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h í r l e v é l  

Az MTA tudőma nyős bizőttsa gai a tudőma nya gukhőz tartő-

ző  nemzetkő zi e s hazai főlyő iratőkat A-B-C-D tí pusőkba 

sőrőlja k. Ez a tipiza la s fő leg az MTA dőktőra tudőma nyős 

cí m elnyere se hez, illetve az egyetemi tana ri kineveze shez 

szu kse ges tudőma nyős teljesí tme ny me re se ne l haszna la-

tős, de tő bb egyetemen az őktatő k tudőma nyős teljesí tme -

nye nek e rte kele se ne l is felhaszna lja k, tőva bba  a dőktőran-

duszők publika ciő inak vizsga lata na l is. Ezeket a lista kat 

bizőnyős idő kő ző nke nt aktualiza lni kell, va rhatő an ebben 

az e vben is. Az MTA IX. őszta lya n elfőgadőtt főlyő iratlista k, 

kő ztu k az RTB-e , innen lető lthető k: 

https://mta.hu/dőktőri-tanacs/a-ix-ősztaly-dőktőri-

kővetelmenyrendszere-105380 

Az RTB lista ja n 270 nemzetkő zi e s 59 hazai kiada su  főlyő -

irat szerepel. A hazai főlyő iratőkbő l A tí pushőz 8, B tí pus-

hőz 13, C tí pushőz 23, mí g D tí pushőz 15 főlyő irat tartőzik. 

A felu lvizsga lat sőra n lehető se g van főlyő iratőkat tő rő lni e s 

u jakat felvenni, tőva bba  besőrőla sukat mő dősí tani. 

Egy tudőma nya g elismertse ge t az is jelzi, hőgy ha ny főlyő -

iratban tő ltenek be fő szerkesztő i vagy szerkesztő bizőttsa -

gi, tudőma nyős tana csadő i testu leti feladatőkat a tudő-

ma nya g ke pviselő i. Az is nyilva nvalő , hőgy egy főlyő irat 

prőfilja t alapvető en befőlya sőlja a szerkeszte se ben re sztve-

vő k ő sszete tele. Az ala bbi ta bla zatban kő ző lju k az RTB A e s 

B tí pusu  főlyő irataina l az RTB va lasztőtt tagjai e s az RTB 

tőva bbi kő ztestu leti tagjai kő zu l kik vesznek re szt a szer-

keszte sben. A 21 főlyő iratbő l egyne l fő szerkesztő  az RTB 

va lasztőtt tagja (Dusek Tama s), mí g egy tőva bbina l kő ztes-

tu letu nk ma sik tagja (Gulya s La szlő ). A 180 fő s RTB kő ztes-

tu leti tagők kő zu l 29 fő  va llalt valamilyen szerepet ezekne l 

a főlyő iratőkna l.  

Lengyel Imre – Bődna r Ga bőr  

 

 

 

 

https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380
https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  
 

RTB HAZAI FOLYÓIRATLISTA 

Kat. Cím Főszerkesztő 

Szerkesztőség 
(szerkesztő bi-

zottság, tudomá-
nyos tanácsadó 

testület) 

RTB választott tagok a szer-
kesztőségben 

További RTB köztestületi tagok 
a szerkesztőségben 

  

A 
Fő ldrajzi  
E rtesí tő  

Kőva cs Zőlta n 39 fő  - Benedek Jő zsef 

A 
Jőgtudőma nyi  
Kő zlő ny 

Kőrinek La szlő  7 fő  - - 

A 
Kő zgazdasa gi 
Szemle 

Halm Tama s 46 fő  
Pala nkai Tibőr,  
Varga Attila 

Kőcziszky Győ rgy 

A Statisztikai Szemle Dusek Tama s 24 fő  
Dusek Tama s,  
Lengyel Bala zs 

- 

A 
Szőciőlő giai Szem-
le 

Kőltai Ju lia 10 fő  - - 

A 
Te r e s  
Ta rsadalőm 

Va radi Mőnika 
Ma ria 

30 fő  

Bajmő cy Zőlta n, Barta Győ rgyi, 
Csizmadia Zőlta n, Ga l Zőlta n,  
Hardi Tama s,  Lux Ga bőr, Pa lne  
Kőva cs Ilőna, Szirmai Viktő ria  

Barsi Bőgla rka, Fa bia n Attila, 
Kőő s Ba lint, Lipta k Katalin, Sőm-
lyő dyne  Pfeil Edit, Szabő  Pa l, Var-
ju  Viktőr 

A 
Teru leti Statiszti-
ka 

Tő th Ge za 50 fő  
Dusek Tama s, Jakőbi A kős, Len-
gyel Imre, Varga Attila 

Benedek Jő zsef, Kőcziszky 
Győ rgy, Kulcsa r La szlő , Mőlna r 
Tama s, Nyikős Győ rgyi, Vincze 
Ma ria 

A 
Ú j Magyar  
Kő zigazgata s 

Stumpf Istva n 30 fő  Pa lne  Kőva cs Ilőna - 

B Civil Szemle Na rai Ma rta 21 fő  - - 

B Demőgra fia Kapita ny Bala zs 21 fő  - - 

B Educatiő Fehe rva ri Anikő  16 fő  - - 

B 
Fő ldrajzi  
Kő zleme nyek 

Da vid Lő ra nt 
De nes 

64 fő  Barta Győ rgyi, Ga l Zőlta n - 

B 
Hitelinte zeti  
Szemle  

Palőtai Da niel 23 fő  - Kőcziszky Győ rgy 

B 
Kő ze p-Eurő pai 
Kő zleme nyek 

Gulya s La szlő  17 fő  Ga l Zőlta n, Ka pőszta Jő zsef Gulya s La szlő  

B Ku lgazdasa g Lősőncz Miklő s 31 fő  - - 

B 
Magyar Tudő-
ma ny 

Falus Andra s 23 fő  - - 

B 
Pőlitikatudőma nyi 
Szemle 

Szabő  Andrea 3 fő  - - 

B Regiőnal Statistics Tő th Ge za 52 fő  
Dusek Tama s, Jakőbi A kős, Len-
gyel Imre, Varga Attila 

Benedek Jő zsef, Kőcziszky 
Győ rgy, Kulcsa r La szlő , Mőlna r 
Tama s, Nyikős Győ rgyi, Vincze 
Ma ria 

B Replika Fa ber A gőstőn 8 fő  - - 

B Szigma Bessenyei Istva n 13 fő  - - 

B 
Ta rsadalőmkuta-
ta s 

megszu nt  
(1983-2014) 

- - - 
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  
 

RTB HAZAI FOLYÓIRATLISTA 

Kat. Cím 

  

C A Falu 

C Cőmitatus : Ö nkőrma nyzati Szemle 

C Cőmpetitiő 

C Ese ly 

C E szak-magyarőrsza gi Strate giai Fu zetek 

C Falu, Va rős, Re giő  

C Fejleszte s e s Finanszí rőza s 

C Gazda lkőda s 

C Iskőlakultu ra 

C Marketing & Management  

C Munkau gyi Szemle 

C 
Ö KÖ - Ö kőlő gia, Kő rnyezetgazda lkőda s,  
Ta rsadalőm 

C Pe nzu gyi Szemle 

C Pőlga ri Szemle 

C Prő Minőritate 

C Regiő: kisebbse g, pőlitika, ta rsadalőm 

C Sőciety and Ecőnőmy 

C sőciő.hu 

C Te r - Gazdasa g - Ember 

C Tő rte nelmi Szemle 

C Turizmus Bulletin 

C Valő sa g 

C Vezete studőma ny 

Kat.  Cím 

  

D Acta Regiőnis Rurum  

D 
Central Eurőpean Regiőnal Pőlicy and Human 
Geőgraphy 

D Eszme let 

D 
Eurő pai Szemle : pőlitika, gazdasa g, ta rsada-
lőm 

D Eurő pai Tu kő r 

D Főrdulat 

D Főrra s 

D Gazdasa g e s Ta rsadalőm  

D 
Intersectiőns. East Eurőpean Jőurnal őf Sőci-
ety and Pőlitics 

D Jelenkőr 

D Limes 

D Mu hely 

D Studia Mundi - Ecőnőmica 

D Teru letfejleszte s e s Innőva ciő   

D Tiszata j 
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GYÁSZHÍR 

Lados Mihály (1961–2021) 

 

Ladős Miha ly 1984-ben szerzett kő zgazda sz diplő-
ma t a Pe csi Tudőma nyegyetem Kő zgazdasa gtudőma -
nyi Kara n. 1994-ben a rőtterdami Erasmus Úniver-
sity va rősigazgata s (Úrban Management) ke pze se t is 
elve gezte, 1995-ben pedig megí te lte k neki a kő zgaz-
dasa gtudőma ny kandida tusa cí met. 
  
Az MTA Regiőna lis Kutata sők Kő zpőntja nak (MTA 
RKK) Nyugat-magyarőrsza gi Tudőma nyős Inte zete -
ben 1986-tő l (az Inte zet alapí ta sa tő l) ve gzett tudő-
ma nyős kutatő i munka t: 1986–1993. kő ző tt tudőma -
nyős sege dmunkata rs, 1994–1995. kő ző tt tudőma -
nyős munkata rs, 1996 ő ta tudőma nyős fő munkata rsi 

beőszta sban teve kenykedett. 1996 e s 2007 kő ző tt az MTA RKK Nyugat-magyarőrsza gi Tudőma nyős Inte -
zete nek igazgatő -helyettese, majd 2008-tő l 2016-ig az Inte zet (a 2012-es szervezeti a talakula st kő vető en 
Nyugat-magyarőrsza gi Tudőma nyős Öszta ly) vezető je. 
  
Kutatő  munka ja mellett szakmai pa lyafuta sa nak ma sik főntős szegmense t a felső őktata s jelentette. 1993-
tő l 2005-ig ő raadő  tana r vőlt Sze chenyi Istva n Egyetem (e s jőgelő dje a Sze chenyi Istva n Fő iskőla) Regiő-
na lis e s Telepu le sgazdasa gtan Tansze ke n, majd 2007-tő l a Regiőna lis-tudőma nyi e s Kő zpőlitikai Tansze k 
egyetemi dőcense, 2018 ő ta a tansze k vezető je. Alapí tő  e s tő rzstagja Sze chenyi Istva n Egyetem Regiőna lis 
e s Gazdasa gtudőma nyi Dőktőri Iskőla ja nak. 
  
