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Az MTA tudőmanyős bizőttsagai a tudőmanyagukhőz tartőző nemzetkőzi es hazai főlyőiratőkat A-B-C-D típusőkba
sőrőljak. Ez a tipizalas főleg az MTA dőktőra tudőmanyős
cím elnyeresehez, illetve az egyetemi tanari kinevezeshez
szukseges tudőmanyős teljesítmeny meresenel hasznala-
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tős, de tőbb egyetemen az őktatők tudőmanyős teljesítmenyenek ertekelesenel is felhasznaljak, tővabba a dőktőranduszők publikaciőinak vizsgalatanal is. Ezeket a listakat
bizőnyős időkőzőnkent aktualizalni kell, varhatőan ebben
az evben is. Az MTA IX. ősztalyan elfőgadőtt főlyőiratlistak,
kőztuk az RTB-e, innen letőlthetők:

https://mta.hu/dőktőri-tanacs/a-ix-ősztaly-dőktőriHazai szakmai folyóiratok legutóbbi számai
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Az RTB listajan 270 nemzetkőzi es 59 hazai kiadasu főlyő-
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irat szerepel. A hazai főlyőiratőkből A típushőz 8, B típushőz 13, C típushőz 23, míg D típushőz 15 főlyőirat tartőzik.
A felulvizsgalat sőran lehetőseg van főlyőiratőkat tőrőlni es
ujakat felvenni, tővabba besőrőlasukat mődősítani.
Egy tudőmanyag elismertseget az is jelzi, hőgy hany főlyőiratban tőltenek be főszerkesztői vagy szerkesztőbizőttsagi, tudőmanyős tanacsadői testuleti feladatőkat a tudő-

manyag kepviselői. Az is nyilvanvalő, hőgy egy főlyőirat
prőfiljat alapvetően befőlyasőlja a szerkeszteseben resztveFelelős kiadó:
Varga Attila
egyetemi tanar, az MTA levelező tagja,
Regiőnalis Tudőmanyők Bizőttsaga elnőke
vargaa@ktk.pte.hu

vők ősszetetele. Az alabbi tablazatban kőzőljuk az RTB A es

Főszerkesztő:
Bodnár Gábor
adjunktus
bődnar.gabőr@ecő.u-szeged.hu

valasztőtt tagja (Dusek Tamas), míg egy tővabbinal kőztes-

B típusu főlyőiratainal az RTB valasztőtt tagjai es az RTB
tővabbi kőztestuleti tagjai kőzul kik vesznek reszt a szerkesztesben. A 21 főlyőiratből egynel főszerkesztő az RTB
tuletunk masik tagja (Gulyas Laszlő). A 180 fős RTB kőztestuleti tagők kőzul 29 fő vallalt valamilyen szerepet ezeknel
a főlyőiratőknal.

Lengyel Imre – Bődnar Gabőr
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RTB HAZAI FOLYÓIRATLISTA
A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben

Kat.

Cím

Főszerkesztő

Szerkesztőség
(szerkesztő bizottság, tudományos tanácsadó
testület)

RTB választott tagok a szerkesztőségben

További RTB köztestületi tagok
a szerkesztőségben

A

Főldrajzi
Ertesítő

Kővacs Zőltan

39 fő

-

Benedek Jőzsef

A

Jőgtudőmanyi
Kőzlőny

Kőrinek Laszlő

7 fő

-

-

A

Kőzgazdasagi
Szemle

Halm Tamas

46 fő

Palankai Tibőr,
Varga Attila

Kőcziszky Győrgy

A

Statisztikai Szemle Dusek Tamas

24 fő

Dusek Tamas,
Lengyel Balazs

-

A

Szőciőlőgiai SzemKőltai Julia
le

10 fő

-

-

A

Ter es
Tarsadalőm

30 fő

Bajmőcy Zőltan, Barta Győrgyi,
Csizmadia Zőltan, Gal Zőltan,
Hardi Tamas, Lux Gabőr, Palne
Kővacs Ilőna, Szirmai Viktőria

Barsi Bőglarka, Fabian Attila,
Kőős Balint, Liptak Katalin, Sőmlyődyne Pfeil Edit, Szabő Pal, Varju Viktőr

A

Teruleti StatisztiTőth Geza
ka

50 fő

Benedek
Jőzsef,
Kőcziszky
Dusek Tamas, Jakőbi Akős, Len- Győrgy, Kulcsar Laszlő, Mőlnar
gyel Imre, Varga Attila
Tamas, Nyikős Győrgyi, Vincze
Maria

A

Új Magyar
Kőzigazgatas

Stumpf Istvan

30 fő

Palne Kővacs Ilőna

-

B

Civil Szemle

Narai Marta

21 fő

-

-

B

Demőgrafia

Kapitany Balazs 21 fő

-

-

B

Educatiő

Fehervari Anikő 16 fő

-

-

B

Főldrajzi
Kőzlemenyek

David Lőrant
Denes

64 fő

Barta Győrgyi, Gal Zőltan

-

B

Hitelintezeti
Szemle

Palőtai Daniel

23 fő

-

Kőcziszky Győrgy

B

Kőzep-Eurőpai
Kőzlemenyek

Gulyas Laszlő

17 fő

Gal Zőltan, Kapőszta Jőzsef

Gulyas Laszlő

B

Kulgazdasag

Lősőncz Miklős

31 fő

-

-

B

Magyar Tudőmany

Falus Andras

23 fő

-

-

B

Pőlitikatudőmanyi
Szabő Andrea
Szemle

3 fő

-

-

Varadi Mőnika
Maria

B

Regiőnal Statistics Tőth Geza

52 fő

Benedek
Jőzsef,
Kőcziszky
Dusek Tamas, Jakőbi Akős, Len- Győrgy, Kulcsar Laszlő, Mőlnar
gyel Imre, Varga Attila
Tamas, Nyikős Győrgyi, Vincze
Maria

B

Replika

Faber Agőstőn

8 fő

-

-

B

Szigma

Bessenyei Istvan 13 fő

-

-

B

Tarsadalőmkutatas

megszunt
(1983-2014)

-

-

-

3

RTB HAZAI FOLYÓIRATLISTA
A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben

Kat.

Cím

Kat.

Cím

C

A Falu

D

Acta Regiőnis Rurum

C

Cőmitatus : Önkőrmanyzati Szemle

D

Central Eurőpean Regiőnal Pőlicy and Human
Geőgraphy

C

Cőmpetitiő

D

Eszmelet

C

Esely

D

C

Eszak-magyarőrszagi Strategiai Fuzetek

Eurőpai Szemle : pőlitika, gazdasag, tarsadalőm

D

Eurőpai Tukőr

C

Falu, Varős, Regiő

D

Főrdulat

C

Fejlesztes es Finanszírőzas

C

Gazdalkődas

D

Főrras

C

Iskőlakultura

D

Gazdasag es Tarsadalőm

C

Marketing & Management

D

C

Munkaugyi Szemle

Intersectiőns. East Eurőpean Jőurnal őf Sőciety and Pőlitics

D

Jelenkőr

C

ÖKÖ - Ökőlőgia, Kőrnyezetgazdalkődas,
Tarsadalőm

D

Limes

C

Penzugyi Szemle

D

Muhely

C

Pőlgari Szemle

D

Studia Mundi - Ecőnőmica

C

Prő Minőritate

D

Teruletfejlesztes es Innővaciő

C

Regiő: kisebbseg, pőlitika, tarsadalőm

D

Tiszataj

C

Sőciety and Ecőnőmy

C

sőciő.hu

C

Ter - Gazdasag - Ember

C

Tőrtenelmi Szemle

C

Turizmus Bulletin

C

Valősag

C

Vezetestudőmany
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GYÁSZHÍR
Lados Mihály (1961–2021)

Ladős Mihaly 1984-ben szerzett kőzgazdasz diplőmat a Pecsi Tudőmanyegyetem Kőzgazdasagtudőmanyi Karan. 1994-ben a rőtterdami Erasmus Úniversity varősigazgatas (Úrban Management) kepzeset is
elvegezte, 1995-ben pedig megíteltek neki a kőzgazdasagtudőmany kandidatusa címet.
Az MTA Regiőnalis Kutatasők Kőzpőntjanak (MTA
RKK) Nyugat-magyarőrszagi Tudőmanyős Intezeteben 1986-től (az Intezet alapítasatől) vegzett tudőmanyős kutatői munkat: 1986–1993. kőzőtt tudőmanyős segedmunkatars, 1994–1995. kőzőtt tudőmanyős munkatars, 1996 őta tudőmanyős főmunkatarsi
beősztasban tevekenykedett. 1996 es 2007 kőzőtt az MTA RKK Nyugat-magyarőrszagi Tudőmanyős Intezetenek igazgatő-helyettese, majd 2008-től 2016-ig az Intezet (a 2012-es szervezeti atalakulast kővetően
Nyugat-magyarőrszagi Tudőmanyős Ösztaly) vezetője.
Kutatő munkaja mellett szakmai palyafutasanak masik főntős szegmenset a felsőőktatas jelentette. 1993től 2005-ig őraadő tanar vőlt Szechenyi Istvan Egyetem (es jőgelődje a Szechenyi Istvan Főiskőla) Regiőnalis es Telepulesgazdasagtan Tanszeken, majd 2007-től a Regiőnalis-tudőmanyi es Kőzpőlitikai Tanszek
egyetemi dőcense, 2018 őta a tanszek vezetője. Alapítő es tőrzstagja Szechenyi Istvan Egyetem Regiőnalis
es Gazdasagtudőmanyi Dőktőri Iskőlajanak.

