ersa.őrg/events/19th-euregiőns-week-őf-regiőns-and-

cities/ 
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

ERSA Bulgarian Section: 2021 Annual Conference  

2021. nővember 26-28. 

Bulga ria 

Absztrakt beku lde s: 2021. februa r 

https://ersa.őrg/events/bulgarian-sectiőn-2021-annual-

cőnference/ 

5th Networking Workshop for Early and Mid-

Career Women in Regional Studies and Science 

2021. a prilis 29.  

Online kőnferencia 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/5th-netwőrking-

wőrkshőp-főr-early-and-mid-career-wőmen-in-regiőnal-

studies-and-science/ 

RSA Regions Cities Industry Webinar Series 

2021. a prilis 29 -ma jus 26.  

Online kőnferencia 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/regiőns-cities-

industry-series/ 

RSA Professional Development Webinar Series 

2021. ma jus 6 -31. 

Online kőnferencia 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/regiőns-cities-

industry-series/ 
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

RSA City and Regional Sustainability Transitions 

Webinar Series  

2020. őktő ber 22– 2021. ma jus ma rcius 25.  

Online kőnferencia 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/rsa-őnline-webinar-

series-cities-regiőns-and-sustainability-transitiőns-crest/ 

FinGeo Virtual Seminar Series 

2021. februa r 2– ma rcius 30.  

Online kőnferencia 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/fingeő-2021/ 

Regions in Recovery  

Building Sustainable Futures - Global E-Festival  

2021. ju nius 2-18 

Online kőnferencia 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/rinr2021/ 

2021 RSA Winter Conference 

2021. nővember 11-12 

Lőndőn, UK 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/2021-winter-

cőnference/ 

2021 President's Event 

2021. nővember 11. 

Lőndőn, UK 

https://www.regiőnalstudies.őrg/events/2021-presidents-

event/ 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Az MTA Regionális Tudományok Bizottsága 2021. évi hírlevelei az alábbi oldalakon 

érhetők el: 

 

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

 

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 második száma májusban 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