Ladős Miha ly a regiőna lis tudőma ny őrsza gősan is elismert kutatő ja, aki pa lyafuta sa sőra n sza mős hazai, 
illetve nemzetkő zi kutata si prőjekt re sztvevő je vagy vezető je vőlt. Jelentő s tudőma nyős kő ze leti teve -
kenyse get főlytatőtt, tő bb szakmai szervezet e s ta rsasa g munka ja ban vett re szt. Ezek kő ző tt is kiemelke-
dik a Magyar Úrbanisztikai Ta rsasa g, amelynek 1995 ő ta tagja, 2015 e s 2017 kő ző tt a Győ r-Mősőn-
Sőprőn megyei szervezet alelnő ki, 2017 ő ta elnő ki tisztse ge t tő ltő tte be. A Magyar Regiőna lis Tudőma nyi 
Ta rsasa g munka ja ban annak 2002. e vi alapí ta sa ő ta főlyamatősan re szt vett. 1994 ő ta tagja vőlt a regiő-
na lis tudőma ny egyik legjelentő sebb nemzetkő zi szervezete nek, a Regiőnal Science Assőciatiőn Interna-
tiőnalnak. Munka ssa ga t 2011-ben Prő Re giő  Dí jjal ismerte k el. 

(forrás: rkk.hu) 
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RECHNITZER JÁNOS NEKROLÓGJA 

Lados Mihály 
(1961-2021) 

A sző rnyu  vila gja rva ny behatőlt e letu nkbe. Ha ismerő seinket vesztettu nk el, egy fa jő  reccsene st e rzu nk; 
a m ha a hala l a kő zelu nkben csap le, ma r a fa jdalőm, a tiltakőza s, e s tehetetlense g lesz u rra rajtunk. Ilyen 
e rze sekkel ku zdő k a prilis 20. ő ta, amikőr 40 napi kegyetlen ku zdelem uta n elment bara tőm, ku zdő ta r-
sam, a hazai regiőna lis tudőma ny kedves alakí tő  szeme lyise ge: dr. Ladős Miha ly, tudőma nyős fő munka-
ta rs, egyetemi dőcens. 
 
Ö rő mmel jő tt 1986-ba Győ rbe, hőgy megalakí tsuk a MTA Regiőna lis Kutata sők Kő zpőntja E szak-
duna ntu li Öszta lya t. Hazae rkezett a csala dja val, hiszen Szigetkő zbő l sza rmaztak felese ge vel egyu tt, Mő-
sőnmagyarő va rőn tanultak, őtt e ltek akkőr me g a szu leik.  Főrma ltuk a kialakulő  regiőna lis tudőma ny u j 
kutatő helye t, valő ja ban „őa zist teremtettu nk a sivatagban”, hiszen a ta rsadalőmtudőma nynak, s azőn be-
lu l a helye t kereső  teru leti tudőma nyőknak minima lis, le nyegtelen elő zme nye vőlt a va rősban, de a na-
győbb re giő ban is. Sikerrel vette a tudőma nyős kihí va sőkat, 1996-ban megszerezte a kő zgazdasa gtudő-
ma ny kandida tusa tudőma nyős főkőzatőt. Alkalma vőlt egy mesterke pze st (Úrban Management) a rőtter-
dami Erasmus Egyetemen elve gezni, ami ege sz tőva bbi munka ssa ga t meghata rőzta. A kilencvenes e vek 
eleje n bele ptu nk a felső őktata sba, meghata rőző  alakí tő ja lett a telepu le sgazda sz szaknak, aktí v főrma lő ja 
vőlt az akkőri fő iskőla, ma Sze chenyi Istva n Egyetemmel valő  kapcsőlatőknak, az inte zetbe kihelyezett 
tansze knek. 
 
Kutata s kutata st kő vetett, megbí za sők, pa lya zatők itthőn e s ku lfő ldő n, Miha ly prőgresszí v főrma lő ja, 
szervező je vőlt a prőgramőknak. Az ő nkőrma nyzati gazda lkőda s e rdekelte, a helyi kő ző sse gek gazdasa gi 
alapjainak megteremte se e s mu kő dtete se, a kő zszőlga ltata sők rendszere, azők inte zme nyi mu kő dtete se. 
Sza mős tanulma nyban (116 jegyzett kő zleme ny 347 hivatkőza ssal) dőlgőzta fel a ke rde skő rt, elemze sei-
vel, elő remutatő  mega llapí ta saival itthőn e s ku lfő ldő n elismere st szerzett. 
 
Szerette az Inte zetet, a tvette az igazgatő  pősztőt (2008-2011), majd annak beőlvaszta sa uta n őszta lyveze-
tő ke nt ira nyí tőtta tudőma nyős kő ző sse gu nket (2012-2016). Kő zben őktatőtt tő bb egyetemen, alapí tő  
tagja lett a SZE regiőna lis tudőma nyi dőktőri iskőla nak (RGDI), ne gy dőktőrandusz pa lya ja t gőndőzta si-
kerrel. 2018-ban tansze kvezető  megbí za st kapőtt a Sze chenyi Egyetemtő l, s megszervezte a szakteru let 
angől nyelvu  mesterke pze se t. 
 
Ladős Miha ly igazi kő ző sse gi ember vőlt, ami a neveltete se bő l e s egye nise ge bő l is fakadt. Csendes, ked-
ves, mege rtő  szeme lyise ge bee pu lt, azta n alakí tő ja lett tő bb ta rsasa gnak. I gy va lt az egyik győ ri Rőtary 
Klub nemzetkő zi kapcsőlatainak alakí tő ja va , vagy e ppen tő bb szakmai szervezet vezető se ge nek tagja va , 
egyben főrma lő ja va . 1995-tő l tagja lett a Magyar Úrbanisztika Ta rsasa gnak, a Győ r-Mősőn-Sőprőn me-
gyei szervezet alelnő ke ve  (2015-2017), majd elnő ke ve  va lasztőtta k (2018-). Ú j e letet lehelt a ta rsasa g 
győ ri szervezete be, főlyamatősan rendezve nyeket szerveztek, kiva lő  kőlle ga ja val, taní tva nya val az urba-
nista k szakmai kő ző sse ge t e pí tette k ki, megnyitva ezt az izgalmas kőmplex tudőma nyt e s gőndőlkőda si 
rendszert ma s szakteru leteken teve kenykedő k elő tt is. 
 
A tí zes e vekben e rdeklő de se fő kusza ba az őkős va rősők keru ltek. A va rős e s a digita lis vila g kapcsőlata t 
első k kő ző tt dőlgőzta fel, sza mős nemzetkő zi kutata sban vett re szt, ismert e s elismert szake rtő je lett a 
te makő rnek, taní tva nyőkat nevelt, elkezdett iskőla t e pí teni.  Az elmu lt e v ve ge n u j Szigetkő z kutata st kez-
dett lelkesen szervezni, hatalmas energia val kí va nta szu lő fő ldje nek jő vő beli fejlő de si ira nyait felva zőlni, 
sajnős ezt ma r nem tudta elindí tani. 
 
Ladős Miha ly nagyszeru  ember vőlt, kiva lő  kutata sszervező  e s lelkiismeretes elemző , a szakmai, tudőma -
nyős e s a ta rsadalmi kő ző sse gek e pí tő je, főrma lő ja. Hia nyőzni főg, kedves, e rdeklő dő  szeme lyise ge, hatal-
mas ismeret- e s kapcsőlati ta ra. Nyőmőt hagyőtt a regiőna lista k, az urbanista k, de a kő ző sse gek hazai e s 
nemzetkő zi vila ga ban! 
 
Emle ked Miha ly velu nk marad, kő sző nju k, hőgy ismerhettu nk! Nyugődj Be ke ben! 
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OTDK 2021 

Tagozatok beszámolói 

 
A 35. Örsza gős Tudőma nyős Dia kkő ri Kőnferencia Kő zgazdasa gtudőma nyi Szekciő ja a Sőprőni Egyetem 
La mfalussy Sa ndőr Kő zgazdasa gtudőma nyi Kar szerveze se ben valő sult meg. A 2021. a prilis 22–24. kő ző t-
ti eseme ny a virtua lis te rben zajlőtt, melynek tő bb tagőzata is kapcsőlő dőtt (szőrősan, vagy ta gabb e rte-
lemben) a regiőna lis tudőma nyhőz. Az ala bbiakban a hat vőnatkőző  tagőzat elnő ke nek rő vid besza mőlő it 
őlvashatja k, valamint ismertetju k az eredme nyeket is. 
 

Beszámoló a Regionális gazdaságtan tagozat munkájáról 
 

A Cővid-19 ví rus őkőzta ja rva nyhelyzet kő vetkezte ben tő rte nete sőra n első  alkalőmmal keru lt megrende-
ze sre teljesen őnline főrma ban az Örsza gős Tudőma nyős Dia kkő ri Kőnferencia. A 35. ÖTDK Kő zgazdasa g-
tudőma nyi szekciő ja nak a Sőprőni Egyetem La mfalussy Sa ndőr Kő zgazdasa gtudőma nyi Kara adőtt őtt-
hőnt. Az ÖTDK 16 szekciő ja kő zu l a Kő zgazdasa gtudőma nyi vőlt a legnagyőbb, ahől 50 tagőzatban főlyt a 
munka, melyek kő zu l is az egyik legne pesebb a Regiőna lis gazdasa gtan tagőzat.  
 
A tagőzati munka t – szőmőru  eseme ny kapcsa n – rő vid megemle keze ssel kezdtu k, az ÖTDK elő tt ne ha ny 
nappal kőra bban elhunyt Ladős Miha ly, a Kő zgazdasa g- e s Regiőna lis Tudőma nyi  
Kutatő kő zpőnt Regiőna lis Kutata sők Inte zete nek (KRTK RKI) tudőma nyős fő munkata rsa, aki a Regiőna lis 
gazdasa gtan tagőzat elnő ki pőzí ciő ja t tő ltő tte vőlna be. Sajnős nem í gy tő rte nt, a sőrs kő zbesző lt. Ezu tőn 
is szeretne m a tagőzat neve ben kifejezni re szve tu nket csala dja nak,  
kőlle ga inak, mindenkinek, aki ismerte e s szerette. 
 
A megemle keze st kő vető en elkezdő dő tt a tagőzati munka, ahől 13 re sztvevő  mutatta be  
pa lyamunka ja t, 12 magyar, valamint 1 hallgatő  angől nyelven. Az elő adő k rendkí vu l felke szu ltek vőltak, 
az őnline lebőnyőlí ta s senkinek sem őkőzőtt gőndőt kutata sa ismertete se ben. Mind a 13 kutata s szí nvő-
nala me ltő  vőlt az őrsza gős megme rettete shez, a legkiemelkedő bbek ma r-ma r egy dőktőri kutata s szint-
je t kő zelí tette k. Az í rőtt anyagők bí ra latai nagyőbb sző ra st mutattak, de a jő l kivitelezett prezenta ciő k 
csillapí tőtta k a ku lő nbse geket. Az elő ada sőkat minden esetben szakmai vita, e rtekeze s kő vette. A kutata si 
te ma k nagyőn va ltőzatősak vőltak, a kőrőnaví rus gazdasa gra me rt teru leti hata sainak vizsga lata tő l, az 
Ipar 4.0 elemze sen keresztu l az autőmatiza ciő  e s  
főglalkőztatőttsa g ke rde skő re rő l ugyanu gy halőttunk elő ada sőkat, mint pe lda ul a lőndőni  
őlimpia rendeze se nek hata sainak vizsga lata rő l a lőndőni ingatlana rakra. A zsu ri munka ja t minden eset-
ben az e pí tő , segí tő  hőzza a lla s jellemezte, kőra ntsem a kritika hangja n, hanem a tőva bbi  
kutata sők elő remutatő  mentőra la sa tu kre ben, melyet ezu tőn is kő sző nő k a zsu ri minden  
tagja nak. 
 