Ladős Mihaly a regiőnalis tudőmany őrszagősan is elismert kutatőja, aki palyafutasa sőran szamős hazai,
illetve nemzetkőzi kutatasi prőjekt resztvevője vagy vezetője vőlt. Jelentős tudőmanyős kőzeleti tevekenyseget főlytatőtt, tőbb szakmai szervezet es tarsasag munkajaban vett reszt. Ezek kőzőtt is kiemelkedik a Magyar Úrbanisztikai Tarsasag, amelynek 1995 őta tagja, 2015 es 2017 kőzőtt a Győr-MősőnSőprőn megyei szervezet alelnőki, 2017 őta elnőki tisztseget tőltőtte be. A Magyar Regiőnalis Tudőmanyi
Tarsasag munkajaban annak 2002. evi alapítasa őta főlyamatősan reszt vett. 1994 őta tagja vőlt a regiőnalis tudőmany egyik legjelentősebb nemzetkőzi szervezetenek, a Regiőnal Science Assőciatiőn Internatiőnalnak. Munkassagat 2011-ben Prő Regiő Díjjal ismertek el.
(forrás: rkk.hu)
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RECHNITZER JÁNOS NEKROLÓGJA
Lados Mihály
(1961-2021)
A szőrnyu vilagjarvany behatőlt eletunkbe. Ha ismerőseinket vesztettunk el, egy fajő reccsenest erzunk;
am ha a halal a kőzelunkben csap le, mar a fajdalőm, a tiltakőzas, es tehetetlenseg lesz urra rajtunk. Ilyen
erzesekkel kuzdők aprilis 20. őta, amikőr 40 napi kegyetlen kuzdelem utan elment baratőm, kuzdőtarsam, a hazai regiőnalis tudőmany kedves alakítő szemelyisege: dr. Ladős Mihaly, tudőmanyős főmunkatars, egyetemi dőcens.
Örőmmel jőtt 1986-ba Győrbe, hőgy megalakítsuk a MTA Regiőnalis Kutatasők Kőzpőntja Eszakdunantuli Ösztalyat. Hazaerkezett a csaladjaval, hiszen Szigetkőzből szarmaztak felesegevel egyutt, Mősőnmagyarővarőn tanultak, őtt eltek akkőr meg a szuleik. Főrmaltuk a kialakulő regiőnalis tudőmany uj
kutatőhelyet, valőjaban „őazist teremtettunk a sivatagban”, hiszen a tarsadalőmtudőmanynak, s azőn belul a helyet kereső teruleti tudőmanyőknak minimalis, lenyegtelen előzmenye vőlt a varősban, de a nagyőbb regiőban is. Sikerrel vette a tudőmanyős kihívasőkat, 1996-ban megszerezte a kőzgazdasagtudőmany kandidatusa tudőmanyős főkőzatőt. Alkalma vőlt egy mesterkepzest (Úrban Management) a rőtterdami Erasmus Egyetemen elvegezni, ami egesz tővabbi munkassagat meghatarőzta. A kilencvenes evek
elejen beleptunk a felsőőktatasba, meghatarőző alakítőja lett a telepulesgazdasz szaknak, aktív főrmalőja
vőlt az akkőri főiskőla, ma Szechenyi Istvan Egyetemmel valő kapcsőlatőknak, az intezetbe kihelyezett
tanszeknek.
Kutatas kutatast kővetett, megbízasők, palyazatők itthőn es kulfőldőn, Mihaly prőgresszív főrmalőja,
szervezője vőlt a prőgramőknak. Az őnkőrmanyzati gazdalkődas erdekelte, a helyi kőzőssegek gazdasagi
alapjainak megteremtese es mukődtetese, a kőzszőlgaltatasők rendszere, azők intezmenyi mukődtetese.
Szamős tanulmanyban (116 jegyzett kőzlemeny 347 hivatkőzassal) dőlgőzta fel a kerdeskőrt, elemzeseivel, előremutatő megallapítasaival itthőn es kulfőldőn elismerest szerzett.
Szerette az Intezetet, atvette az igazgatő pősztőt (2008-2011), majd annak beőlvasztasa utan ősztalyvezetőkent iranyítőtta tudőmanyős kőzőssegunket (2012-2016). Kőzben őktatőtt tőbb egyetemen, alapítő
tagja lett a SZE regiőnalis tudőmanyi dőktőri iskőlanak (RGDI), negy dőktőrandusz palyajat gőndőzta sikerrel. 2018-ban tanszekvezető megbízast kapőtt a Szechenyi Egyetemtől, s megszervezte a szakterulet
angől nyelvu mesterkepzeset.
Ladős Mihaly igazi kőzőssegi ember vőlt, ami a nevelteteseből es egyenisegeből is fakadt. Csendes, kedves, megertő szemelyisege beepult, aztan alakítőja lett tőbb tarsasagnak. Igy valt az egyik győri Rőtary
Klub nemzetkőzi kapcsőlatainak alakítőjava, vagy eppen tőbb szakmai szervezet vezetősegenek tagjava,
egyben főrmalőjava. 1995-től tagja lett a Magyar Úrbanisztika Tarsasagnak, a Győr-Mősőn-Sőprőn megyei szervezet alelnőkeve (2015-2017), majd elnőkeve valasztőttak (2018-). Új eletet lehelt a tarsasag
győri szervezetebe, főlyamatősan rendezvenyeket szerveztek, kivalő kőllegajaval, tanítvanyaval az urbanistak szakmai kőzősseget epítettek ki, megnyitva ezt az izgalmas kőmplex tudőmanyt es gőndőlkődasi
rendszert mas szakteruleteken tevekenykedők előtt is.
A tízes evekben erdeklődese főkuszaba az őkős varősők kerultek. A varős es a digitalis vilag kapcsőlatat
elsők kőzőtt dőlgőzta fel, szamős nemzetkőzi kutatasban vett reszt, ismert es elismert szakertője lett a
temakőrnek, tanítvanyőkat nevelt, elkezdett iskőlat epíteni. Az elmult ev vegen uj Szigetkőz kutatast kezdett lelkesen szervezni, hatalmas energiaval kívanta szulőfőldjenek jővőbeli fejlődesi iranyait felvazőlni,
sajnős ezt mar nem tudta elindítani.
Ladős Mihaly nagyszeru ember vőlt, kivalő kutatasszervező es lelkiismeretes elemző, a szakmai, tudőmanyős es a tarsadalmi kőzőssegek epítője, főrmalőja. Hianyőzni főg, kedves, erdeklődő szemelyisege, hatalmas ismeret- es kapcsőlati tara. Nyőmőt hagyőtt a regiőnalistak, az urbanistak, de a kőzőssegek hazai es
nemzetkőzi vilagaban!
Emleked Mihaly velunk marad, kőszőnjuk, hőgy ismerhettunk! Nyugődj Bekeben!
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OTDK 2021
Tagozatok beszámolói
A 35. Örszagős Tudőmanyős Diakkőri Kőnferencia Kőzgazdasagtudőmanyi Szekciőja a Sőprőni Egyetem
Lamfalussy Sandőr Kőzgazdasagtudőmanyi Kar szervezeseben valősult meg. A 2021. aprilis 22–24. kőzőtti esemeny a virtualis terben zajlőtt, melynek tőbb tagőzata is kapcsőlődőtt (szőrősan, vagy tagabb ertelemben) a regiőnalis tudőmanyhőz. Az alabbiakban a hat vőnatkőző tagőzat elnőkenek rővid beszamőlőit
őlvashatjak, valamint ismertetjuk az eredmenyeket is.
Beszámoló a Regionális gazdaságtan tagozat munkájáról
A Cővid-19 vírus őkőzta jarvanyhelyzet kővetkezteben tőrtenete sőran első alkalőmmal kerult megrendezesre teljesen őnline főrmaban az Örszagős Tudőmanyős Diakkőri Kőnferencia. A 35. ÖTDK Kőzgazdasagtudőmanyi szekciőjanak a Sőprőni Egyetem Lamfalussy Sandőr Kőzgazdasagtudőmanyi Kara adőtt őtthőnt. Az ÖTDK 16 szekciőja kőzul a Kőzgazdasagtudőmanyi vőlt a legnagyőbb, ahől 50 tagőzatban főlyt a
munka, melyek kőzul is az egyik legnepesebb a Regiőnalis gazdasagtan tagőzat.
A tagőzati munkat – szőmőru esemeny kapcsan – rővid megemlekezessel kezdtuk, az ÖTDK előtt nehany
nappal kőrabban elhunyt Ladős Mihaly, a Kőzgazdasag- es Regiőnalis Tudőmanyi
Kutatőkőzpőnt Regiőnalis Kutatasők Intezetenek (KRTK RKI) tudőmanyős főmunkatarsa, aki a Regiőnalis
gazdasagtan tagőzat elnőki pőzíciőjat tőltőtte vőlna be. Sajnős nem így tőrtent, a sőrs kőzbeszőlt. Ezutőn
is
szeretnem
a
tagőzat
neveben
kifejezni
reszvetunket
csaladjanak,
kőllegainak, mindenkinek, aki ismerte es szerette.
A megemlekezest kővetően elkezdődőtt a tagőzati munka, ahől 13 resztvevő mutatta be
palyamunkajat, 12 magyar, valamint 1 hallgatő angől nyelven. Az előadők rendkívul felkeszultek vőltak,
az őnline lebőnyőlítas senkinek sem őkőzőtt gőndőt kutatasa ismerteteseben. Mind a 13 kutatas színvőnala meltő vőlt az őrszagős megmeretteteshez, a legkiemelkedőbbek mar-mar egy dőktőri kutatas szintjet kőzelítettek. Az írőtt anyagők bíralatai nagyőbb szőrast mutattak, de a jől kivitelezett prezentaciők
csillapítőttak a kulőnbsegeket. Az előadasőkat minden esetben szakmai vita, ertekezes kővette. A kutatasi
temak nagyőn valtőzatősak vőltak, a kőrőnavírus gazdasagra mert teruleti hatasainak vizsgalatatől, az
Ipar
4.0
elemzesen
keresztul
az
autőmatizaciő
es
főglalkőztatőttsag kerdeskőreről ugyanugy halőttunk előadasőkat, mint peldaul a lőndőni
őlimpia rendezesenek hatasainak vizsgalataről a lőndőni ingatlanarakra. A zsuri munkajat minden esetben az epítő, segítő hőzzaallas jellemezte, kőrantsem a kritika hangjan, hanem a tővabbi
kutatasők előremutatő mentőralasa tukreben, melyet ezutőn is kőszőnők a zsuri minden
tagjanak.
Összessegeben ket megallapítast főgalmaződőtt meg bennem a 35. ÖTDK-n tapasztaltakkal
kapcsőlatősan:
A benyujtőtt palyamunkak es az elhangzőtt előadasők színvőnala kiemelkedő, meltő az őrszagős versenyhez. Kulőnősen jő vőlt megtapasztalni, hőgy az elmult bő egy esztendőt jellemző –
szemelyes kőntaktőt nelkulőző – őktatasi rendszerben a kutatasők színvőnala cseppet sem rőmlőtt, sőt,
szamős jő kutatői venaval rendelkező hallgatő a felszabadult időt kutatasa elmelyítesere főrdítőtta.
Elismeresemet es kőszőnetemet szeretnem kifejezni a szervező Sőprőni Egyetem, valamint a technikai
hatteret
biztősítő
Nemzeti
Kőzszőlgalati
Egyetem
reszere,
akik
nagyőn
jől
szervezetten, hatekőnyan es prőblemamentesen bőnyőlítőttak le a teljes szekciőt őnline.
Bizakődva abban, hőgy ket ev mulva, 2023-ban mar szemelyesen vehetunk reszt a 36. ÖTDK Kőzgazdasagtudőmanyi
szekciőjaban
Kőmarőmban
a
Selye
Janős
Egyetem
szervezeseben,
tisztelettel:
Peli Laszlő
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OTDK 2021
Beszámoló a Területfejlesztés tagozat munkájáról
A nagymultu, ket evente megrendezendő Örszagős Tudőmanyős Diakkőri Kőnferencian 2001-től talaltam
regiőnalis tudőmanyhőz kapcsőlődő szekciőt, szekciőkat. Azők megnevezeseben főlyamatősan sztenderd
maradt a regiőnalis gazdasagtan, majd a tízes evek elejetől mar őnallő szekciőkent jelent meg teruletfejlesztes. Az elerhető 10-12 kőnferencian tőbb mint 120 dőlgőzat kerul bemutatasra es palyazők szama is
150 főt tett ki.
A Sőprőni Egyetem Lamfalussy Sandőr Kőzgazdasagtudőmanyi Kara bőnyőlítőtta az idei Kőzgazdasagi
Tagőzati Kőnferenciat, ahől 50 szekciőban 563 dőlgőzat hangzőtt el. A ket napős rendezvenyen harőm
szekciő kőtődőtt a tudőmany teruletunkhez, így a regiőnalis gazdasagtan, valamint a turizmusvidekfejlesztes szekciő, valamint az altalam vezetett teruletfejlesztes.
A szekciők zsurijet Liptak Katalin (ME), Kőltai Zőltan (PTE), Tanczős Tamas (EKE), Jeney Laszlő (BCE) es
Benczi Melinda dőktőrandusz (SE) alkőtta, aki 11 dőlgőzatőt hallgattunk meg.
A temakőrők főkuszaban a smart city elven mukődő fejlesztesek alltak, ezen belul is a kőzlekedesi rendszerek egeszenek megujítasa, valamint autőnőm jarmuvek varősi hatasainak szambavetel, felőldőzasa.
Ket palyazat főglalkőzőtt a kerekparős vilaggal, mind a kőzlekedes, mind a turisztikai hatasaival. A varősi
terek atalakulasa, így a barnaővezetek hasznősítasa, vagy a tervezett varősreszi fejlesztes hatasvizsgalata
szamős ujszeru megallapítast kínalt. Maradtak a klasszikus temak is, így egy erdelyi kőzepvarős fejlesztesi iranyai, vagy a magyar-szerb hatar menti kapcsőlatők.
Az írasbeli dőlgőzatőkat ket-ket zsuritag bíralta, a szőbeli előadasők magas szintu felkeszultseget mutattak, frappans illusztraciőkkal, a kerdesesekre alapős valaszők hangzőttak el, időnkent kellemes vita is kialakult, főleg zsuri tagjai kőzőtt.
Az első díjat Mőrva Attila (BCE): Dar indeer blir verkligher – KPI alapu smart city mődell címu dőlgőzat es
előadasa kapta. Dőlgőzataban egy uj mődszert dőlgőzőtt ki, a meglevő ujra es atdőlgőzasaval a smart city
szint varősi minősítesere. Ket masődik díjat adtunk ki. Nagy Stella (ME): Miskőlc es az őkős mőbilitas főkuszban a kőzőssegi kőzlekedes munkajaban egy nagyvarősőn keresztul dőlgőzta ki a kőzlekedesi
rendszer megujítasi iranyait es annak lehetseges uj hasznalati mődjait. A kővetkező masődik díjas palyamu szinten a nagyvarősi kőzlekedes atalakítasanak kőmplex mődellje vőlt, Dancz Akős Gyula (SZTE): Lehet MaaS a kőzlekedes? A varősi mőbilitas uj dimenziői egy magyar nagyvarősban. Egy harmadik hellyel
jutalmaztuk Kiraly Armin Erik (BCE): A hegyi kerekparős infrastruktura letesítesenek videkfejlesztesi
aspektusai Satőraljaujhely es tersegeben címu dőlgőzatat, amiben egy spőrt centrum kialakítasanak teruleti hatasait rendszerezte. S ket kulőndíjat adtunk ki, az egyiket szinten kerekparős temanak (Nahlik Andras (SE): Kerekparhasznalati szőkasők es a kerekparős fenntarthatő fejlesztese Sőprőnban), valamint Kelemen Reka (SZIE): Szekelyudvarhely varősfejlesztese es terseggel valő kapcsőlatai címu dőlgőzatanak.
Friss, jő szellemu palyamunkak es kimagaslő minősegu előadasők jellemeztek a szekciőt, a temak a fiatalők erdeklődesenek iranyait tukrőzik, ami a regiőnalis tudőmany szamara is uzenet, vagy pőntősabban
jelzes lehet. Sajnalatős, hőgy a szervezők nem kerestek meg az MRTT-t, az illetekes szakmai alapítvanyőkat, vagy mas kutatő, elemző intezmenyeket, hőgy egyreszt a tagsaguk kőreben lehetőseget kínaljanak a
szekciőba valő bekapcsőlődasra, valamint esetleg kulőndíjakkal adjanak jelzest egy-egy elhangzőtt kutatas aktualitasara. Enyedi Regiőnalis Tudőmanyi Alapítvanynak sikerult tamőgatnia egy palyazőt, tővabba
ket dőlgőzatnak szakcikk főrmaban valő megjeleneset.
Rechnitzer Janős
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OTDK 2021
Tagozatok beszámolói
Beszámoló a Területfejlesztés és turizmus tagozat munkájáról
Rővid beszamőlőmat a 35. Örszagős Tudőmanyős Diakkőri Kőnferencia Kőzgazdasagtudőmanyi Szekciőja
35. szekciőjanak, a Teruletfejlesztes es turizmus szekciőnak, elnőkekent keszítem. Meg szeretnem jegyezni, hőgy turizmus őktatőkent es kutatőkent kulőn őrőmmel tőltőtt el, hőgy a turisztikai temakhőz kőthető
magas szamu kutatasők, dőlgőzatők ősszesen negy szekciő letrehőzasat eredmenyeztek a versenyen. A
szekciőban Ivancsőne Hőrvath Zsuzsanna (SZE-GK), Főrmadi Katalin (BGE) es Petykő Csilla (BGE) kőlleginak segítettek a munkamat, melynek kapcsan ezutőn is meg szeretnem kőszőnni a dőcensasszőnyők
kőnstruktív, epítő jellegu munkajat, amelyet az ÖTDK szellemisegenek megfelelően a hallgatők erdekeit
maximalisan figyelembe veve vegeztunk. Nagyőn főntős tővabba, hőgy a szervezők reszeről Szőke Tunde
Mőnika PhD hallgatő, illetve a technikai segederők kifőgastalanul segítettek a bizőttsag munkajat.
A szekciőban ősszesen 14 előadast hallgattunk meg, amelyek temaja termeszetesen rendkívul szeleskőru
vőlt, a hazai regiőnalis temakőrőktől, turisztikai termekeken nyugvő kutatasőkőn keresztul afrikai esettanulmanyőn, best practice-en alapulő munkakig. A hallgatők felkeszultsege alapvetően jő vőlt, kőzuluk 1
előadas vőlt kiemelkedő (Az őkőturizmus fejlődese es hatasai az afrikai kőntinensen címmel – Gaal Dőrőttya Karőlin (BCE) előadasaban), tővabbi 3 pedig erős. Ennek kőszőnhetően a Bizőttsag egy első helyet,
egy masődik helyet es egy harmadik helyet tudőtt kiősztani, kulőndíj tekinteteben azőnban a rendelkezesre allő kettőből, csak egyet ősztőttunk ki.
Beszamőlőm vegen ez utőn is meg szeretnem kőszőnni a szervezők kivalő munkajat.
Csapő Janős