Ö sszesse ge ben ke t mega llapí ta st főgalmaző dőtt meg bennem a 35. ÖTDK-n tapasztaltakkal  
kapcsőlatősan: 
 
A benyu jtőtt pa lyamunka k e s az elhangzőtt elő ada sők szí nvőnala kiemelkedő , me ltő  az őrsza gős verseny-
hez. Ku lő nő sen jő  vőlt megtapasztalni, hőgy az elmu lt bő  egy esztendő t jellemző  –  
szeme lyes kőntaktőt ne lku lő ző  – őktata si rendszerben a kutata sők szí nvőnala cseppet sem rőmlőtt, ső t, 
sza mős jő  kutatő i ve na val rendelkező  hallgatő  a felszabadult idő t kutata sa elme lyí te se re főrdí tőtta.  
 
Elismere semet e s kő sző netemet szeretne m kifejezni a szervező  Sőprőni Egyetem, valamint a technikai 
ha tteret biztősí tő  Nemzeti Kő zszőlga lati Egyetem re sze re, akik nagyőn jő l  
szervezetten, hate kőnyan e s prőble mamentesen bőnyőlí tőtta k le a teljes szekciő t őnline. 
 
Bizakődva abban, hőgy ke t e v mu lva, 2023-ban ma r szeme lyesen vehetu nk re szt a 36. ÖTDK Kő zgazda-
sa gtudőma nyi szekciő ja ban Kőma rőmban a Selye Ja nős Egyetem szerveze se ben,  
tisztelettel:        

Pe li La szlő  
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OTDK 2021 

Beszámoló a Területfejlesztés tagozat munkájáról 

A nagymu ltu , ke t e vente megrendezendő  Örsza gős Tudőma nyős Dia kkő ri Kőnferencia n 2001-tő l tala ltam 
regiőna lis tudőma nyhőz kapcsőlő dő  szekciő t, szekciő kat. Azők megneveze se ben főlyamatősan sztenderd 
maradt a regiőna lis gazdasa gtan, majd a tí zes e vek eleje tő l ma r ő na llő  szekciő ke nt jelent meg teru letfej-
leszte s. Az ele rhető  10-12 kőnferencia n tő bb mint 120 dőlgőzat keru l bemutata sra e s pa lya ző k sza ma is 
150 fő t tett ki.  
 
A Sőprőni Egyetem La mfalussy Sa ndőr Kő zgazdasa gtudőma nyi Kara bőnyőlí tőtta az idei Kő zgazdasa gi 
Tagőzati Kőnferencia t, ahől 50 szekciő ban 563 dőlgőzat hangzőtt el. A ke t napős rendezve nyen ha rőm 
szekciő  kő tő dő tt a tudőma ny teru letu nkhez, í gy a regiőna lis gazdasa gtan, valamint a turizmus-
vide kfejleszte s szekciő , valamint az a ltalam vezetett teru letfejleszte s.  
 
A szekciő k zsu rije t Lipta k Katalin (ME), Kőltai Zőlta n (PTE), Ta nczős Tama s (EKE), Jeney La szlő  (BCE) e s 
Benczi Melinda dőktőrandusz (SE) alkőtta, aki 11 dőlgőzatőt hallgattunk meg.  
 
A te makő rő k fő kusza ban a smart city elven mu kő dő  fejleszte sek a lltak, ezen belu l is a kő zlekede si rend-
szerek ege sze nek megu jí ta sa, valamint autőnő m ja rmu vek va rősi hata sainak sza mbave tel, felőldőza sa. 
Ke t pa lya zat főglalkőzőtt a kere kpa rős vila ggal, mind a kő zlekede s, mind a turisztikai hata saival. A va rősi 
terek a talakula sa, í gy a barnaő vezetek hasznősí ta sa, vagy a tervezett va rősre szi fejleszte s hata svizsga lata 
sza mős u jszeru  mega llapí ta st kí na lt. Maradtak a klasszikus te ma k is, í gy egy erde lyi kő ze pva rős fejleszte -
si ira nyai, vagy a magyar-szerb hata r menti kapcsőlatők.  
 
Az í ra sbeli dőlgőzatőkat ke t-ke t zsu ritag bí ra lta, a sző beli elő ada sők magas szintu  felke szu ltse get mutat-
tak, frappa ns illusztra ciő kkal, a ke rde sesekre alapős va laszők hangzőttak el, idő nke nt kellemes vita is ki-
alakult, fő leg zsu ri tagjai kő ző tt.  
 
Az első  dí jat Mőrva Attila (BCE): Dar inde er blir verkligher – KPI alapu  smart city mődell cí mu  dőlgőzat e s 
elő ada sa kapta. Dőlgőzata ban egy u j mő dszert dőlgőzőtt ki, a megle vő  u jra e s a tdőlgőza sa val a smart city 
szint va rősi minő sí te se re. Ke t ma sődik dí jat adtunk ki. Nagy Stella (ME): Miskőlc e s az őkős mőbilita s - 
fő kuszban a kő ző sse gi kő zlekede s munka ja ban egy nagyva rősőn keresztu l dőlgőzta ki a kő zlekede si 
rendszer megu jí ta si ira nyait e s annak lehetse ges u j haszna lati mő djait. A kő vetkező  ma sődik dí jas pa lya-
mu  szinte n a nagyva rősi kő zlekede s a talakí ta sa nak kőmplex mődellje vőlt, Dancz A kős Gyula (SZTE): Le-
het MaaS a kő zlekede s? A va rősi mőbilita s u j dimenziő i egy magyar nagyva rősban. Egy harmadik hellyel 
jutalmaztuk Kira ly A rmin Erik (BCE): A hegyi kere kpa rős infrastruktu ra le tesí te se nek vide kfejleszte si 
aspektusai Sa tőraljau jhely e s te rse ge ben cí mu  dőlgőzata t, amiben egy spőrt centrum kialakí ta sa nak teru -
leti hata sait rendszerezte. S ke t ku lő ndí jat adtunk ki, az egyiket szinte n kere kpa rős te ma nak (Na hlik And-
ra s (SE): Kere kpa rhaszna lati szőka sők e s a kere kpa rős fenntarthatő  fejleszte se Sőprőnban), valamint Ke-
lemen Re ka (SZIE): Sze kelyudvarhely va rősfejleszte se e s te rse ggel valő  kapcsőlatai cí mu  dőlgőzata nak.  
 
Friss, jő  szellemu  pa lyamunka k e s kimagaslő  minő se gu  elő ada sők jellemezte k a szekciő t, a te ma k a fiata-
lők e rdeklő de se nek ira nyait tu krő zik, ami a regiőna lis tudőma ny sza ma ra is u zenet, vagy pőntősabban 
jelze s lehet. Sajna latős, hőgy a szervező k nem kereste k meg az MRTT-t, az illete kes szakmai alapí tva nyő-
kat, vagy ma s kutatő , elemző  inte zme nyeket, hőgy egyre szt a tagsa guk kő re ben lehető se get kí na ljanak a 
szekciő ba valő  bekapcsőlő da sra, valamint esetleg ku lő ndí jakkal adjanak jelze st egy-egy elhangzőtt kuta-
ta s aktualita sa ra. Enyedi Regiőna lis Tudőma nyi Alapí tva nynak sikeru lt ta mőgatnia egy pa lya ző t, tőva bba  
ke t dőlgőzatnak szakcikk főrma ban valő  megjelene se t.   
 

Rechnitzer Ja nős  
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OTDK 2021 

Tagozatok beszámolói 

Beszámoló a Területfejlesztés és turizmus tagozat munkájáról 
 
Rő vid besza mőlő mat a 35. Örsza gős Tudőma nyős Dia kkő ri Kőnferencia Kő zgazdasa gtudőma nyi Szekciő ja 
35. szekciő ja nak, a Teru letfejleszte s e s turizmus szekciő nak, elnő keke nt ke szí tem. Meg szeretne m jegyez-
ni, hőgy turizmus őktatő ke nt e s kutatő ke nt ku lő n ő rő mmel tő ltő tt el, hőgy a turisztikai te ma khőz kő thető  
magas sza mu  kutata sők, dőlgőzatők ő sszesen ne gy szekciő  le trehőza sa t eredme nyezte k a versenyen. A 
szekciő ban Ivancső ne  Hőrva th Zsuzsanna (SZE-GK), Főrma di Katalin (BGE) e s Petykő  Csilla (BGE) kőlle-
gina k segí tette k a munka mat, melynek kapcsa n ezu tőn is meg szeretne m kő sző nni a dőcensasszőnyők 
kőnstruktí v, e pí tő  jellegu  munka ja t, amelyet az ÖTDK szellemise ge nek megfelelő en a hallgatő k e rdekeit 
maxima lisan figyelembe ve ve ve geztu nk. Nagyőn főntős tőva bba , hőgy a szervező k re sze rő l Sző ke Tu nde 
Mő nika PhD hallgatő , illetve a technikai sege derő k kifőga stalanul segí tette k a bizőttsa g munka ja t. 
 
A szekciő ban ő sszesen 14 elő ada st hallgattunk meg, amelyek te ma ja terme szetesen rendkí vu l sze leskő ru  
vőlt, a hazai regiőna lis te makő rő ktő l, turisztikai terme keken nyugvő  kutata sőkőn keresztu l afrikai esetta-
nulma nyőn, best practice-en alapulő  munka kig. A hallgatő k felke szu ltse ge alapvető en jő  vőlt, kő zu lu k 1 
elő ada s vőlt kiemelkedő  (Az ő kőturizmus fejlő de se e s hata sai az afrikai kőntinensen cí mmel – Gaa l Dő-
rőttya Karőlin (BCE) elő ada sa ban), tőva bbi 3 pedig erő s. Ennek kő sző nhető en a Bizőttsa g egy első  helyet, 
egy ma sődik helyet e s egy harmadik helyet tudőtt kiősztani, ku lő ndí j tekintete ben azőnban a rendelke-
ze sre a llő  kettő bő l, csak egyet ősztőttunk ki.  
 
Besza mőlő m ve ge n ez u tőn is meg szeretne m kő sző nni a szervező k kiva lő  munka ja t.  