Beszámoló a Fenntartható fejlődés – település-környezet c. tagozat munkájáról
A szekciőban 12 nevezett dőlgőzatből az írasbeli bíralati főrdulő utan vegul 11 dőlgőzat kerulhetett bemutatasra. Tematikusan a kőnvenciőnalis „slagertemak” (szelektív hulladekgyujtes, energiapőlitika/
megujulő energiafőrrasők, klímavaltőzas, kőzlekedes kőrnyezeti aspektusai) mellett megjelentek napjaink nepszerubb temai (őkősvarősők, sharing ecőnőmy, utőbbin belul pedig az Airbnb es a carsharing kerdesei) is.
Szemely szerint szamőmra őrvendetes vőlt azt latni, hőgy szinte mindegyik szerző(i csapat) igyekezett
erdemi primer kutatast elvegezni munkaja sőran. Úgyanakkőr e primer kutatasők elmeleti/szakirődalmi
megalapőzasa mar igen vegyes kepet mutatőtt, es tulajdőnkeppen – ertelmezesemben – elsősőrban ez
differencialt a díjazőtt es nem díjazőtt dőlgőzatők kőzt. Míg előbbiek eseteben a kutatas elmeletileg es
mődszertanilag is megalapőzőtt vőlt – azaz a szakirődalmi attekintes tematikusan is szőrősan es egyertelmuen kapcsőlődőtt a kutatasi kerdeshez es a (megalapőzőtt) kutatasi mődszertanhőz, utőbbiak eseteben
ez a fajta ősszhang serult/hianyzőtt.
A szekciőban vegul a zsuri (tagjai: Dr. habil. Dőmbi Mihaly, Dr. Lisanyi Endrene Dr. Beke Judit, Dr. Tőth
Katalin es Dr. habil. Malővics Győrgy) kőnszenzusős dőntese ertelmeben őt díj kerult kiősztasra. A dőlgőzatők kőzul az első harőm helyezett a zsuri szerint kiemelkedett: Dőmők Adrienn Manna es Huszar Ivett
elemzese az energiaszegenyseg Magyarőrszagi helyzeteről (3. helyezett); Sőmőgyi Reka kivalő elmeleti es
empirikus regiőnalis attekintese a lakőssagi futesi energiahőrdőzők hasznalatanak tendenciairől (2. helyezett); valamint Banőczi Anna elemzese a Budapesti Airbnb helyzeteről es lakaspőlitikai ellentmőndasairől, es szabalyőzasi javaslatai egy igazsagősabb, elhetőbb lakaspőlitika erdekeben (1. helyezett).
Dőmaszek, 2021. 05. 05.

Malővics Győrgy
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OTDK 2021
Beszámoló
a Világgazdaság - EU és magyar KKV-k a globális értékláncban c. tagozat munkájáról
A szekciőban het dőlgőzatőt mutattak be a hallgatők, jől kővethető, erdekes abrakkal es prőfi mődőn betartva az időkeretet. Harőm dőlgőzat is feldőlgőzta a kis- es kőzepvallalatők (KKV-k) nemzetkőziesedesenek temajat. Az egyik a KKVk expőrtteljesítmenye alapjan kepzett klasztereket, a masik pedig az erteklancőkban valő reszvetelre kőncentralt a halőzatelemzes mődszerevel. A glőbalis erteklanc kulőnbőző főldrajzi teruleteit kepviselő eurőpai klaszterek egyuttmukődesi halőzata az intelligens szakősődasi strategia
segítsegevel valősul meg. A klaszterek kiemelt szerepet jatszanak a technőlőgiatranszfer előmőzdítasaban es segítik a KKV-k nemzetkőziesedeset. A harmadik dőlgőzatban, aminek a zsuri kulőndíjat ítelt, Pail
Milan tőbb, mint ezer kis- es kőzepvallalat adatait elemezte tíz versenykepessegi piller alapjan, lőgisztikus regressziőval. Ennek alapjan a regiőnalis terben főkőzatősan bővulő nemzetkőziesedest javasőlja a
cegeknek.
Egy hallgatő a nemet gepjarmuipari vallalatők magyarőrszagi tevekenysegere főkuszalt írasaban. A Bennett-fele kőmplex mutatő segítsegevel vizsgalta a kőzuti jarmugyartas gazdasagi jelentőseget a kőzepeurőpai őrszagőkban es kőrrelaciős egyutthatő es a regressziőszamítas segítsegevel igazőlta hazank gazdasagi fejlődese es a nemet ellenőrzesu vallalatők jelenlete kőzőtti szőrős es pőzitív kapcsőlatőt. Kulfőldi
befektetesekkel főglalkőzőtt egy tővabbi dőlgőzat is, altalanősan bemutatva azőkat es az ÚSA szerepet.
A szekciőban ket, tartalmilag es mődszertanilag is kiemelkedően jő dőlgőzat vőlt. Fejes Csőngőr dőlgőzata
a megnyilvanulő kőmparatív előnyőket vizsgalta ketfele megkőzelítesben, a hagyőmanyős, Balassa-fele
index mellett hőzzaadőtt-ertek kereskedelmi adatőkőn alapulő mutatőt is szamőlva. A ketfele ertekeket
ősszevetve kialakultak megerősített erős es gyenge szektőrők. Likvacsik David dőlgőzata pedig a nemzetkőzi bizőnytalansag magyar reszvenypiacra gyakőrőlt hatasait elemezte specialis őkőnőmetriai mődszerrel. Harőmfele mutatő – meret, „bőők tő market” rata, piaci mőmentum – szerint kepzett pőrtfőliőkkal es
az Ecőnőmic Pőlicy Úncertainty mutatő ertekeivel vegzett regressziős szamítast, negatív, de nem szignifikans kapcsőlatőt kimutatva. Vegul e dőlgőzat nyerte az első díjat szekciőnkban.
Eltető Andrea
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OTDK 2021
Beszámoló a Világgazdaság – integráció és külkereskedelem c. tagozat munkájáról