Csapő  Ja nős 
 
 
 

Beszámoló a Fenntartható fejlődés – település-környezet c. tagozat munkájáról 
 
A szekciő ban 12 nevezett dőlgőzatbő l az í ra sbeli bí ra lati főrdulő  uta n ve gu l 11 dőlgőzat keru lhetett be-
mutata sra. Tematikusan a kőnvenciőna lis „sla gerte ma k” (szelektí v hullade kgyu jte s, energiapőlitika/
megu julő  energiafőrra sők, klí mava ltőza s, kő zlekede s kő rnyezeti aspektusai) mellett megjelentek napja-
ink ne pszeru bb te ma i (őkősva rősők, sharing ecőnőmy, utő bbin belu l pedig az Airbnb e s a carsharing ke r-
de sei) is. 
 
Szeme ly szerint sza mőmra ő rvendetes vőlt azt la tni, hőgy szinte mindegyik szerző (i csapat) igyekezett 
e rdemi primer kutata st elve gezni munka ja sőra n. Úgyanakkőr e primer kutata sők elme leti/szakirődalmi 
megalapőza sa ma r igen vegyes ke pet mutatőtt, e s tulajdőnke ppen – e rtelmeze semben – első sőrban ez 
differencia lt a dí jazőtt e s nem dí jazőtt dőlgőzatők kő zt. Mí g elő bbiek esete ben a kutata s elme letileg e s 
mő dszertanilag is megalapőzőtt vőlt – azaz a szakirődalmi a ttekinte s tematikusan is szőrősan e s egye rtel-
mu en kapcsőlő dőtt a kutata si ke rde shez e s a (megalapőzőtt) kutata si mő dszertanhőz, utő bbiak esete ben 
ez a fajta ő sszhang se ru lt/hia nyzőtt. 
 
A szekciő ban ve gu l a zsu ri (tagjai: Dr. habil. Dőmbi Miha ly, Dr. Lisa nyi Endre ne  Dr. Beke Judit, Dr. Tő th 
Katalin e s Dr. habil. Ma lővics Győ rgy) kőnszenzusős dő nte se e rtelme ben ő t dí j keru lt kiőszta sra. A dőlgő-
zatők kő zu l az első  ha rőm helyezett a zsu ri szerint kiemelkedett: Dő mő k Adrienn Manna e s Husza r Ivett 
elemze se az energiaszege nyse g Magyarőrsza gi helyzete rő l (3. helyezett); Sőmőgyi Re ka kiva lő  elme leti e s 
empirikus regiőna lis a ttekinte se a lakőssa gi fu te si energiahőrdőző k haszna lata nak tendencia irő l (2. he-
lyezett); valamint Ba nő czi Anna elemze se a Budapesti Airbnb helyzete rő l e s laka spőlitikai ellentmőnda -
sairő l, e s szaba lyőza si javaslatai egy igazsa gősabb, e lhető bb laka spőlitika e rdeke ben (1. helyezett). 
 
Dőmasze k, 2021. 05. 05.                  Ma lővics Győ rgy 
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OTDK 2021 

Beszámoló  
a Világgazdaság - EU és magyar KKV-k a globális értékláncban c. tagozat munkájáról 

 

A szekciő ban he t dőlgőzatőt mutattak be a hallgatő k, jő l kő vethető , e rdekes a bra kkal e s prőfi mő dőn be-
tartva az idő keretet.  Ha rőm dőlgőzat is feldőlgőzta a kis- e s kő ze pva llalatők (KKV-k) nemzetkő ziesede se -
nek te ma ja t. Az egyik a KKVk expőrtteljesí tme nye alapja n ke pzett klasztereket, a ma sik pedig az e rte kla n-
cőkban valő  re szve telre kőncentra lt a ha lő zatelemze s mő dszere vel. A glőba lis e rte kla nc ku lő nbő ző  fő ld-
rajzi teru leteit ke pviselő  eurő pai klaszterek egyu ttmu kő de si ha lő zata az intelligens szakősőda si strate gia 
segí tse ge vel valő sul meg. A klaszterek kiemelt szerepet ja tszanak a technőlő giatranszfer elő mőzdí ta sa -
ban e s segí tik a KKV-k nemzetkő ziesede se t. A harmadik dőlgőzatban, aminek a zsu ri ku lő ndí jat í te lt, Pail 
Mila n tő bb, mint ezer kis- e s kő ze pva llalat adatait elemezte tí z versenyke pesse gi pille r alapja n, lőgiszti-
kus regressziő val. Ennek alapja n a regiőna lis te rben főkőzatősan bő vu lő  nemzetkő ziesede st javasőlja a 
ce geknek. 
 
Egy hallgatő  a ne met ge pja rmu ipari va llalatők magyarőrsza gi teve kenyse ge re fő kusza lt í ra sa ban. A Ben-
nett-fe le kőmplex mutatő  segí tse ge vel vizsga lta a kő zu ti ja rmu gya rta s gazdasa gi jelentő se ge t a kő ze p-
eurő pai őrsza gőkban e s kőrrela ciő s egyu tthatő  e s a regressziő sza mí ta s segí tse ge vel igazőlta haza nk gaz-
dasa gi fejlő de se e s a ne met ellenő rze su  va llalatők jelenle te kő ző tti szőrős e s pőzití v kapcsőlatőt. Ku lfő ldi 
befektete sekkel főglalkőzőtt egy tőva bbi dőlgőzat is, a ltala nősan bemutatva azőkat e s az ÚSA szerepe t. 
 
A szekciő ban ke t, tartalmilag e s mő dszertanilag is kiemelkedő en jő  dőlgőzat vőlt. Fejes Csőngőr dőlgőzata 
a megnyilva nulő  kőmparatí v elő nyő ket vizsga lta ke tfe le megkő zelí te sben, a hagyőma nyős, Balassa-fe le 
index mellett hőzza adőtt-e rte k kereskedelmi adatőkőn alapulő  mutatő t is sza mőlva. A ke tfe le e rte keket 
ő sszevetve kialakultak megerő sí tett erő s e s gyenge szektőrők. Likva csik Da vid dőlgőzata pedig a nemzet-
kő zi bizőnytalansa g magyar re szve nypiacra gyakőrőlt hata sait elemezte specia lis ő kőnőmetriai mő dszer-
rel. Ha rőmfe le mutatő  – me ret, „bőők tő market” ra ta, piaci mőmentum – szerint ke pzett pőrtfő liő kkal e s 
az Ecőnőmic Pőlicy Úncertainty mutatő  e rte keivel ve gzett regressziő s sza mí ta st, negatí v, de nem szignifi-
ka ns kapcsőlatőt kimutatva. Ve gu l e dőlgőzat nyerte az első  dí jat szekciő nkban. 
 

          E ltető  Andrea 
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OTDK 2021 

Beszámoló a Világgazdaság – integráció és külkereskedelem c. tagozat munkájáról 

 

Az idei ÖTDK Vila ggazdasa g – integra ciő  e s ku lkereskedelem c. szekciő ja ban tizenke t kiva lő  elő ada st hall-
gathattak meg az e rdeklő dő k. Megí te le sem szerint a dőlgőzatők í ra sős va ltőzata is igen magas szí nvőnalu  
vőlt, az itt szereplő  dőlgőzatők ha rőmnegyede nek vőlt ese lye valamilyen helyeze sre vagy ku lő ndí jra – de 
csak hat re sztvevő t dí jazhattunk valamilyen mő dőn. A dőlgőzatők va ltőzatősak vőltak te ma jukat tekintve, 
őrsza gtanulma nyők mellett ku lő nfe le kő zgazdasa gi te ma k re szletesebb vizsga lata t is elve gezte k a hallga-
tő k, va ltőzatős mő dszertani megkő zelí te sben. Tala n amit hia nyőlhattunk, az a kimőndőttan magyar vő-
natkőza su  te ma kkal főglalkőző  dőlgőzatők alacsőny sza ma, illetve a nem magyar vőnatkőza su  te ma k ese-
te ben valamife le kitekinte s arra, hőgy a vizsga latnak mik a kő vetkeztete sei a magyar gazdasa g sza ma ra. A 
zsu riben gyakőrlatilag teljes vőlt az egyete rte s a dőlgőzatők sőrrendje t illető en.  
 
Mő dszertani megkő zelí te se t e s a vizsga lt te ma főntőssa ga t tekintve is alapős, e rdekes e s u jszeru  elemze st 
tartalmazőtt Hartvig A rőn De nes (BCE) dőlgőzata, amelyet „Devizaverseny az őlaje rt – Az őlaj, a dőlla r, az 
eurő  e s a renminbi kapcsőlata nak spillőver elemze se” cí mmel nyu jtőtt be a szerző . Ez a dőlgőzat vitte el a 
szekciő  első  dí ja t. Hasőnlő an u jszeru  mő dszertant haszna lt egy kő zgazdasa gtani alapke rde s elemze se ben 
Rausz Rőland (BCE), aki azt prő ba lta kiderí teni, hőgy mi hata rőzza meg a nemzetkő zi kereskedelmet – a 
ku lő nfe le elme leteket ha lő zati me rő sza mőkkal e s egy expőnencia lis ve letlen gra f mődellel „tesztelte” a 
hallgatő  a nemzetkő zi kereskedelem bilatera lis adatainak ma trixa n. A dőlgőzat lett a szekciő  ma sődik he-
lyezettje. Mind a ke t dőlgőzat kiemelkedett mő dszertani kőmplexita sa val e s u jszeru se ge vel (e s csak egy 
halk kritika: az elme leti ha tte r leí ra sa n majd lehet me g finőmí tani…). Ke t harmadik helyet adtunk ki a 
szekciő ban. Az egyiket Tajti Alexandra (BCE) szerezte meg A glőba lis szege nyse g e s egyenlő tlense g ő ssze-
fu gge seinek vizsga lata cí mu  lőgikusan fele pí tett, jő l megí rt e s sze pen elő adőtt dőlgőzata val. A ma sik har-
madik helyezett Tan Panhavaőn (PE) lett, aki az  
 
ASEAN gazdasa gi integra ciő  hata sa t vizsga lta Kambődzsa, Laősz, Myanmar e s Vietnam gazdasa ga ra, 
elemze se t e s kő vetkeztete seit jő l illusztra lt, meggyő ző  prezenta ciő ban mutatta be. A zsu ri egyik ku lő ndí -
ja t Kő rő si Pe ter (BCE) kapta, aki a venezuelai gazdasa gi va lsa g esete ben vizsga lta a kő őlajkincshez kap-
csőlő dő  hőlland kő r e s a gazdasa gpőlitikai hiba k szerepe t. A ma sik ku lő ndí jat ez őlyan dőlgőzatnak í te l-
tu k, amelyik a magyar gazdasa g szempőntja bő l ku lő nő sen releva ns te ma t vizsga lt: Marő  Zala n Ma rk 
(BCE) a kí nai Ú j Selyemu t kezdeme nyeze st e s a magyar expőrt lehető se geit vizsga lta a legvalő szí nu bb 
u tvőnalak mente n elhelyezkedő  őrsza gőkba. Ö sszesse ge ben szekciő nkban be ke sebb idő szakők va ltakőz-
tak szakmai vita kkal – e s ő sszesse ge ben este re egy nagyőn jő  hangulatu , magas szakmai szí nvőnalu  pre-
zenta ciő s napőt tudhattunk magunk mő gő tt.  
         

Tő lgyessy Pe terne  Sass Magdőlna 
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OTDK 2021 

Az egyes szekciók eredményei 

  Hallgató neve OTDK dolgozat címe Témavezető Egyetem 

Tagozat Fenntartható fejlődés - település-környezet  

1. helyezett Ba nő czi Anna 
Szaba lyőzni a szaba lyőzhatatlant? – Piacelme leti 
megkő zelí te sben az Airbnb budapesti szaba lyőzha-
tő sa ga 

Berde E va  
(egyetemi tana r) 

BCE 

2. helyezett Sőmőgyi Re ka 
Mekkőra az energiasza mla? - Lakőssa gi fu te si ener-
giahőrdőző k felhaszna la sa nak gazdasa gi ő sszefu g-
ge sei Kő ze p-Kelet Eurő pa ban 

Pa lvő lgyi Tama s 
(egyetemi dőcens) 

BME 

3. helyezett 
Dő mő k Adrienn  
Manna, Husza r Ivett 

Az energiaszege nyse g helyzete Magyarőrsza gőn 
Hőrtay Ölive r (PhD  
hallgatő ), Sző ke Tama s 
(PhD hallgatő ) 

BME 

3. helyezett  
Mura nyi Ma tya s  
Pe ter, Raptis Andra s 
Jőannis 

Budapesti kere kpa rősők sza llő pőr expőzí ciő ja nak 
me re se 

Szila gyi Artu r (egyetemi 
tana rsege d) 

BCE 

Különdíj 
Gyetvai Ga bőr,  
Hőrva th Ga bőr,  
Kő rő gyi Gergely 

A carsharing az u j őlaj? - A MÖL Limő flőtta ja nak 
me rete t befőlya sőlő  te nyező k 

Chika n Attila (egyetemi 
tana r) 

BCE 

Tagozat Regionális gazdaságtan 

1. helyezett Figura Bettina 
Az autőmatiza ciő  hata sa e s te rbelise ge a diplőma s 
munkava llalő k kő re ben 

Elekes Zőlta n 
(tudőma nyős munka-
ta rs),  
Vas Zső fia Bőgla rka 
(egyetemi dőcens) 

SZTE 

2. helyezett Paulővics Pe ter 
A lőndőni őlimpia rendeze se nek hata sa a  
laka sa rakra 

El-Meőuch Nedim  
Ma rtőn (elemző ) 

BCE 

3. helyezett 
Hartvig A rőn De nes, 
Öberfrank Bala zs Pa l, 
Va sa rhelyi Bence 

Munkaerő hia ny vagy munkane lku lise g? - A magyar 
ja ra si munkane lku lise g vizsga lata te rő kőnőmetriai 
mő dszerekkel 

Madari Zőlta n 
(egyetemi tana rsege d) 

BCE 

3. helyezett Csizmadia Adria n 
A jő vedelemre hatő  te nyező k vizsga lata a De l-
duna ntu li re giő ban 

Bareith Tibőr  
(egyetemi tana rsege d) 

KE 

Különdíj Busőedőv Aleksandr 
Russia- an emerging ecőnőmy? Regiőnal clusters 
and determining factőrs 

Ga spa r Tama s 
(tudőma nyős  
fő munkata rs) 

BGE 

Különdíj 
Tarnő czi Tama s  
Bence 

A Cővid-19 ví rus gazdasa gi hata sa a debreceni sze k-
helyu  gazdasa gi ta rsasa gők főglalkőztatőtti le tsza -
ma ra e s nettő  a rbeve tele re, illetve Debrecen va rős 
helyi iparu ze si adő beve tele re 

Taka cs Viktőr La szlő  
(tana rsege d) 

DE 

Tagozat  Területfejlesztés 

1. helyezett Mőrva Attila 
Da r ide er blir verklighet - KPI alapu  smart city vizs-
ga lati mődell 

Ka da r Krisztia n Sa ndőr 
(egyetemi tana r) 

BCE 

2. helyezett Nagy Stella 
Miskőlc e s az őkős mőbilita s: fő kuszban a kő ző sse gi 
kő zlekede s 

Nagy Zőlta n (egyetemi 
dőcens), Luka cs Zsőlt 
(autő buszkő zlekede si 
igazgatő ) 

ME 

2. helyezett Dancz A kős Gyula 
LEHET MAAS A KÖ ZLEKEDE S? A VA RÖSI MÖBILI-
TA S Ú J DIMENZIÖ I EGY MAGYAR NAGYVA RÖSBAN 

Lukővics Miklő s 
(egyetemi dőcens 

SZTE 

3. helyezett Kira ly A rmin Erik 
A hegyikere kpa rős infrastruktu ra le tesí te se nek 
vide kfejleszte si aspektusa Sa tőraljau jhelyen e s te r-
se ge ben 

Ritter Krisztia n,  
A ldőrfai Győ rgy 
(egyetemi dőcens, u gy-
vivő  szake rtő ) 

SZIE 

Különdíj Na hlik Andra s 
Kere kpa rhaszna lati szőka sők e s a kere kpa rős kő z-
lekede s fenntarthatő  fejleszte se Sőprőnban 

Bazső ne  Bertalan Laura 
(adjunktus) 

SÖE 

Különdíj Kelemen Re ka 
Sze kelyudvarhely va rősfejleszte se e s a te rse ggel 
valő  kapcsőlata 

Úrba nne  Malőmsőki 
Mő nika (tansze ki me r-
nő k) 

SZIE 
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OTDK 2021 

Az egyes szekciók eredményei 

Tagozat  Turizmus - területfejlesztés és turizmus 

1. helyezett Ma rkus Zita 
Övertőurism Budapesten? - A va rősi turizmus e s az 
ővertőurism jelense g kapcsőlata nak vizsga lata a 
fő va rősba la tőgatő k szeme vel 

Ja szbere nyi Melinda 
(egyetemi dőcens) 

BCE 

2. helyezett 
Gaa l Dőrőttya  
Karőlin 

Az ő kőturizmus fejlő de se e s hata sai az afrikai kőnti-
nensen 

Harangőző  Ga bőr 
(egyetemi dőcens) 

BCE 

2. helyezett Sző llő s-Tő th Andrea 
A tu lzőtt me rte ku  turizmus („ővertőurism”) vizsga -
lata nemzetkő zi viszőnylatban e s haza nkban 

Varga ne  Csőba n Katalin 
(adjunktus) 

DE 

3. helyezett Sőő s Eszter 
A fenntarthatő  turizmus aspektusainak vizsga lata a 
Veszpre m-Balatőn2023 Eurő pa Kultura lis Fő va rősa 
prőgram tu kre ben 

Lő rincz Katalin 
(egyetemi dőcens) 

PE 

3. helyezett Nagy Dő ra Gyula kultura lis turizmusa 
Mőlna r Csilla  
(egyetemi dőcens) 

SZIE 

Különdíj Herczeg Miklő s Az Örőszla n a Budapesti Luxus sza llőda piacőn 
Farkas Bala zs 
(tudőma nyős tana csadő ) 

BGE 

Tagozat  Világgazdaság - EU és magyar KKV-k a globális értékláncban 

1. helyezett Likva csik Da vid 
A nemzetkő zi gazdasa gpőlitikai bizőnytalansa g ha-
ta sa Magyarőrsza gra 

Neszveda Ga bőr 
(egyetemi tana rsege d) 

BCE 

2. helyezett Fejes Csőngőr 
Magyarőrsza g versenyke pesse ge nek elemze se a 
megnyilva nulő  kőmparatí v elő nyő k alapja n 

Me sza rős A da m 
(egyetemi adjunktus) 

BCE 

Különdíj Pail Mila n Magyar kis- e s kő ze pva llalatők nemzetkő ziesede se 
Rideg Andra s 
(adjunktus) 

PTE 

Tagozat Világgazdaság - Európai Unió  

1. helyezett 
+ DOSZ  
jutalom 

Neme ny Dőrka Vira g 
Mőnitőring the headline targets őf the Eurőpe 2020 
Strategy by different NÚTS levels 

Tő th Bala zs Istva n 
(egyetemi dőcens) 

SÖE 

2. helyezett Neumann Eszter 
Az Ipar 4.0 e s a glőba lis e rte kla ncők szerepe az Eu-
rő pai Úniő ban 

Mőlna rne  Barna Katalin 
(egyetemi dőcens) 

PE 

3. helyezett Hartvig A rőn De nes A Brexit lehetse ges hata sa Magyarőrsza gra 
Madari Zőlta n (egyetemi 
tana rsege d) 

BCE 

Különdíj Nagy Kincső  Lilla 
Hőw can the rankings őf the develőpment indica-
tőrs őf Austria be imprőved? 

Ga spa r Tama s 
(tudőma nyős  
fő munkata rs) 

BGE 

Tagozat  Világgazdaság - integráció és külkereskedelem  

1. helyezett 
+ PSAT  
Reménység 
kitűző 

Hartvig A rőn De nes 
Devizaverseny az őlaje rt - Az őlaj, a dőlla r, az eurő  
e s a renminbi kapcsőlata nak spillőver elemze se 

Badics Mila n Csaba 
(egyetemi tana rsege d) 

BCE 

2. helyezett Rausz Rőland What determines internatiőnal trade? 
Ka rpa ti Andra s (Data 
scientist) 

BCE 

3. helyezett Tajti Alexandra 
A glőba lis szege nyse g e s egyenlő tlense g ő sszefu g-
ge seinek vizsga lata 

Tő th Jő zsef (egyetemi 
tana r) 

BCE 

3. helyezett Tan Panhavaőn 
The Impact őf ASEAN Ecőnőmic Integratiőn őn 
CLMV in Regiőnal Trade Scenariő 

Veres Anita (adjunktus) PE 

Különdíj Marő  Zala n Ma rk 
A kí nai Ú j Selyemu t kezdeme nyeze s e s a magyar 
expőrt lehető se gei a legvalő szí nu bb u tvőnalak men-
te n elhelyezkedő  őrsza gőkba 

Tő rő k A rőn (egyetemi 
dőcens) 

BCE 

Különdíj Kő rő si Pe ter 
CÚRSED ÖIL. THE RÖLE ÖF DÚTCH DISEASE AND 
PÖLICY MISMANAGEMENT IN THE VENEZÚELAN 
ECÖNÖMIC CRISIS 

Ga bőr Vigva ri (ku lső  
őktatő ) 

ELTE 
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HABILITÁCIÓS ELŐADÁS ÉS DOKTORI VÉDÉSEK 

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  Szőmbat-
helyi Ma rta 

A teru leti tő ke, a tehetse gmenedzsment e s 
a spőrtőlő i kettő s karrier kő lcső nhata sa nak 
vizsga lata 

2021-05-05 

Lieszkővszky 
Jő zsef Pa l 

Hardi Tama s 
A kő zfőrgalmu  kő zlekede si ele rhető se g 
vizsga lata haza nk vide ki te rse geiben 

2021-03-17 

Spaller Endre 
Dő ry Tibőr 
Ta rste mavezető :  
Vasa La szlő  

Data-Based State Innővatiőn Management 
(Az adatalapu  a llami innőva ciő menedzs-
ment) 

2021-03-17 

Balassa Berna-
dett 

Sőmőgyi Ferenc 
A zsidő -kereszte ny e rte krend hata sa Kő -
ze p-Eurő pa gazdasa ga ra 

2021-03-17 

Habilitációs előadás 
 
Tő th Bala zs Istva n 2021. a prilis 20-a n tartőtta meg habilita ciő s elő ada sa t a Sőprőni Egyetem  
Sze chenyi Istva n Gazda lkőda s- e s Szerveze studőma nyők Dőktőri Iskőla ban, melyen 100%  
eredme nyt e rt el.  
 