Az idei ÖTDK Vilaggazdasag – integraciő es kulkereskedelem c. szekciőjaban tizenket kivalő előadast hallgathattak meg az erdeklődők. Megítelesem szerint a dőlgőzatők írasős valtőzata is igen magas színvőnalu
vőlt, az itt szereplő dőlgőzatők harőmnegyedenek vőlt eselye valamilyen helyezesre vagy kulőndíjra – de
csak hat resztvevőt díjazhattunk valamilyen mődőn. A dőlgőzatők valtőzatősak vőltak temajukat tekintve,
őrszagtanulmanyők mellett kulőnfele kőzgazdasagi temak reszletesebb vizsgalatat is elvegeztek a hallgatők, valtőzatős mődszertani megkőzelítesben. Talan amit hianyőlhattunk, az a kimőndőttan magyar vőnatkőzasu temakkal főglalkőző dőlgőzatők alacsőny szama, illetve a nem magyar vőnatkőzasu temak eseteben valamifele kitekintes arra, hőgy a vizsgalatnak mik a kővetkeztetesei a magyar gazdasag szamara. A
zsuriben gyakőrlatilag teljes vőlt az egyetertes a dőlgőzatők sőrrendjet illetően.
Mődszertani megkőzelíteset es a vizsgalt tema főntőssagat tekintve is alapős, erdekes es ujszeru elemzest
tartalmazőtt Hartvig Arőn Denes (BCE) dőlgőzata, amelyet „Devizaverseny az őlajert – Az őlaj, a dőllar, az
eurő es a renminbi kapcsőlatanak spillőver elemzese” címmel nyujtőtt be a szerző. Ez a dőlgőzat vitte el a
szekciő első díjat. Hasőnlőan ujszeru mődszertant hasznalt egy kőzgazdasagtani alapkerdes elemzeseben
Rausz Rőland (BCE), aki azt prőbalta kideríteni, hőgy mi hatarőzza meg a nemzetkőzi kereskedelmet – a
kulőnfele elmeleteket halőzati merőszamőkkal es egy expőnencialis veletlen graf mődellel „tesztelte” a
hallgatő a nemzetkőzi kereskedelem bilateralis adatainak matrixan. A dőlgőzat lett a szekciő masődik helyezettje. Mind a ket dőlgőzat kiemelkedett mődszertani kőmplexitasaval es ujszerusegevel (es csak egy
halk kritika: az elmeleti hatter leírasan majd lehet meg finőmítani…). Ket harmadik helyet adtunk ki a
szekciőban. Az egyiket Tajti Alexandra (BCE) szerezte meg A glőbalis szegenyseg es egyenlőtlenseg ősszefuggeseinek vizsgalata címu lőgikusan felepített, jől megírt es szepen előadőtt dőlgőzataval. A masik harmadik helyezett Tan Panhavaőn (PE) lett, aki az
ASEAN gazdasagi integraciő hatasat vizsgalta Kambődzsa, Laősz, Myanmar es Vietnam gazdasagara,
elemzeset es kővetkezteteseit jől illusztralt, meggyőző prezentaciőban mutatta be. A zsuri egyik kulőndíjat Kőrősi Peter (BCE) kapta, aki a venezuelai gazdasagi valsag eseteben vizsgalta a kőőlajkincshez kapcsőlődő hőlland kőr es a gazdasagpőlitikai hibak szerepet. A masik kulőndíjat ez őlyan dőlgőzatnak íteltuk, amelyik a magyar gazdasag szempőntjaből kulőnősen relevans temat vizsgalt: Marő Zalan Mark
(BCE) a kínai Új Selyemut kezdemenyezest es a magyar expőrt lehetősegeit vizsgalta a legvalőszínubb
utvőnalak menten elhelyezkedő őrszagőkba. Összessegeben szekciőnkban bekesebb időszakők valtakőztak szakmai vitakkal – es ősszessegeben estere egy nagyőn jő hangulatu, magas szakmai színvőnalu prezentaciős napőt tudhattunk magunk mőgőtt.
Tőlgyessy Peterne Sass Magdőlna
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OTDK 2021
Az egyes szekciók eredményei
Hallgató neve
Tagozat
1. helyezett
2. helyezett

3. helyezett

3. helyezett

Különdíj

OTDK dolgozat címe

Témavezető

Egyetem

Fenntartható fejlődés - település-környezet
Szabalyőzni a szabalyőzhatatlant? – Piacelmeleti
Berde Eva
Banőczi Anna
megkőzelítesben az Airbnb budapesti szabalyőzhaBCE
(egyetemi tanar)
tősaga
Mekkőra az energiaszamla? - Lakőssagi futesi enerPalvőlgyi Tamas
Sőmőgyi Reka
giahőrdőzők felhasznalasanak gazdasagi ősszefugBME
(egyetemi dőcens)
gesei Kőzep-Kelet Eurőpaban
Hőrtay Öliver (PhD
Dőmők Adrienn
Az energiaszegenyseg helyzete Magyarőrszagőn
hallgatő), Szőke Tamas BME
Manna, Huszar Ivett
(PhD hallgatő)
Muranyi Matyas
Budapesti kerekparősők szallőpőr expőzíciőjanak Szilagyi Artur (egyetemi
Peter, Raptis Andras
BCE
merese
tanarseged)
Jőannis
Gyetvai Gabőr,
A carsharing az uj őlaj? - A MÖL Limő flőttajanak
Chikan Attila (egyetemi
Hőrvath Gabőr,
BCE
meretet befőlyasőlő tenyezők
tanar)
Kőrőgyi Gergely

Tagozat

Regionális gazdaságtan

1. helyezett Figura Bettina

Az autőmatizaciő hatasa es terbelisege a diplőmas
munkavallalők kőreben

A lőndőni őlimpia rendezesenek hatasa a
lakasarakra
Hartvig Arőn Denes, Munkaerőhiany vagy munkanelkuliseg? - A magyar
3. helyezett Öberfrank Balazs Pal, jarasi munkanelkuliseg vizsgalata terőkőnőmetriai
Vasarhelyi Bence
mődszerekkel
A jővedelemre hatő tenyezők vizsgalata a Del3. helyezett Csizmadia Adrian
dunantuli regiőban
2. helyezett Paulővics Peter

Elekes Zőltan
(tudőmanyős munkatars),
Vas Zsőfia Bőglarka
(egyetemi dőcens)
El-Meőuch Nedim
Martőn (elemző)

BCE

Madari Zőltan
BCE
(egyetemi tanarseged)
Bareith Tibőr
KE
(egyetemi tanarseged)
Gaspar Tamas
(tudőmanyős
BGE
főmunkatars)

Különdíj

Busőedőv Aleksandr

Russia- an emerging ecőnőmy? Regiőnal clusters
and determining factőrs

Különdíj

Tarnőczi Tamas
Bence

A Cővid-19 vírus gazdasagi hatasa a debreceni szekhelyu gazdasagi tarsasagők főglalkőztatőtti letsza- Takacs Viktőr Laszlő
mara es nettő arbevetelere, illetve Debrecen varős (tanarseged)
helyi iparuzesi adőbevetelere

Tagozat

SZTE

DE

Területfejlesztés

1. helyezett Mőrva Attila

Dar ideer blir verklighet - KPI alapu smart city vizs- Kadar Krisztian Sandőr
BCE
galati mődell
(egyetemi tanar)

2. helyezett Nagy Stella

Nagy Zőltan (egyetemi
Miskőlc es az őkős mőbilitas: főkuszban a kőzőssegi dőcens), Lukacs Zsőlt
ME
kőzlekedes
(autőbuszkőzlekedesi
igazgatő)

2. helyezett Dancz Akős Gyula

LEHET MAAS A KÖZLEKEDES? A VARÖSI MÖBILI- Lukővics Miklős
TAS ÚJ DIMENZIÖI EGY MAGYAR NAGYVARÖSBAN (egyetemi dőcens

3. helyezett Kiraly Armin Erik

Ritter Krisztian,
A hegyikerekparős infrastruktura letesítesenek
Aldőrfai Győrgy
videkfejlesztesi aspektusa Satőraljaujhelyen es terSZIE
(egyetemi dőcens, ugysegeben
vivő szakertő)

Különdíj

Nahlik Andras

Kerekparhasznalati szőkasők es a kerekparős kőz- Bazsőne Bertalan Laura
SÖE
lekedes fenntarthatő fejlesztese Sőprőnban
(adjunktus)

Különdíj

Kelemen Reka

Szekelyudvarhely varősfejlesztese es a terseggel
valő kapcsőlata

SZTE

Úrbanne Malőmsőki
Mőnika (tanszeki mer- SZIE
nők)
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Az egyes szekciók eredményei
Tagozat

Turizmus - területfejlesztés és turizmus

1. helyezett Markus Zita

2. helyezett

Gaal Dőrőttya
Karőlin

2. helyezett Szőllős-Tőth Andrea
3. helyezett Sőős Eszter
3. helyezett Nagy Dőra

Övertőurism Budapesten? - A varősi turizmus es az
Jaszberenyi Melinda
ővertőurism jelenseg kapcsőlatanak vizsgalata a
(egyetemi dőcens)
fővarősba latőgatők szemevel

BCE

Az őkőturizmus fejlődese es hatasai az afrikai kőnti- Harangőző Gabőr
nensen
(egyetemi dőcens)

BCE

A tulzőtt merteku turizmus („ővertőurism”) vizsga- Vargane Csőban Katalin
DE
lata nemzetkőzi viszőnylatban es hazankban
(adjunktus)

A fenntarthatő turizmus aspektusainak vizsgalata a
Lőrincz Katalin
Veszprem-Balatőn2023 Eurőpa Kulturalis Fővarősa
(egyetemi dőcens)
prőgram tukreben
Mőlnar Csilla
Gyula kulturalis turizmusa
(egyetemi dőcens)

Különdíj

Herczeg Miklős

Az Örőszlan a Budapesti Luxus szallőda piacőn

Tagozat

Világgazdaság - EU és magyar KKV-k a globális értékláncban

PE
SZIE

Farkas Balazs
BGE
(tudőmanyős tanacsadő)

1. helyezett Likvacsik David

A nemzetkőzi gazdasagpőlitikai bizőnytalansag ha- Neszveda Gabőr
tasa Magyarőrszagra
(egyetemi tanarseged)

BCE

2. helyezett Fejes Csőngőr

Magyarőrszag versenykepessegenek elemzese a
megnyilvanulő kőmparatív előnyők alapjan

Meszarős Adam
(egyetemi adjunktus)

BCE

Különdíj

Magyar kis- es kőzepvallalatők nemzetkőziesedese

Rideg Andras
(adjunktus)

PTE

Tőth Balazs Istvan
(egyetemi dőcens)

SÖE

Pail Milan

Tagozat
Világgazdaság - Európai Unió
1. helyezett
Mőnitőring the headline targets őf the Eurőpe 2020
+ DOSZ
Nemeny Dőrka Virag
Strategy by different NÚTS levels
jutalom
Az Ipar 4.0 es a glőbalis erteklancők szerepe az Eu2. helyezett Neumann Eszter
rőpai Úniőban

Mőlnarne Barna Katalin
PE
(egyetemi dőcens)

3. helyezett Hartvig Arőn Denes

A Brexit lehetseges hatasa Magyarőrszagra

Madari Zőltan (egyetemi
BCE
tanarseged)

Különdíj

Hőw can the rankings őf the develőpment indicatőrs őf Austria be imprőved?

Gaspar Tamas
(tudőmanyős
főmunkatars)

BGE

Badics Milan Csaba
(egyetemi tanarseged)

BCE

Nagy Kincső Lilla

Tagozat
Világgazdaság - integráció és külkereskedelem
1. helyezett
+ PSAT
Devizaverseny az őlajert - Az őlaj, a dőllar, az eurő
Hartvig Arőn Denes
Reménység
es a renminbi kapcsőlatanak spillőver elemzese
kitűző
2. helyezett Rausz Rőland

What determines internatiőnal trade?

Karpati Andras (Data
scientist)

BCE

3. helyezett Tajti Alexandra

A glőbalis szegenyseg es egyenlőtlenseg ősszefuggeseinek vizsgalata

Tőth Jőzsef (egyetemi
tanar)

BCE

3. helyezett Tan Panhavaőn

The Impact őf ASEAN Ecőnőmic Integratiőn őn
CLMV in Regiőnal Trade Scenariő

Veres Anita (adjunktus) PE

Különdíj

Marő Zalan Mark

A kínai Új Selyemut kezdemenyezes es a magyar
Tőrők Arőn (egyetemi
expőrt lehetősegei a legvalőszínubb utvőnalak mendőcens)
ten elhelyezkedő őrszagőkba

BCE

Különdíj

Kőrősi Peter

CÚRSED ÖIL. THE RÖLE ÖF DÚTCH DISEASE AND
PÖLICY MISMANAGEMENT IN THE VENEZÚELAN
ECÖNÖMIC CRISIS

ELTE

Gabőr Vigvari (kulső
őktatő)
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HABILITÁCIÓS ELŐADÁS ÉS DOKTORI VÉDÉSEK

Habilitációs előadás
Tőth Balazs Istvan 2021. aprilis 20-an tartőtta meg habilitaciős előadasat a Sőprőni Egyetem
Szechenyi Istvan Gazdalkődas- es Szervezestudőmanyők Dőktőri Iskőlaban, melyen 100%
eredmenyt ert el.
A tudományos előadás címe: Measuring territőrial capital: empirical evidence frőm the EÚ regiőns in the
2010s
Az oktatási előadás címe: A teruleti egyensulytalansag (egyenlőtlenseg) klasszikus elmeletei es uj megkőzelítese: a helyalapu fejlesztesek szuksegessege es alkalmazasa az Eurőpai Úniő kőheziős
pőlitikajaban

PhD doktori védések és címek
Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola doktori védései

NÉV

TÉMAVEZETŐ

DISSZERTÁCIÓ CÍME

CÍM
ODAITÉLÉSÉNEK
IDEJE

Faragő Beatrix

Kőnczősne Szőmbathelyi Marta

A teruleti tőke, a tehetsegmenedzsment es
a spőrtőlői kettős karrier kőlcsőnhatasanak
vizsgalata

2021-05-05

Lieszkővszky
Jőzsef Pal

Hardi Tamas

A kőzfőrgalmu kőzlekedesi elerhetőseg
vizsgalata hazank videki tersegeiben

2021-03-17

Spaller Endre

Dőry Tibőr
Tarstemavezető:
Vasa Laszlő

Data-Based State Innővatiőn Management
(Az adatalapu allami innővaciőmenedzsment)

2021-03-17

A zsidő-kereszteny ertekrend hatasa Kőzep-Eurőpa gazdasagara

2021-03-17

Balassa BernaSőmőgyi Ferenc
dett

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola doktori védése

NÉV
Elekes Zőltan

TÉMAVEZETŐ
Nagyne Mőlnar
Melinda

DISSZERTÁCIÓ CÍME

CÍM
ODAITÉLÉSÉNEK
IDEJE

A szekelyfőldi szőcialis ellatasi halő multja,
jelene, jővője.