A tudományos előadás címe: Measuring territőrial capital: empirical evidence frőm the EÚ regiőns in the 
2010s 
Az oktatási előadás címe: A teru leti egyensu lytalansa g (egyenlő tlense g) klasszikus elme letei e s u j megkő ze-
lí te se: a helyalapu  fejleszte sek szu kse gesse ge e s alkalmaza sa az Eurő pai Úniő  kőhe ziő s  
pőlitika ja ban 

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

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

Elekes Zőlta n 
Nagyne  Mőlna r  
Melinda 

A sze kelyfő ldi szőcia lis ella ta si ha lő  mu ltja, 
jelene, jő vő je.  

2021-03-11 
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Az MTA RTB folyóiratlista alapján   

- nemzetközi és hazai (A és B kategória) cikkek 

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK  

A Eurőpean Spatial Research Pőlicy ku lő nsza ma (2020, Vől 27, 2) Varju  Viktőr szerkeszte se ben e s elő szava -
val jelent meg. A főlyő irat lapsza ma lető lthető :  
http://esrap.geő.uni.lődz.pl/index.php?page=v27n2 

 
Említett különszámban jelent meg: 
Varju  Viktőr - Mezei Cecí lia - Ve r Csaba: Lőcal resőurce-based develőpment pőtential as reflected in waste 

management/circularity transitiőn: Gővernance barriers in Hungary, 79-93. ő. 
  

Pőma zi Istva n—Szabő  Eleme r: Circular ecőnőmy pőlicy-related natiőnal initiatives in Visegrad cőuntries, 
131-154. ő. 

 

 
További folyóirat cikkek: 
Bődna r Ga bőr (2020): Study őf the Factőrs Influencing Regiőnal Cőmpetitiveness in the Case őf Germany and 

France. ROMANIAN REVIEW OF REGIONAL STUDIES, 2,  pp. 3-14. 
 
Buza si Attila - Csizővszky Anna (2021): Fenntarthatő sa g e s klí maadapta ciő  a va rősfejleszte sben – lőck-in 

elemze s Budapest XVII. keru lete nek pe lda ja n keresztu l, TÉR ÉS TÁRSADALOM, 1, pp. 72-91. 
 

Buza si Attila - Pa lvő lgyi Tama s - Szalma ne  Csete Ma ria (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. 

 

Kőva cs Tere z (2021): Az alfő ldi tanya k tő rte nete nek a ttekinte se egy csengő di tanyakutata s kapcsa n. Civil 
Szemle, 1, pp. 5-25. 

 

Lipta k Katalin (2021): Maradj őtthőn, dőlgőzz őtthőn! – A kőrőnaví rus-ja rva ny hata sa a ta vmunka ra E szak-

Magyarőrsza gőn, Területi Statisztika, 2021, 2, pp. 153–169. 
 
Sikős T. Tama s – Papp Vanda – Kőva cs Andra s (2021): A hazai va sa rlő i magatarta s va ltőza sa a CÖVID-19-

ja rva ny első  hulla ma ban, Területi Statisztika, 2, pp. 135–152. 
 

Szirmai Viktő ria (2021): Nagyva rősők a CÖVID-19 ví rusja rva ny ideje n, Földrajzi Közlemények, 1, pp. 1–16. 
 
Tő th Gergő  - Juha sz Sa ndőr - Elekes Zőlta n - Lengyel Bala zs (2021): Repeated cőllabőratiőn őf inventőrs ac-

rőss Eurőpean regiőns, European Planning Studies, Ahead-őf-print, pp. 1-21. 
 
 
Könyvfejezet: 

Nyikős Győ rgyi (2021): Regiőnalpőlitik in Úngarn: EÚ-Einflu sse und die (re-)zentralisierte Verfőlgung natiő-
naler Priőrita ten. In: Bős, E. - Lőrenz, A. (szerk.): Das politische System Ungarns - Nationale Demokratie-
entwicklung, Orbán und die EU, Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 245-266. 

 
 
 

 

 

http://esrap.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=v27n2
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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 kő ze p- e s kelet-eurő pai re giő  geőpőlitikai szerepkő re nek e rtelmeze sekőr a fő  ke rde s rendszerint az, hőgy 
hől van a te rse g, Nyugatőn vagy Keleten? De e ke rde sfelteve s ma r nem igaza n felel meg a 21. sza zad vila ga -
nak, hanem sőkkal inka bb a hagyőma nyős tő rte nelmi e s legfő ke ppen hidegha bőru s idő szak szemle letmő d-
ja hőz kapcsőlő dik. A jelenleg főrma lő dő  tő bbpő lusu  vila g te rse gu nk sza ma ra u j geőpőlitikai lehető se geket 
kí na l. Főrdul a fő ldgő mb, s minden elő rejelze s szerint a 21. sza zad ma r nem az eurő pai kőntinens, hanem 
sőkkal inka bb A zsia/Eura zsia e vsza zada lesz.  
 
Milyen geőpőlitikai szerepkő re lesz a kő ze p- e s kelet-eurő pai te rse gnek ezen az u j mőst alakulő  eura zsiai 
kőntinensen? Ahhőz, hőgy a kő ze p-e s kelet-eurő pai őrsza gők a jelenleg főrma lő dő  eura zsiai kőntinens hí d-
te rse ge ve /kapute rse ge ve  va ljanak mindenke ppen ő na llő  gazdasa gi erő te rre  kell, hőgy alakuljanak. De ez 
csak akkőr lehetse ges, ha a te rse g őrsza gai gazdasa gilag te nylegesen egyu ttmu kő dnek, s a szinte ma r a llan-
dő sulő  nyugat-keleti megősztőttsa g helyett le trejő n egy e szak-de li ira nyu , infrastruktura lis főlyőső kra e pu -
lő  u j kelet-kő ze p-eurő pai gazdasa gi erő te r.  
 
Ne ha ny e rtized mu lva arra a ke rde sre, hőgy hől van a kő ze p- e s kelet-eurő pai te rse g, milyen va laszt főgunk 
adni, azt, hőgy Eurő pa keleti fele n, vagy inka bb azt, hőgy Eura zsia kő zepe n? E kő nyv fő  ce lja, hőgy hőzza ja -
ruljőn a kő ze p- e s kelet-eurő pai te rse g hí dző na/kapute rse g szerepkő re nek elme leti e s aktua lpőlitikai, vala-
mint diplőma ciai, kiemelten gazdasa gdiplőma ciai megalapőza sa hőz.  
 
A kő nyv ele rhető : www.peterlang.cőm/view/title/73425 
 
 

 

KÖNYVISMERTETŐK 

Kocziszky György (2021) (szerk.) 

Észak-Magyarország - A Kárpát-medence régiói 15. 

HVG-ÖRAC, Budapest. 

A Ka rpa t-medence re giő i cí mu  sőrőzat ce lja, hőgy bemutassa a Ka rpa t-medence magyarőrsza gi e s hata rőn 
kí vu li re giő inak terme szeti, ta rsadalmi, telepu le si e s gazdasa gi a llapőta t, e rte kelje a transzfőrma ciő s idő -
szakban bekő vetkezett va ltőza sőkat, elhelyezze a re giő kat az eurő pai gazdasa gi te rben, e s ismertesse a fej-
leszte si elke pzele seket. A kő tetek szerző i hata rőn tu li magyar kutatő k, akik e munka jukkal a magyar regiő-
na lis tudőma ny hata rőn tu li mu helyeinek a kialakí ta sa hőz is hőzza ja rulnak. 
 

https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=-VTClLGgHYrEI6qoIiOZOiJcDne9ptXv7wHXOsNDuLbGUBEyQQbZCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.peterlang.com%2fview%2ftitle%2f73425
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A ja rmu vek vila ga a nagy va ltőza sők kőra t e li. Az elektrőmőbilita s egyu tt ja r a digitaliza ciő  la tva nyős terje-
de se vel, a ja rmu vek e s a kő zlekede si mő dők a talakula sa val, csaku gy mint az eszkő ző k e s az emberek visző-
nya nak radika lis mő dősula sa val. Az ő nvezető  ja rmu  az egyik szimbő luma a kőra bbi magatarta sőkat, visző-
nyőkat, gazdasa gi ba zisőkat e s inte zme nyeket felfőrgatő  innőva ciő s hulla mnak. 
A hazai szakirődalőmban nem tala lkőzhatunk a ja rmu fejleszte s- e s gya rta s u j ira nya nak gazdasa gi e s ta rsa-
dalmi hata sait feldőlgőző  a tfőgő  kiadva nnyal. A szerző k a Sze chenyi Istva n Egyetemen egy kutata si prőgram 
kerete ben dőlgőzta k fel az ő nvezető  ja rmu vek ő kősziszte ma ja nak legfőntősabb ta rsadalmi ő sszefu gge seit. A 
tanulma nykő tetben a te ma he t kutatő ja elemzi a ge p e s az ember kapcsőlata nak va ltőza sa t a technőlő -
gia fejlő de s viszőnylata ban, de betekinte st adnak a gazdasa gi, ta rsadalmi hata srendszerek bőnyőlult sző ve-
te be, felva zőlja k a ja rmu gya rta st a trendező  Ipar 4.0 rendszer alapjait, a va rősfejlő de s e s a ja rmu -
vek elke pzelhető  trendjeirő l őlvashatunk, valamint a hazai autőmőbilita s saja tőssa gairő l nyeru nk ismerete-
ket. 
 
A kő tet ma sődik re sze az első  a tfőgő , őrsza gős le pte ku , lakőssa gi kő rben ve gzett az ő nvezető  ja rmu vek is-
merete re e s főgada sa ra ira nyulő  reprezentatí v ke rdő í ves felme re s eredme nyeit mutatja be. Ke -
pet kaphatunk arrő l, hőgy mennyire e le nk e s nyitőtt a ja rmu vek u j genera ciő ja ira nti e rdeklő de s, e s hőgy 
milyen agga lyők e s bizőnytalansa gők főgalmaző dnak meg a jő vő  elkeru lhetetlen fejlő de si ira nyaival szem-
ben. 
 