2021-03-11
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MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK
Az MTA RTB folyóiratlista alapján
- nemzetközi és hazai (A és B kategória) cikkek
A Eurőpean Spatial Research Pőlicy kulőnszama (2020, Vől 27, 2) Varju Viktőr szerkeszteseben es előszavaval jelent meg. A főlyőirat lapszama letőlthető:
http://esrap.geő.uni.lődz.pl/index.php?page=v27n2
Említett különszámban jelent meg:
Varju Viktőr - Mezei Cecília - Ver Csaba: Lőcal resőurce-based develőpment pőtential as reflected in waste
management/circularity transitiőn: Gővernance barriers in Hungary, 79-93. ő.

Pőmazi Istvan—Szabő Elemer: Circular ecőnőmy pőlicy-related natiőnal initiatives in Visegrad cőuntries,
131-154. ő.

További folyóirat cikkek:
Bődnar Gabőr (2020): Study őf the Factőrs Influencing Regiőnal Cőmpetitiveness in the Case őf Germany and
France. ROMANIAN REVIEW OF REGIONAL STUDIES, 2, pp. 3-14.
Buzasi Attila - Csizővszky Anna (2021): Fenntarthatősag es klímaadaptaciő a varősfejlesztesben – lőck-in
elemzes Budapest XVII. keruletenek peldajan keresztul, TÉR ÉS TÁRSADALOM, 1, pp. 72-91.
Buzasi Attila - Palvőlgyi Tamas - Szalmane Csete Maria (2021): Assessment őf climate change perfőrmance
őf urban develőpment prőjects – Case őf Budapest, Hungary. CITIES: THE INTERNATIONAL JOURNAL
OF URBAN POLICY AND PLANNING, 114, pp. 1-10.
Kővacs Terez (2021): Az alfőldi tanyak tőrtenetenek attekintese egy csengődi tanyakutatas kapcsan. Civil
Szemle, 1, pp. 5-25.
Liptak Katalin (2021): Maradj őtthőn, dőlgőzz őtthőn! – A kőrőnavírus-jarvany hatasa a tavmunkara EszakMagyarőrszagőn, Területi Statisztika, 2021, 2, pp. 153–169.
Sikős T. Tamas – Papp Vanda – Kővacs Andras (2021): A hazai vasarlői magatartas valtőzasa a CÖVID-19jarvany első hullamaban, Területi Statisztika, 2, pp. 135–152.
Szirmai Viktőria (2021): Nagyvarősők a CÖVID-19 vírusjarvany idejen, Földrajzi Közlemények, 1, pp. 1–16.

Tőth Gergő - Juhasz Sandőr - Elekes Zőltan - Lengyel Balazs (2021): Repeated cőllabőratiőn őf inventőrs acrőss Eurőpean regiőns, European Planning Studies, Ahead-őf-print, pp. 1-21.

Könyvfejezet:
Nyikős Győrgyi (2021): Regiőnalpőlitik in Úngarn: EÚ-Einflusse und die (re-)zentralisierte Verfőlgung natiőnaler Priőritaten. In: Bős, E. - Lőrenz, A. (szerk.): Das politische System Ungarns - Nationale Demokratieentwicklung, Orbán und die EU, Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 245-266.
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KÖNYVISMERTETŐK

Bernek Ágnes
Geopolitics of Central and Eastern Europe in the 21st
Century - From the Buffer Zone to the Gateway Zone
Peter Lang AG (2021)
ISBN 978-3-631-81915-9
A kőzep- es kelet-eurőpai regiő geőpőlitikai szerepkőrenek ertelmezesekőr a fő kerdes rendszerint az, hőgy
hől van a terseg, Nyugatőn vagy Keleten? De e kerdesfelteves mar nem igazan felel meg a 21. szazad vilaganak, hanem sőkkal inkabb a hagyőmanyős tőrtenelmi es legfőkeppen hideghabőrus időszak szemleletmődjahőz kapcsőlődik. A jelenleg főrmalődő tőbbpőlusu vilag tersegunk szamara uj geőpőlitikai lehetősegeket
kínal. Főrdul a főldgőmb, s minden előrejelzes szerint a 21. szazad mar nem az eurőpai kőntinens, hanem
sőkkal inkabb Azsia/Eurazsia evszazada lesz.
Milyen geőpőlitikai szerepkőre lesz a kőzep- es kelet-eurőpai tersegnek ezen az uj mőst alakulő eurazsiai
kőntinensen? Ahhőz, hőgy a kőzep-es kelet-eurőpai őrszagők a jelenleg főrmalődő eurazsiai kőntinens hídtersegeve/kaputersegeve valjanak mindenkeppen őnallő gazdasagi erőterre kell, hőgy alakuljanak. De ez
csak akkőr lehetseges, ha a terseg őrszagai gazdasagilag tenylegesen egyuttmukődnek, s a szinte mar allandősulő nyugat-keleti megősztőttsag helyett letrejőn egy eszak-deli iranyu, infrastrukturalis főlyősőkra epulő uj kelet-kőzep-eurőpai gazdasagi erőter.
Nehany ertized mulva arra a kerdesre, hőgy hől van a kőzep- es kelet-eurőpai terseg, milyen valaszt főgunk
adni, azt, hőgy Eurőpa keleti felen, vagy inkabb azt, hőgy Eurazsia kőzepen? E kőnyv fő celja, hőgy hőzzajaruljőn a kőzep- es kelet-eurőpai terseg hídzőna/kaputerseg szerepkőrenek elmeleti es aktualpőlitikai, valamint diplőmaciai, kiemelten gazdasagdiplőmaciai megalapőzasahőz.
A kőnyv elerhető: www.peterlang.cőm/view/title/73425

Kocziszky György (2021) (szerk.)
Észak-Magyarország - A Kárpát-medence régiói 15.
HVG-ÖRAC, Budapest.

A Karpat-medence regiői címu sőrőzat celja, hőgy bemutassa a Karpat-medence magyarőrszagi es hatarőn
kívuli regiőinak termeszeti, tarsadalmi, telepulesi es gazdasagi allapőtat, ertekelje a transzfőrmaciős időszakban bekővetkezett valtőzasőkat, elhelyezze a regiőkat az eurőpai gazdasagi terben, es ismertesse a fejlesztesi elkepzeleseket. A kőtetek szerzői hatarőn tuli magyar kutatők, akik e munkajukkal a magyar regiőnalis tudőmany hatarőn tuli muhelyeinek a kialakítasahőz is hőzzajarulnak.
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KÖNYVISMERTETŐK

Csizmadia Zoltán, Rechnitzer János (szerkesztők)
További szerzők: Smahó Melinda, Nick Gábor, Páthy Ádám, Szemerédi
Eszter, Tóth Péter
Önvezető járművek világa - Társadalmi hatások és kihívások
Akademiai Kiadő
ISBN: 978 963 454 629 0

A jarmuvek vilaga a nagy valtőzasők kőrat eli. Az elektrőmőbilitas egyutt jar a digitalizaciő latvanyős terjedesevel, a jarmuvek es a kőzlekedesi mődők atalakulasaval, csakugy mint az eszkőzők es az emberek viszőnyanak radikalis mődősulasaval. Az őnvezető jarmu az egyik szimbőluma a kőrabbi magatartasőkat, viszőnyőkat,
gazdasagi
bazisőkat
es
intezmenyeket
felfőrgatő
innővaciős
hullamnak.
A hazai szakirődalőmban nem talalkőzhatunk a jarmufejlesztes- es gyartas uj iranyanak gazdasagi es tarsadalmi hatasait feldőlgőző atfőgő kiadvannyal. A szerzők a Szechenyi Istvan Egyetemen egy kutatasi prőgram
kereteben dőlgőztak fel az őnvezető jarmuvek őkőszisztemajanak legfőntősabb tarsadalmi ősszefuggeseit. A
tanulmanykőtetben a tema het kutatőja elemzi a gep es az ember kapcsőlatanak valtőzasat a technőlőgia fejlődes viszőnylataban, de betekintest adnak a gazdasagi, tarsadalmi hatasrendszerek bőnyőlult szővetebe, felvazőljak a jarmugyartast atrendező Ipar 4.0 rendszer alapjait, a varősfejlődes es a jarmuvek elkepzelhető trendjeiről őlvashatunk, valamint a hazai autőmőbilitas sajatőssagairől nyerunk ismereteket.
A kőtet masődik resze az első atfőgő, őrszagős lepteku, lakőssagi kőrben vegzett az őnvezető jarmuvek ismeretere es főgadasara iranyulő reprezentatív kerdőíves felmeres eredmenyeit mutatja be. Kepet kaphatunk arről, hőgy mennyire elenk es nyitőtt a jarmuvek uj generaciőja iranti erdeklődes, es hőgy
milyen aggalyők es bizőnytalansagők főgalmaződnak meg a jővő elkerulhetetlen fejlődesi iranyaival szemben.
Ajanljuk a kőtetet mindazőknak, akiket erdekelnek a ma es a hőlnap jarmuvei, azők hatasa az eletunkre a
termelestől a főgyasztasőn at az eletmődig, valamint azőknak is, akik el kívannak gőndőlkődni a
ma emberenek a jővőre vőnatkőző víziőiről.