Aja nljuk a kő tetet mindazőknak, akiket e rdekelnek a ma e s a hőlnap ja rmu vei, azők hata sa az e letu nkre a 
termele stő l a főgyaszta sőn a t az e letmő dig, valamint azőknak is, akik el kí va nnak gőndőlkődni a 
ma embere nek a jő vő re vőnatkőző  ví ziő irő l. 
 
A kő tet megjelene se t a Sze chenyi Istva n Egyetem e s a Ja rmu ipari Kutatő kő zpőnt ta mőgatta.   
 
Hivatkőza s: 
https://mersz.hu/csizmadia-rechnitzer-az-őnvezető-jarmuvek-vilaga  
 
Önline ma r őlvashatő  a MeRSZ őldala n EduID haszna lata val vagy elő fizete ssel.  
https://mersz.hu/kiadvany/813/dőkumentum/infő/ 
 
 

 

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 

Akade miai Kiadő  

ISBN: 978 963 454 629 0 

 

https://mersz.hu/csizmadia-rechnitzer-az-onvezeto-jarmuvek-vilaga
https://mersz.hu/kiadvany/813/dokumentum/info/
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Rechnitzer János – Berkes Judit (2021) (szerk.) 

Nagyvárosok Magyarországon. 

Ludővika Egyetemi Kiadő . 

Győ r – Budapest 

ISBN: 9789635313433 

A magyar nagyva rősők fejlő de si pa lya ja rő l az elmu lt hu sz e vben nem ke szu lt sem e rte kelő , sem ő sszehasőn-
lí tő  tanulma nykő tet. Erre nyí lt mő dunk a KÖ FÖP-2.1.2.-VEKÖP15-2016-00001 „A jő  kőrma nyza st megala-
pőző  kő zszőlga lat-fejleszte s” elneveze su  prőgram kerete ben lefőlytatőtt kutata sőknak kő sző nhető en. 16 
szerző  15 tanulma nya dőlgőzza fel a hazai telepu le sha lő zat csőmő pőntjainak jellemző it, fejlő de si ira nyait, 
e rdekesse geit. A ttekinte st nyu jtunk a kőra bbi kutata si ira nyőkrő l, gazdasa gi szerkezetu k alakula sa rő l, a 
kőrma nyza si mődellekrő l, a ta rsadal. miszerkezet-va ltőza si trendjeikrő l, a kultura lis miliő rő l, a va rősszer-
kezet a trendező de se rő l, majd ő sszefőglaljuk fejlő de si pa lya ik jellemző it, keresve a kő ző s e s egyedi eleme-
ket. Mindehhez ta rsul a nyőlc nagyva rős (Debrecen, Győ r, Kecskeme t, Nyí regyha za, Miskőlc, Szeged, Sze kes-
fehe rva r) elemző -e rte kelő  tanulma nya. 
A kő tetet aja nljuk a nagyva rősők vezető inek, pőlitikusainak, tervező inek, kő ző sse geinek, felelő s pőlga rai-
nak. Tőva bba  mindazőknak, akik e rdeklő dnek a hazai telepu le sha lő zat fejlő de se ira nt, kiva ltke ppen a befek-
tető knek e s gazdasa gi szereplő iknek, akik szakszeru  e s tudőma nyős infőrma ciő kat nyerhetnek belő le dő n-
te seik megalapőza sa hőz. 
 
A kő nyv ele rhető : https://webshőp.ludővika.hu/termek/szakkőnyvek/tarsadalőmtudőmany-szakkőnyvek/
nagyvarősők-magyarőrszagőn/ 

 

KÖNYVISMERTETŐK 

Kovács Róbert (2021) (szerk.) 

Az önkormányzatok helyi közszolgáltatásokon túli közös-

ségi funkciói – elmélet és példák.  

Ludővika Egyetemi Kiadő , Budapest 

ISBN: 9789635311590 

Az őlvaső  egy mőzgalmas, sőkszí nu  kő tetet tart a keze ben, amelynek nagyőn ku lő nbő ző  szakmai, e letrajzi 
ha tte rrel rendelkező  kutatő i elte rő  mő dszertanők alapja n kezdtek a jő vő őrienta lt ő nkőrma nyzati gőndőlkő-
da st bőncőlgatő  kutata saikba, e s ve gső  sőrőn mindannyian a helyi jő le t ku lő nbő ző  aspektusaina l kő tő ttek 
ki. Kőva cs Rő bert e s Sisa Krisztina egyara nt a pe nzu gyi terveze s ke rde se t bőncőlgatja. Elő bbi inka bb kő zpő-
litikai, mí g utő bbi sza mviteli szempőntbő l. Bajőr Tibőr e s Siva k Jő zsef a tfőgő  vizsga latőkat ke szí tettek mik-
rőte rse gi kő rnyezetben, ily mő dőn megismerhető ve  te ve a gyakőrlatőt is. Zsugyel Ja nős innővatí v szervezeti
-tulajdőni kőnstrukciő ban, a szőcia lis piacgazdasa g kereteit vizsga lva kutatja a kő zjő t. Ve gu l Hardy Andra s 
tanulma nya ban egy kiemelt innővatí v teru letet, a helyi fenntarthatő  energetikai rendszereket mutatja be. 
 
A kő nyv lető lthető :  
https://tudaspőrtal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16349 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16349
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Sikos T. Tamás (szerk.) (2019) 
 
Az élelmiszer–ellátási láncok sérülékenysége  
 
Ludővika Egyetemi Kiadő   
 
ISBN: 9786156020215  

A kő nyv a ttekinte st ad a hazai e lelmiszerkereskedelem fejlő de se rő l, helyzete rő l e s a kiskereskedelem u j 
trendjeirő l. Bemutatja, hőgy nemcsak a terme szeti katasztrő fa k, ve szhelyzetek, ta rsadalmi eseme nyek jelen-
tenek pőtencia lis vesze lyt az ella ta sra, hanem a me retgazdasa gőssa gbő l fakadő  kő vetkezme nyek is. Amel-
lett e rvel, hőgy a telepu le sek megfelelő  szintu  alapella ta sa nak fenntarthatő sa ga t jelentő s me rte kben segí ti a 
rő vid ella ta si la ncők hate kőny mu kő dtete se, valamint az e-kereskedelem. A jelenlegi trendek alapja n mega l-
lapí tja, hőgy az e-kereskedelem nem főgja kiszőrí tani a hagyőma nyős e rte kesí te st, de az őnline e s őffline 
megőlda sők hate kőny integra ciő ja adja majd a hősszu  ta vu  va llalati versenyelő nyt. Úgyanakkőr ra mutat, 
hőgy az e lelmiszer-kereskedelem te rbeni va ltőza sa egyre tő bb pőtencia lis vesze lyt rejt maga ban, egyre je-
lentő sebb a szektőr terrőrfenyegetettse ge, e s a se ru le kenyse g u jabb szí ntere, a kiberfenyegetettse g is meg-
jelenik. 
 
A kő tet azzal a nem titkőlt ce llal ke szu lt, hőgy segí tse get nyu jtsőn a szakembereknek az e lelmiszer-
kereskedelem fejleszte se hez, az egyes te rse gekben megle vő  anőma lia k felsza mőla sa hőz, valamint felhí vja a 
figyelmet az e lelmiszere rte kesí te sben rejlő  vesze lyekre, e s ra mutassőn a jő vő beni trendekre. 
 
A kő nyv megva sa rőlhatő :  
https://webshőp.ludővika.hu/termek/tankőnyvek/az-elelmiszer-ellatasi-lancők-serulekenysege/ 

 

KÖNYVISMERTETŐK 

https://webshop.ludovika.hu/termek/tankonyvek/az-elelmiszer-ellatasi-lancok-serulekenysege/
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Szabó Lajos - Remenyik Bulcsú (2020) 

Földrajzi utazóknak 

Szaktuda s Kiadő  Ha z 

ISBN 978-615-5224-92-8 

 

A ke zikő nyv első sőrban a turizmus-vende gla ta s e s turizmus-menedzsment szakős (BSc, MSc) hallgatő k sza -
ma ra ke szu lt, azőnban a turizmus ira nt e rdeklő dő  sze lesebb őlvaső kő ző nse g figyelme be is aja nlhatő . 
 
Az utaza s a fejlett vila gban a he tkő znapi e letvitel szerves re sze, a szabadidő  va ltőzatős eltő lte se. Ez egyben 
helyva ltőztata s is, melynek sőra n a turizmus re sztvevő je a llandő  e lettere n kí vu li fő ldrajzi tereket, telepu le -
seket keres e s fedez fel a maga sza ma ra. Ezen helyek felfedeze se ben segí t ta je kőző da st nyu jtani e s eligaződ-
ni a kő nyv, melyet keze ben tart az Ölvaső . 
 
Re szletesen megismerhetju k az utaza st is maga ba főglalő  nagy rendszer, a turizmus alapjait, amely a szak-
ma ban keve sbe  ja ratős, ugyanakkőr e rdeklő dő  vila gla tő k sza ma ra nyu jt kő ze rthető  főrma ban infőrma ciő t. 
Emellett a vila g legla tőgatőttabb őrsza gairő l tudhatunk meg e rte kes e s e rdekes adatőkat, jellemző  illusztra -
ciő kkal ala ta masztva. 
  
A kő nyv e rdekes őlvasma ny, szakmai anyag, de ke zikő nyvke nt az utaző k vagy a vila g őrsza gainak megisme-
re se ira nt főge kőny e rdeklő dő k sza ma ra e ppu gy e rte kes. 
 
A Szaktuda s Kiadő  Ha z a ltal 2020-ben kiadőtt kő nyv interneten is megva sa rőlhatő , a https://szaktudas.hu/
termekek+z_egyeb+főldrajz_utazőkna.html cí men e rhető  el.  
 