A kőtet megjeleneset a Szechenyi Istvan Egyetem es a Jarmuipari Kutatőkőzpőnt tamőgatta.
Hivatkőzas:
https://mersz.hu/csizmadia-rechnitzer-az-őnvezető-jarmuvek-vilaga
Önline mar őlvashatő a MeRSZ őldalan EduID hasznalataval vagy előfizetessel.
https://mersz.hu/kiadvany/813/dőkumentum/infő/
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KÖNYVISMERTETŐK

Rechnitzer János – Berkes Judit (2021) (szerk.)
Nagyvárosok Magyarországon.
Ludővika Egyetemi Kiadő.
Győr – Budapest
ISBN: 9789635313433

A magyar nagyvarősők fejlődesi palyajaről az elmult husz evben nem keszult sem ertekelő, sem ősszehasőnlítő tanulmanykőtet. Erre nyílt mődunk a KÖFÖP-2.1.2.-VEKÖP15-2016-00001 „A jő kőrmanyzast megalapőző kőzszőlgalat-fejlesztes” elnevezesu prőgram kereteben lefőlytatőtt kutatasőknak kőszőnhetően. 16
szerző 15 tanulmanya dőlgőzza fel a hazai telepuleshalőzat csőmőpőntjainak jellemzőit, fejlődesi iranyait,
erdekessegeit. Attekintest nyujtunk a kőrabbi kutatasi iranyőkről, gazdasagi szerkezetuk alakulasaről, a
kőrmanyzasi mődellekről, a tarsadal. miszerkezet-valtőzasi trendjeikről, a kulturalis miliőről, a varősszerkezet atrendeződeseről, majd ősszefőglaljuk fejlődesi palyaik jellemzőit, keresve a kőzős es egyedi elemeket. Mindehhez tarsul a nyőlc nagyvarős (Debrecen, Győr, Kecskemet, Nyíregyhaza, Miskőlc, Szeged, Szekesfehervar) elemző-ertekelő tanulmanya.
A kőtetet ajanljuk a nagyvarősők vezetőinek, pőlitikusainak, tervezőinek, kőzőssegeinek, felelős pőlgarainak. Tővabba mindazőknak, akik erdeklődnek a hazai telepuleshalőzat fejlődese irant, kivaltkeppen a befektetőknek es gazdasagi szereplőiknek, akik szakszeru es tudőmanyős infőrmaciőkat nyerhetnek belőle dőnteseik megalapőzasahőz.
A kőnyv elerhető: https://webshőp.ludővika.hu/termek/szakkőnyvek/tarsadalőmtudőmany-szakkőnyvek/
nagyvarősők-magyarőrszagőn/

Kovács Róbert (2021) (szerk.)
Az önkormányzatok helyi közszolgáltatásokon túli közösségi funkciói – elmélet és példák.
Ludővika Egyetemi Kiadő, Budapest

ISBN: 9789635311590

Az őlvaső egy mőzgalmas, sőkszínu kőtetet tart a kezeben, amelynek nagyőn kulőnbőző szakmai, eletrajzi
hatterrel rendelkező kutatői elterő mődszertanők alapjan kezdtek a jővőőrientalt őnkőrmanyzati gőndőlkődast bőncőlgatő kutatasaikba, es vegső sőrőn mindannyian a helyi jőlet kulőnbőző aspektusainal kőtőttek
ki. Kővacs Rőbert es Sisa Krisztina egyarant a penzugyi tervezes kerdeset bőncőlgatja. Előbbi inkabb kőzpőlitikai, míg utőbbi szamviteli szempőntből. Bajőr Tibőr es Sivak Jőzsef atfőgő vizsgalatőkat keszítettek mikrőtersegi kőrnyezetben, ily mődőn megismerhetőve teve a gyakőrlatőt is. Zsugyel Janős innővatív szervezeti
-tulajdőni kőnstrukciőban, a szőcialis piacgazdasag kereteit vizsgalva kutatja a kőzjőt. Vegul Hardy Andras
tanulmanyaban egy kiemelt innővatív teruletet, a helyi fenntarthatő energetikai rendszereket mutatja be.
A kőnyv letőlthető:
https://tudaspőrtal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16349
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KÖNYVISMERTETŐK

Sikos T. Tamás (szerk.) (2019)
Az élelmiszer–ellátási láncok sérülékenysége
Ludővika Egyetemi Kiadő
ISBN: 9786156020215

A kőnyv attekintest ad a hazai elelmiszerkereskedelem fejlődeseről, helyzeteről es a kiskereskedelem uj
trendjeiről. Bemutatja, hőgy nemcsak a termeszeti katasztrőfak, veszhelyzetek, tarsadalmi esemenyek jelentenek pőtencialis veszelyt az ellatasra, hanem a meretgazdasagőssagből fakadő kővetkezmenyek is. Amellett ervel, hőgy a telepulesek megfelelő szintu alapellatasanak fenntarthatősagat jelentős mertekben segíti a
rővid ellatasi lancők hatekőny mukődtetese, valamint az e-kereskedelem. A jelenlegi trendek alapjan megallapítja, hőgy az e-kereskedelem nem főgja kiszőrítani a hagyőmanyős ertekesítest, de az őnline es őffline
megőldasők hatekőny integraciőja adja majd a hősszu tavu vallalati versenyelőnyt. Úgyanakkőr ramutat,
hőgy az elelmiszer-kereskedelem terbeni valtőzasa egyre tőbb pőtencialis veszelyt rejt magaban, egyre jelentősebb a szektőr terrőrfenyegetettsege, es a serulekenyseg ujabb színtere, a kiberfenyegetettseg is megjelenik.
A kőtet azzal a nem titkőlt cellal keszult, hőgy segítseget nyujtsőn a szakembereknek az elelmiszerkereskedelem fejlesztesehez, az egyes tersegekben meglevő anőmaliak felszamőlasahőz, valamint felhívja a
figyelmet az elelmiszerertekesítesben rejlő veszelyekre, es ramutassőn a jővőbeni trendekre.
A kőnyv megvasarőlhatő:
https://webshőp.ludővika.hu/termek/tankőnyvek/az-elelmiszer-ellatasi-lancők-serulekenysege/
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Szabó Lajos - Remenyik Bulcsú (2020)
Földrajzi utazóknak
Szaktudas Kiadő Haz
ISBN 978-615-5224-92-8

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 Ölvaső.
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.
A Szaktudas Kiadő Haz altal 2020-ben kiadőtt kőnyv interneten is megvasarőlhatő, a https://szaktudas.hu/
termekek+z_egyeb+főldrajz_utazőkna.html címen erhető el.
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FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSOK

Átalakuló térségek: a svéd munkaerő-vonzáskörzetek gazdasági rugalmasságának feltárása különböző munkaerőpiaci csoportokra tekintettel
Elekes Zoltán, KRTK KTI ANET Lab és Centre for Regional Science at Umeå University
A nyugati vilag helyi gazdasagai atalakulő iparagi es főglalkőztatasi szerkezettel, illetve jővedelmi pőlarizaciőval szembesulnek. Svedőrszag sem kivetel, hiszen a munkahelyek es jővedelmek nővekedese egyre inkabb nehany munkaerő-vőnzaskőrzetben kőncentralődik. Ennek kővetkezteben egyre tőbb terseg lakői tapasztaljak
gazdasagi kilatasaik es jővedelmi helyzetuk rőmlasat, amely kőzvetlen kapcsőlatban van a nővekvő pőlitikai
elegedetlenseggel. Erre a prőblemara valaszul egyre nagyőbb akadmiai es szakpőlitikai figyelem iranyul a tersegek rugalmassaganak gőndőlatara (regiőnal ecőnőmic resilience). Azaz, egy terseg azőn kepessegere, hőgy
egyszerre alljőn ellen gazdasagi sőkkőknak es legyen kepes uj nővekedesi palyak kialakítasara. Tővabbra sem
vilagős azőnban, hőgy miert rugalmasabbak egyes tersegek, mint masők. Elmeleti ervek szőlnak amellett, hőgy
a helyi halőzatők megertese kulcsfőntőssagu ebben a tekintetben, azőnban empirikus alatamasztas ebben a
vőnatkőzasban jőval kevesebb van. Az sem kap kellő figyelmet, hőgy egy terseg atlagős rugalmassaga elfedheti
a serulekenyebb munkaerőpiaci csőpőrtők szisztematikus hatrahagyasat valsag es helyreallas idejen. Vegul
gyenge az ősszekőttetes a regiőnalis rugalmassag es az uj nővekedesi palyak kialakítasara vőnatkőző szakirődalmak kőzőtt.
Eppen ezert ennek a kutatasi prőjektnek az a celja, hőgy szisztematikus bizőnyítekkal szőlgaljőn arra vőnatkőzőan, hőgy miert ellenallőbbak egyes tersegek, mint masők a strukturalis kihívasőkkal szemben, illetve, hőgy
minkent kezelhetőek ezek a kihívasők. Ezt a sved munkaerő-vőnzaskőrzetek regiőnalis rugalmassaganak
1985 es 2016 kőzőtti vizsgalataval tesszuk. Az elemzes sőran lőngitudinalis mikrőadatőkra tamaszkődunk,
illetve őlyan halőzattudőmanyi mődszereket adaptalunk, amelyek ujdőnsagőt jelentenek a regiőnalis tudőmanyi kerdesek vizsgalataban. A kutatasi prőjekttel azaltal tőrekszunk hőzzajarulast tenni, hőgy egyreszt valaszőlunk a szakirődalőmban elhangzőtt felhívasra a regiőnalis rugalmassag halőzatalapu elemzesevel kapcsőlatban. Masreszt azaltal, hőgy az elemzes sőran felbőntjuk az atlagős regiőnalis rugalmassagőt munkaerőpiaci
csőpőrtők szerint. Vegul azaltal, hőgy szőrősabb kapcsőlatőtőt teremtunk a regiőnalis rugalmassag es a tersegek uj nővekedesi palyainak kialakítasara vőnatkőző szakirődalmak kőzőtt. A prőjekt varhatő alapkutatasi
eredmenyei a regiőnalis szakpőlitika infőrmalasaban is relevansak lehetnek.

Tématerületi Kiválósági Program 2020 keretében
Monográfia terv
A COVID-19 világjárvány hatása a kiskereskedelemre
Sikos T. Tamás — Molnár Dóra (szerk.)
Szinapszis
A kőtet keretei kőzőtt a CÖVID-19 vilagjarvany nemzetkőzi, magyarőrszagi hatasait vizsgaljuk az FMCG szektőrra valamint a szőmszedős őrszagőkra tőrtenő kihatasait is kutatni kívanjuk. Főntős kerdesnek tartjuk, hőgy
mind vasarlői mind kereskedői őldalről elemezzuk a CÖVID-19 altal őkőzőtt felvasarlasi sőkkhatasőkat. Kulőn
kiterunk az egyes generaciők vasarlasi magatartas valtőzasanak elemzesere, valaszt keresve azőn kerdesekre,
hőgy tőrtent-e valőban felhalmőzas a vasarlas sőran es ha igen, az mely termekkőrőket erintette, hőgyan hatőtt a vasarlasi szőkasők valtőzasara a CÖVID-19 jarvany kitőrese (megvaltőzőtt a muszaki cikkek, DIY, jatekők, spőrtszerek, stb. vasarlasi szőkasai). Milyen iranyba mőzdult el a kereskedelem, tudőtt-e reagalni a hirtelen es megnővekedett őnline piaci kihívasra? A megkerdezettek kőre azőnősíthatő-e, tipizalhatő-e a hagyőmanyős vasarlői magatartas kőrrel? A kőtet kereteben attekintest kívanunk adni arről, hőgy a magyar
„panikvasarlas” milyen rendellenesegeket mutat a bevasarlas gyakőrisagaban, a kiadasők vagy a termekkerules vőnatkőzasban. Milyen uj lehetősegek lesznek a jővőben a vasarlasők teren ehhez milyen kiberbiztőnsagi
kerdeseknek kell meg felelni es milyen mődőn segíti a mesterseges intelligencia a kereskedelmi főlyamatőkat?
Milyen uj innővaciők varhatők a jővő kiskereskedelmeben ennek hőgyan tudnak megfelelni a hazai piac szereplői?
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Tér és Társadalom
35. Évfolyam, 1. szám (2021)
KITEKINTÉS
Varősi kőrmanyzas tőrteneti perspektívaban? – A
dualizmuskőri Becs es Budapest peldaja
Hilbert Balint
136-157
VITA
A Teruleti Agenda 2030 es az Új Lipcsei Karta – az
eurőpai terulet- es telepulesfejlesztesi pőlitika uj
dőkumentumairől
Brenner Janős
158-166
TANULMÁNYOK
Innővaciős periferia a ruralis periferia?
Ölah Daniel - Alpek B. Levente
3-28
Az őrők falu – hanyatlas es fentmaradas. A
kőzsegi nepesseg szamanak a valtőzasa
Balőgh Karőlina - Kővach Imre
29-53
Az elelmiszertermeles relőkalizaciőjanak
terbeli kulőnbsegei es valtőzasuk Magyarőrszagőn a XXI. szazad elejen
Inzsől Renata
54-71
Fenntarthatősag es klímaadaptaciő a varősfejlesztesben – lőck-in elemzes Budapest
XVII. keruletenek peldajan keresztul
Buzasi Attila - Csizővszky Anna
72-91

TÉNYEK
A hazai nagyvarősők sikeressegenek tenyezői a vallalati velemenyek tukreben
Kőltai Zőltan - Filő Csilla
92-112
Idősek varőskepe – egy varősmarkaasszőciaciős kutatas kőrcsőpőrtspecifikus
eredmenyei
Kővacs Laszlő - Zsarnőczky Martin - Keller
Krisztina - Tőth-Kaszas Nikőletta
113-135

KÖNYVSZEMLE
Nemnővekedes: a fenntarthatősagi atmenet pőzitív vízőja. Vincent Liegey, Anitra Nelsőn (2020):
Explőring degrőwth. A critical guide.
Bajmőcy Zőltan
167-170
Sikős T. Tamas szerk.: Az elelmiszer-ellatasi lancők serulekenysege
Buskő Tibőr Laszlő
171-174
TUDOMÁNYOS ÉLET
TER - Muhely, Beszelgetesek terről, tarsadalőmről,
elmeletről es kutatői gyakőrlatőkről
Barsi Bőglarka
175-176
Lektőrők, 2020
Barsi Bőglarka
177

22

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Statisztikai Szemle
99. évfolyam, 5. szám (2021)

TANULMÁNYOK
A tavkőzles tőrteneti fejlődese es hatasa a magyar
GDP-re
Matene Bella Klaudia – Ritzlne Kazimir Ildikő
401-426

A mezőgazdasag szerepe a klímavaltőzasban –
Nemzetkőzi kitekintes
Balőgh Jeremias Mate – Bőrda Arőn
427-445
Tudőmanyős transzfermintak a magyar hivatalős
statisztika tőrteneteben: nemzetkőzi hatasők Keleti
Karőly munkassagara
Hőrvath Balazs
446-468
SZOFTVEREK A STATISZTIKÁBAN
Diszkret valasztasi mődellek becslese az R Apőllő
csőmagjanak hasznalataval – latens ősztalyu mődell
Czine Peter – Dajnőki Krisztina – Balőgh Peter
469-484
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Területi Statisztika
61. évfolyam, 3. szám (2021)

TANULMÁNYOK
Helyek, terek, emberek – a CÖVID-19-valsag tarsadalmi es teruleti kihívasai. Vendegszerkesztői elősző
Úzzőli Annamaria – Kővacs Sandőr Zsőlt
259–262
A CÖVID-19-jarvany első ket hullamanak teruletisege KőzepEurőpaban
Kővalcsik Tamas – Bőrős Lajős – Pal Viktőr
263–290
A hazai CÖVID-19-jarvanyhullamők teruleti kulőnbsegei
Úzzőli Annamaria – Kővacs Sandőr Zsőlt – Pager Balazs – Szabő Tamas
291–319
A CÖVID-19-valsag es a terbeli munkamegősztas valtőzasai Magyarőrszagőn
Czirfusz Martőn
320–336

Önkőrmanyzati valsagkezeles a Balatőn Kiemelt Údulőkőrzetben, a
CÖVID-19-jarvany első hullamaban
Fekete Karőly – Dőmbi Gabőr – Ölah Miklős
337–355
A telekőcsizas utasszamanak teruleti valtőzasai a CÖVID-19-jarvany
első ket hullamanak idejen, az Öszkar.cőm platfőrm adatai alapjan
Balint Dőra
356–379
A CÖVID-19-jarvany hatasa a budapesti Airbnb-piacra
Bőrős Lajős – Kővalcsik Tamas
380–402
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Regional Statistics
11. évfolyam, 2. szám (2021)

TANULMÁNYOK:
Spatial and institutiőnal dimensiőns őf research cőllabőratiőn: a multidimensiőnal prőfiling őf Eurőpean
regiőns
Tamas Sebestyen – Erik Braun – Zita Ilőskics – Attila Varga
3–31
Pőlitical budget cycles and effects őf the excessive deficit prőcedure: The case őf Greece
Geőrge Petrakős – Kőnstantinős Rőntős – Chara Vavőura – Luca Salvati – Iőannis Vavőuras
32–51
Effectiveness őf spatial justice in sustainable develőpment and classificatiőn őf sustainability in Tehran
prővince
Kamran Jafarpőur Ghalehteimőuri – Ali Shamaei – Faizah Binti Che Rős
52–80
Recent tendency in Tunisian industrial firms’ lőcatiőn
Főued Ben said
81–101
Impact őf land use and land cőver change őn the envirőnmental quality őf a regiőn: A case őf Ernakulam
district in Kerala, India
Sruthi Krishnan V. – Mőhammed Firőz C
102–135

There is a time and a place főr everything (and főr everyőne): Examining main sőciő-demőgraphic and
territőrial differences in use őf leisure time
Laszlő Kőkeny – Kőrnelia Kiss
136–164
The publicatiőn perfőrmance őf Hungarian ecőnőmics and management researchers: A cőmparisőn with
Visegrad 4 cőuntries and Rőmania
Imre Dőbős – Gabőr Michalkő – Peter Sasvari
165–182
An analysis őf the majőr factőrs shaping the tőurism-related spending őf seniőr citizens in Hungary
Marta Bakucz – Ilőna Cserhati – Tibőr Keresztely – Gabőr Michalkő
183–201
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Tér Gazdaság Ember
9. évfolyam, 1. szám (2021)

TANULMÁNYOK:
Egy magyarőrszagi maganegeszsegugyi szőlgaltatő vallalat fenntarthatő
gazdasagi mukődesenek penzugyi vizsgalata I.
Katits Etelka – Magyari Katinka – Varga Zsuzsanna – Beranek Laszlő
9-33.
Az energia es megujulő energia termelesenek es felhasznalasanak aktualitasai, varhatő tendenciai a vilagőn es az EÚ-ban
Hőllősy Zsőlt – Kiss Lívia Benita – Pőőr Judit
35-49. ő.
A ruralis innővaciő eurőpai es hazai mintai
Kezai Petra Kinga – Kőnczősne Szőmbathelyi Marta
51-75
A nagyszebeni bőrdíszmuipari kőrzet mint az egyeni tudasbazist sikeresen alkalmaző regiő
Nagy Nikőletta
77-98
ESETTANULMÁNY:
Egy „ustőkős vallalkőzas” tőrtenete Magyarőrszagőn
Kelemen Katalin
101-117
KÖNYVISMERTETŐ:
Gőrcsne Muzsai Viktőria: NÖVÚM CÖNTRA ÚSÚM. Pedagőgia, nyelvőktatas es innővaciő a Centrőpe regiőban. Magankiadas, Győr, 2020.
Makkős Anikő
119-122
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Comitatus: önkormányzati szemle
31. évfolyam, 237. szám (2021. tavasz)

Tanulmányok
Pasztőr Endre: Versenykepesseg, innővaciő es teruleti főrrasfelhasznalas jellemzői a kőzepdunantuli regiőban
3-12
Feher Helga: Adőzői magatartas, mint a versenykepesseg egyik faktőra
13-22
Pupp Zsuzsanna–Filep Balint: A felsőőktatasi intezmenyek szerepe mint lehetőseg, valtőző struktura es fejlődő erőfőrras a tersegfejlesztesben
23-31
Műhely
Kővacs Ernő–Bacsi Zsuzsanna–Lőke Zsuzsanna:
Eletstílus migraciő es a kulfőldi ingatlantulajdőnősők a Keszthelyi Jarasban II
32-38
Gall Anikő-Csizmadiane Czuppőn Viktőria: Termelői tevekenyseg tenyezőinek vizsgalata Jasd telepulesen
39-46

Turizmus
Ernszt Ildikő—Lőrincz Katalin—Sigmőnd Eszter: A fenntarthatő fesztivalők elmelete es gyakőrlata a 21. szazadban
47-55
Gyuracz-Nemeth Petra–Hiezl Kitti–Nemeth Marietta–Bur Renata: Szallődalanchőz tartőző es
fuggetlen szallődak fenntarthatősagi gyakőrlata kőzőtti kulőnbsegek feltarasa a magyar szallőda szektőrban
56-61
Recenziók
Zőngőr Gabőr: Bődi Ferenc: A helyi őnkőrmanyzatők szuletese Magyarőrszagőn
62-64
Beregszaszi Zsőlt: Veszprem megye harminc
eve a III. Magyar Kőztarsasagban
65-66
Fazekas Magdőlna Laura: Azők a bőldőg szep
evek?
67-70
Tőlgyesi Jőzsef: Eletminőseg paradigmak a 21.
szazadra - A magyarsagtudőmanyi kutatasők uj
kőnferenciakőtete
71-74
A. Gergely Andras: Elveszített rendszervaltas –
felresiklőtt jővő
75-79
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek
18. évfolyam, 1. szám (2021)

Benedek Jőzsef
Regiőnalis egyenlőtlenseg es gazdasagi felzarkőzas.
Magyarőrszagi es rőmaniai regiők ősszehasőnlítő
vizsgalata
4-14
Hajdu Zőltan
Az allami beavatkőzasők szerepe a centrumperiferia viszőnyrendszer főrmalasaban Baranya
megyeben az allamszőcialista kőrszakban (19491990)
15-26
Hajdu David
A kőrőnavírus hatasa a munkanelkulisegre es az allaskeresőknek szőlő kepzesekre Bőrsőd-AbaujZemplen megyeben
27-37
Győri Tímea
Az allaskeresők iskőlai vegzettseg szerinti kőncentraciőjanak vizsgalata a XXI. szazad gazdasagi receszsziőinak kezdeten
38-48
Lipcsei Jőzsef - Karasz Katalin
Changes őf Agricultural Farm Enterprises in the
EÚ27 and Nőrthern Hungary
49-57
Jardany Krisztian
Bőraszati uzemfejlesztesi tamőgatasők teruleti megőszlasanak vizsgalata Magyarőrszagőn 2014-2020
kőzőtt
58-71
Langar Bence
A kőckazati tőkealapők befekteteseinek hatasa a
tőzsdere bevezetett pőrtfőliő cegeik felvasarlasi aktivitasara
72-79
Lőrincz Katalin - Sasne Grősz Annamaria - Kantőr
Szilvia
A Pannőn Egyetem kőzőssegenek eletminősege es
helyhez kőtődese a Veszprem-Balatőn2023 prőjekt
tukreben
80-89

Sipősne Nandőri Eszter
A szegenyseg szubjektív ertelmezesenek sajatőssagai Bőrsőd-Abauj-Zemplen megyeben
90-97
Tőkar-Szadai Agnes
Tarsadalmi vallalkőzasők tanacsadasi igenyenek
valtőzasa Eszakkelet-Magyarőrszagőn 2015 es
2020 kőzőtt
98-109
Nagy Szabőlcs - Hajdu Gergő
The relatiőnship between cőntent marketing and
the traditiőnal marketing cőmmunicatiőn tőőls
110-119
Tőth David - Miskőlczi Mark - Jaszberenyi Melinda
- Bakucz Lilla
Security and sustainability aspects at Eurőpean
airpőrts by the Y and Z generatiőns
120-133
Vanyur Blanka
Az ővertőurism jelensegenek vizsgalata Budapest
peldajan
134-142
Gruman Rőbert – Csőngőr
Szallasmegősztő platfőrmők őnkőrmanyzati szabalyőzasanak kihívasai Erdelyben
143-151
Nagy Zőltan
Beluszky Pal - Sikős T. Tamas (2020): Varősi szerepkőr, varősi rang.
152-153
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek
18. évfolyam, különszám (2021)

TANULMÁNYOK
Faludi Tamas
Az őstőrcsapas-effektus merese, illetve hatasanak
csőkkentesere alkalmazhatő menedzsmenti megőldasők
4-15
Varga Krisztina
A lőkalis szintu tarsadalmi innővaciős főlyamat
meresi kihívasai
16-34
Metszősy Gabriella
Tarsadalmi innővaciőhőz kapcsőlődő dőntesek
jellemzői es elemzesi Lehetősegei
35-48
Tőthne Kiss Anett – Tőth Zőltan
Az eszak-magyarőrszagi vallalatők innővaciős
tevekenysegenek vizsgalata főkuszalva az infőrmaciőaramlasra es az egyuttmukődesekre
49-60
Kucsma Daniella
Egeszsegugyi szervezetek teljesítmenymenedzsmentjenek alapjai
61-70
Takacsne Papp Adrienn
Az energiaatmenet kihívasai es lehetősegei Bőrsőd-Abauj-Zemplen megyeben
71-84

Andraskő Dőra Diana
Analysis őf factőrs hindering the adőptiőn őf Cőrpőrate Sőcial Respőnsibility activities in Hungary
based őn the results őf Hungarian empirical researches
85-93

MŰHELY
Stefanővics Viktőria – Nagy Zőltan
A nemet gepjarmuipari vallalatők szerepe es jelentősege a magyar gazdasagban
94-104
Nagy Stella – Nagy Zőltan
Ökős kőzlekedesi fejlesztes a miskőlci autőbusz menetrend peldajan keresztul
105-115
Szeman Judit – Pleszkő Renata
Tőkeszerkezeti kerdesek a magyarőrszagi vallalatők
tekinteteben a 2015-2018 evek vizsgalata alapjan
116-125
Musinszki Zőltan – Nacsa Csaba
A kőntrőllerek feladatai es kőmpetenciai az allashirdetesek alapjan
126-135
Mőlnar Laszlő – Kővacsne Havelant Kinga
Digitalis kőmpetenciak a Z-generaciőban
136-146
Nagy Szabőlcs – Hajdu Nőemi – Pőlőnkai Adam
Az egyetemistak őnkenteskedessel kapcsőlatős mőtivaciői
147-155
Liptak Katalin – Jőbbagy Fanny
A szőcialis gazdasagi szektőr elemzese a Szimbiőzis
Alapítvany peldajan keresztul
156-165
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KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS HÍREK

A BME Gazdasag es Tarsadalőmtudőmanyi Kar (GTK) Kőrnyezetgazdasagtan Tanszeke 2020 nővembereben a Magyar Tudőmany Únnepe prőgramsőrőzat kereteben megrendezesre kerult „Externaliakatől a
fenntarthatősagig” elnevezesu jubileumi őnline kőnferenciaval emlekezett meg a Kőrnyezetgazdasagtan
Tanszek 30 eves fennallasaről. A rendezveny es „Az externaliaktől a fenntarthatősagig – 30 eves a Kőrnyezetgazdasagtan Tanszek” c. kőtet celja az vőlt, hőgy attekintest adjőn a kőrnyezetgazdasagtan teruleten es
tarsteruletein az elmult 30 evben vegzett szakmai munkaről, s egyuttal kitekintest nyujtsőn a kővetkező
evek feladataira, így tőbbek kőzőtt ezen temakőrők tersegi, ill. regiőnalis aspektusaira is.
A BME GTK Gazdalkődas- es Szervezestudőmanyi Dőktőri Iskőlaban főlyő dőktőri kepzes 2021-22 tanevre
vőnatkőző temakiírasai kőzőtt szamős regiőnalis gazdasagtanhőz, tersegi főlyamatőkhőz es fenntarthatősaghőz, tővabba a klímavaltőzashőz, valamint ősszefuggeseik vizsgalatahőz kapcsőlődő tematerulet talalhatő. A Dőktőri Iskőlaban jelenleg ősszesen 39 hallgatő (29 aktív es 2 passzív magyar, 8 aktív kulfőldi hallgatő) vesz reszt a dőktőri kepzesben. Kőzuluk jelenleg kulőnbőző evfőlyamőkőn ősszesen 11 fő főlytatja
dőktőri kutatasait a Kőrnyezetgazdasagtan Tanszek munkatarsainak temavezetesevel. Harőm PhD hallgatő
a Stipendium Hungaricum kereteben kezdte meg tanulmanyaikat 2020. szeptembereben, negy fő pedig a
vegzett Regiőnalis es kőrnyezeti gazdasagtan mesterszakős hallgatőink kőzul kerult felvetelre. A Tanszek
dőktőri főkőzatőtt szerzett munkatarsai kőzul egy adjunktus es egy egyetemi dőcens kőllega vegzett a Regiőnalis es kőrnyezeti gazdasagtan mesterszakőn, tővabb erősítve a teruleti es regiőnalis kutatasi temakőrők es eredmenyek megjeleneset a tanszeki pőrtfőliőban.
A Regiőnalis es kőrnyezeti gazdasagtan mesterszak a BME GTK Kőrnyezetgazdasagtan Tanszeken magyar
nyelven 2009 szeptembereben indult el, tíz evvel kesőbb pedig angől nyelvu kepzesen is reszt vehettek
hallgatők. Az angől nyelvu kepzesen 2021. juniusaban kerul sőr az első evfőlyam zarővizsgajanak lebőnyőlítasara, melyen magyar es a Stipendium Hungaricum ősztőndíjprőgram kereteben felvetelt nyert hallgatők
egyarant reszt vesznek. A Regiőnalis es kőrnyezeti gazdasagtan mesterszakőn jelenleg a ket evfőlyamőn
ősszesen 153 hallgatő vegzi tanulmanyait. A 2021-22-es tanevre az eddigiekben rendelkezesre allő felveteli infőrmaciők alapjan megallapíthatő, hőgy kőzel 50%-kal nőtt a mesterszakra jelentkező hallgatők szama
az előző tanevhez kepest. A munkaerőpiaci visszajelzesek tekinteteben is pőzitív iranyu valtőzas tapasztalhatő, mar csak abből adődőan is, hőgy az utőbbi időszakban az uzleti szfera allasfelhívasai kőzőtt is megjelentek a kifejezetten Regiőnalis es kőrnyezeti gazdasagtan mesterszakőn vegzett hallgatőkat kereső, ill.
előnyben reszesítő pőzíciők.
Szalmane Csete Maria
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A KRTK REGIÖNALIS KÚTATASÖK INTEZETE

A VIDEKI MAGYARÖRSZAG A PANDEMIA KÖRABAN. IX. FALÚKÖNFERENCIA
címmel
2021. szeptember 22-24-en
tudőmanyős kőnferenciat szervez.
A nagy gazdasagi, termeszeti, tarsadalmi megrazkődtatasők mindig uj felismereseket hőznak, amellyel
parhuzamősan uj fejlődesi es cselekvesi iranyők kijelőlese tőrtenik meg. A jelenleg a vilagőn vegig sőprő CÖVID-19 vírus őkőzta jarvany nehany kiveteltől eltekintve szinte mindenhől sulyős gőndőkat őkőz.
Elterő mődőn es mertekben, de jellemzően negatívan erinti a kulőnbőző tersegeket, tarsadalmi csőpőrtőkat. Hatasai maskent csapődnak le egy nagyvarősban es egy videki telepulesen. Erezhetően felertekelődik a videk, ennek ellenere a lezarasők es a majd ujraindulő elet szamős veszelyt es lehetőseget is tartőgathat. Vajőn mennyire keszek a videki telepuleseken (az őnkőrmanyzati, civil es vallalkőzői szektőr)
ezeket a lehetősegeket meglatni, es ezek kihasznalasara strategiat epíteni, ehhez prőjekteket letrehőzni,
menedzselni?
Kőnferenciank celja a videkkel főglalkőző kutatők, elmeleti es gyakőrlati szakemberek szamara őlyan
főrum teremtese, amely teret ad kutatasi eredmenyek, illetve gyakőrlati tapasztalataik ismertetesere,
elmeleti es gyakőrlati prőblemak megvitatasara, sikeres prőjektek bemutatasara es kapcsőlati halőjuk
bővítesere. A rendezveny celja tővabba, hőgy segítse a hazai videkkutatők es gyakőrlati szakemberek
parbeszedet es egyuttmukődeset.
A kőnferencia helyszíne: Pecs

A konferencia tervezett témái:
A videk fenntarthatősaga es a jővő főrgatőkőnyvei a pandemia arnyekaban
Agrargazdasag, gazdasagi diverzifikaciő, gazdasagfejlesztes
Halőzatősődas, egyuttmukődesek, ruralis innővaciők, gasztrőnőmia
Kőrnyezeti kihívasők - klíma adaptaciő, energetika -, termeszeti erőfőrrasők
A kőnferenciat szemelyes jelenlettel tervezzuk, így a jarvanyugyi helyzettől fuggően, majus 10-e utan
kerul meghirdetesre a kőnferencia.
KAPCSÖLAT:
Hőreczki Reka, KRTK Regiőnalis Kutatasők Intezete
e-mail: hőreczki.reka@krtk.hu mőbil: +36 30 6576-447
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Kedves Kőllegak!
Az MTA IX. ősztalyanak Kőzgazdasag-tudőmanyi Bizőttsaga 2021. junius 3-an, 11:00 es 13:00 őra kőzőtt kőzős ulest tart a Gazdalkődastudőmanyi es a Regiőnalis Tudőmanyők Bizőttsagaval. Az ulesre a jarvanyhelyzet
miatt őn-line kerul sőr, a Budapesti Cőrvinus Egyetem Teams rendszeren keresztul. Az ules temaja: A magyarőrszagi felsőőktatas helyzete. Előadők: Radő Peter es Lengyel Imre.
Ezen a linken keresztul lehet bekapcsőlődni az ulesbe: https://teams.micrősőft.cőm/l/meetup-jőin/19%
3ameeting_MzlkNGRhMzYtNGNhYi00MjA5LWExZjgtNGRjNWJhZjQ1NmFm%40thread.v2/0?cőntext=%7b%
22Tid%22%3a%22f8dd01b8-7276-4ace-aa9d-5767f0f4a5af%22%2c%22Öid%22%3a%222c65f30f-f0ad41a3-bf1c-9667d88cc9a1%22%7d
Az ules napirendje a kővetkező:
1. Kőszőntes – Győrffy Dőra, Bakacsi Gyula es Dusek Tamas a harőm tudőmanyős bizőttsag reszeről
2. Radő Peter előadasa
3. Lengyel Imre előadasa
4. Kerdesek, vita
5. Zarsző - Győrffy Dőra, Bakacsi Gyula es Dusek Tamas a harőm tudőmanyős bizőttsag reszeről
Technikai kerdesekkel kapcsőlatban Rősta Miklős, a KTB titkara tud segíteni (miklős.rősta@unicőrvinus.hu).
Údvőzlettel,
az RTB elnőksege

Nyilvános az ANET Lab és az MTA RTB Innovációs Albizottság közös szeminárium-sorozata
Tavasztől nyilvanősak az erdeklődők szamara az ANET Lab szeminariumai. A nemzetkőzi es hazai előadők
altal tartőtt szeminariumők a halőzatők, innővaciő, varősők es regiők kulcsszavai kőre szerveződnek. Az előadasők penteken delelőtt 10 őrakőr kezdődnek (tengerentuli előadők eseten delutan), a reszvetel ingyenes,
de előzetes regisztraciőhőz kőtőtt. A szeminarium-sőrőzat prőgramja, illetve a regisztraciő ezen a linken erhető el: http://anet.krtk.mta.hu/seminars/
Elekes Zőltan
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MAGYAR TÚDÖMANYÖS AKADEMIA IX. ÖSZTALY
Regiőnalis Tudőmanyők Bizőttsaga
Regionális Fenntarthatóság Tudományos Albizottság
Az MTA IX. Osztály Regionális Tudományok Bizottsága,
Regionális Fenntarthatóság Tudományos Albizottsága tagjainak
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom az MTA IX. Osztály Regionális Fenntarthatóság Tudományos Albizottság ülésére.

Helyszín: online
ZOOM link: https://zoom.us/j/93062379960?pwd=bGw2QjdwVExjSitZeitkWncyZ1FYUT09
Meeting ID: 930 6237 9960
Passcode: 253131
Időpont: 2021. május 31. 10.00
Program
10.00 – Köszöntés
10.15 – Pomázi István (geográfus, egyetemi magántanár): Lesz-e új világ a Covid-19 járvány után?
10.50 – Fleischer Tamás (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet): Korreferátum
11.10 – Szirmai Viktória (kutatóprofesszor, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet): Felkért hozzászólás
11.10 – Kérdések, hozzászólások
11.45 – Egyebek
12.30 – Zárás
Megjelenésére feltétlenül számítunk. Amennyiben nem tud részt venni az Albizottság ülésén, kérem jelezze Számunkra.
Budapest, 2021. 05. 10.
Tisztelettel:
Szép Tekla
Titkár
regtekla@uni-miskolc.hu

Szlávik János
Elnök
szlavik.janos@uni-eszterhazy.hu

33

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-gazdasagfejlesztesiintezet/kőzgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/mta-rtb-hirlevelei

A Hírlevél következő, 2021. évi harmadik száma
várjuk a tagok híreit az állandó rovatokhoz kapcsolódóan.

októberben

várható.

Folyamatosan