 

 

 

 

KÖNYVISMERTETŐK 

https://szaktudas.hu/termekek+z_egyeb+foldrajz_utazokna.html
https://szaktudas.hu/termekek+z_egyeb+foldrajz_utazokna.html
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Átalakuló térségek: a svéd munkaerő-vonzáskörzetek gazdasági rugalmasságának feltárása különbö-
ző munkaerőpiaci csoportokra tekintettel 
 
Elekes Zoltán, KRTK KTI ANET Lab és Centre for Regional Science at Umeå University 
 
A nyugati vila g helyi gazdasa gai a talakulő  ipara gi e s főglalkőztata si szerkezettel, illetve jő vedelmi pőlariza ciő -
val szembesu lnek. Sve dőrsza g sem kive tel, hiszen a munkahelyek e s jő vedelmek nő vekede se egyre inka bb ne -
ha ny munkaerő -vőnza skő rzetben kőncentra lő dik. Ennek kő vetkezte ben egyre tő bb te rse g lakő i tapasztalja k 
gazdasa gi kila ta saik e s jő vedelmi helyzetu k rőmla sa t, amely kő zvetlen kapcsőlatban van a nő vekvő  pőlitikai 
ele gedetlense ggel. Erre a prőble ma ra va laszul egyre nagyőbb akadmiai e s szakpőlitikai figyelem ira nyul a te r-
se gek rugalmassa ga nak gőndőlata ra (regiőnal ecőnőmic resilience). Azaz, egy te rse g azőn ke pesse ge re, hőgy 
egyszerre a lljőn ellen gazdasa gi sőkkőknak e s legyen ke pes u j nő vekede si pa lya k kialakí ta sa ra. Tőva bbra sem 
vila gős azőnban, hőgy mie rt rugalmasabbak egyes te rse gek, mint ma sők. Elme leti e rvek sző lnak amellett, hőgy 
a helyi ha lő zatők mege rte se kulcsfőntőssa gu  ebben a tekintetben, azőnban empirikus ala ta maszta s ebben a 
vőnatkőza sban jő val kevesebb van. Az sem kap kellő  figyelmet, hőgy egy te rse g a tlagős rugalmassa ga elfedheti 
a se ru le kenyebb munkaerő piaci csőpőrtők szisztematikus ha trahagya sa t va lsa g e s helyrea lla s ideje n. Ve gu l 
gyenge az ő sszekő ttete s a regiőna lis rugalmassa g e s az u j nő vekede si pa lya k kialakí ta sa ra vőnatkőző  szakirő-
dalmak kő ző tt.  
 
E ppen eze rt ennek a kutata si prőjektnek az a ce lja, hőgy szisztematikus bizőnyí te kkal szőlga ljőn arra vőnatkő-
ző an, hőgy mie rt ellena llő bbak egyes te rse gek, mint ma sők a struktura lis kihí va sőkkal szemben, illetve, hőgy 
minke nt kezelhető ek ezek a kihí va sők. Ezt a sve d munkaerő -vőnza skő rzetek regiőna lis rugalmassa ga nak 
1985 e s 2016 kő ző tti vizsga lata val tesszu k. Az elemze s sőra n lőngitudina lis mikrőadatőkra ta maszkődunk, 
illetve őlyan ha lő zattudőma nyi mő dszereket adapta lunk, amelyek u jdőnsa gőt jelentenek a regiőna lis tudőma -
nyi ke rde sek vizsga lata ban. A kutata si prőjekttel aza ltal tő rekszu nk hőzza ja rula st tenni, hőgy egyre szt va la-
szőlunk a szakirődalőmban elhangzőtt felhí va sra a regiőna lis rugalmassa g ha lő zatalapu  elemze se vel kapcső-
latban. Ma sre szt aza ltal, hőgy az elemze s sőra n felbőntjuk az a tlagős regiőna lis rugalmassa gőt munkaerő piaci 
csőpőrtők szerint. Ve gu l aza ltal, hőgy szőrősabb kapcsőlatőtőt teremtu nk a regiőna lis rugalmassa g e s a te rse -
gek u j nő vekede si pa lya inak kialakí ta sa ra vőnatkőző  szakirődalmak kő ző tt. A prőjekt va rhatő  alapkutata si 
eredme nyei a regiőna lis szakpőlitika infőrma la sa ban is releva nsak lehetnek. 
 
 
 
Tématerületi Kiválósági Program 2020 keretében 
Monográfia terv 
A COVID-19 világjárvány hatása a kiskereskedelemre  
Sikos T. Tamás — Molnár Dóra (szerk.) 
Szinapszis 
 

A kő tet keretei kő ző tt a CÖVID-19 vila gja rva ny nemzetkő zi, magyarőrsza gi hata sait vizsga ljuk az FMCG szek-
tőrra valamint a szőmsze dős őrsza gőkra tő rte nő  kihata sait is kutatni kí va njuk. Főntős ke rde snek tartjuk, hőgy 
mind va sa rlő i mind kereskedő i őldalrő l elemezzu k a CÖVID-19 a ltal őkőzőtt felva sa rla si sőkkhata sőkat. Ku lő n 
kite ru nk az egyes genera ciő k va sa rla si magatarta s va ltőza sa nak elemze se re, va laszt keresve azőn ke rde sekre, 
hőgy tő rte nt-e valő ban felhalmőza s a va sa rla s sőra n e s ha igen, az mely terme kkő rő ket e rintette, hőgyan ha-
tőtt a va sa rla si szőka sők va ltőza sa ra a CÖVID-19 ja rva ny kitő re se (megva ltőzőtt a mu szaki cikkek, DIY, ja te -
kők, spőrtszerek, stb. va sa rla si szőka sai). Milyen ira nyba mőzdult el a kereskedelem, tudőtt-e reaga lni a hirte-
len e s megnő vekedett őnline piaci kihí va sra? A megke rdezettek kő re azőnősí thatő -e, tipiza lhatő -e a hagyőma -
nyős va sa rlő i magatarta s kő rrel? A kő tet kerete ben a ttekinte st kí va nunk adni arrő l, hőgy a magyar 
„pa nikva sa rla s” milyen rendellenese geket mutat a beva sa rla s gyakőrisa ga ban, a kiada sők vagy a terme kkeru -
le s vőnatkőza sban.  Milyen u j lehető se gek lesznek a jő vő ben a va sa rla sők tere n ehhez milyen kiberbiztőnsa gi 
ke rde seknek kell meg felelni e s milyen mő dőn segí ti a mesterse ges intelligencia a kereskedelmi főlyamatőkat? 
Milyen u j innőva ciő k va rhatő k a jő vő  kiskereskedelme ben ennek hőgyan tudnak megfelelni a hazai piac sze-
replő i? 

 

FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSOK 
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Tér és Társadalom 

35. Évfolyam, 1. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK 
Innőva ciő s perife ria a rura lis perife ria? 
Öla h Da niel - Alpek B. Levente 
3-28 
 
Az ő rő k falu – hanyatla s e s fentmarada s. A 
kő zse gi ne pesse g sza ma nak a va ltőza sa 
Balőgh Karőlina - Kőva ch Imre 
29-53 
 
Az e lelmiszertermele s relőkaliza ciő ja nak 
te rbeli ku lő nbse gei e s va ltőza suk Magyar-
őrsza gőn a XXI. sza zad eleje n 
Inzső l Rena ta 
54-71 
 
Fenntarthatő sa g e s klí maadapta ciő  a va rős-
fejleszte sben – lőck-in elemze s Budapest 
XVII. keru lete nek pe lda ja n keresztu l 
Buza si Attila - Csizővszky Anna 
72-91 

TÉNYEK 

A hazai nagyva rősők sikeresse ge nek te -
nyező i a va llalati ve leme nyek tu kre ben 
Kőltai Zőlta n - Filő  Csilla 
92-112 
 
Idő sek va rőske pe – egy va rősma rka-
asszőcia ciő s kutata s kőrcsőpőrtspecifikus 
eredme nyei 
Kőva cs La szlő  - Zsarnő czky Martin - Keller 
Krisztina - Tő th-Kasza s Nikőletta 
113-135 

KITEKINTÉS 

Va rősi kőrma nyza s tő rte neti perspektí va ban? – A 
dualizmuskőri Be cs e s Budapest pe lda ja 

Hilbert Ba lint 

136-157 

VITA 

A Teru leti Agenda 2030 e s az Ú j Lipcsei Karta – az 
eurő pai teru let- e s telepu le sfejleszte si pőlitika u j 
dőkumentumairő l 
Brenner Ja nős 

158-166 

KÖNYVSZEMLE 

Nemnő vekede s: a fenntarthatő sa gi a tmenet pőzi-
tí v ví ző ja. Vincent Liegey, Anitra Nelsőn (2020): 
Explőring degrőwth. A critical guide. 
Bajmő cy Zőlta n  
167-170 
 
Sikős T. Tama s szerk.: Az e lelmiszer-ella ta si la n-
cők se ru le kenyse ge 
Buskő  Tibőr La szlő   
171-174 

TUDOMÁNYOS ÉLET 

TE R - Mu hely, Besze lgete sek te rrő l, ta rsadalőmrő l, 
elme letrő l e s kutatő i gyakőrlatőkrő l 
Barsi Bőgla rka 
175-176 
 
Lektőrők, 2020 
Barsi Bőgla rka  
177 

https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3249
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3300
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3300
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3340
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3340
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3340
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Statisztikai Szemle 

99. évfolyam, 5. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  

 
A ta vkő zle s tő rte neti fejlő de se e s hata sa a magyar 
GDP-re  
Ma te ne  Bella Klaudia – Ritzlne  Kazimir Ildikő  
401-426 
 
A mező gazdasa g szerepe a klí mava ltőza sban – 
Nemzetkő zi kitekinte s  
Balőgh Jeremia s Ma te  – Bőrda A rőn 
427-445 
 
Tudőma nyős transzferminta k a magyar hivatalős 
statisztika tő rte nete ben: nemzetkő zi hata sők Keleti 
Ka rőly munka ssa ga ra  
Hőrva th Bala zs 
446-468 
 
 
SZOFTVEREK A STATISZTIKÁBAN 
 
Diszkre t va laszta si mődellek becsle se az R Apőllő 
csőmagja nak haszna lata val – la tens őszta lyu  mődell 
Czine Pe ter – Dajnőki Krisztina – Balőgh Pe ter 
469-484 
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Területi Statisztika 

61. évfolyam, 3. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  

 
Helyek, terek, emberek – a CÖVID-19-va lsa g ta rsadalmi e s teru leti ki-
hí va sai. Vende gszerkesztő i elő sző   
Úzzőli Annama ria – Kőva cs Sa ndőr Zsőlt 

259–262  
 

A CÖVID-19-ja rva ny első  ke t hulla ma nak teru letise ge Kő ze p-
Eurő pa ban 
Kővalcsik Tama s – Bőrős Lajős – Pa l Viktőr 
263–290  

 
A hazai CÖVID-19-ja rva nyhulla mők teru leti ku lő nbse gei  
Úzzőli Annama ria – Kőva cs Sa ndőr Zsőlt – Pa ger Bala zs – Szabő  Tama s 
291–319  

 
A CÖVID-19-va lsa g e s a te rbeli munkamegőszta s va ltőza sai Magyarőr-
sza gőn  
Czirfusz Ma rtőn 
320–336  

 
Ö nkőrma nyzati va lsa gkezele s a Balatőn Kiemelt Ú du lő kő rzetben, a 

CÖVID-19-ja rva ny első  hulla ma ban 
Fekete Ka rőly – Dőmbi Ga bőr – Öla h Miklő s 
337–355  
 
A telekőcsiza s utassza ma nak teru leti va ltőza sai a CÖVID-19-ja rva ny 

első  ke t hulla ma nak ideje n, az Öszkar.cőm platfőrm adatai alapja n  
Ba lint Dő ra 
356–379  
 
A CÖVID-19-ja rva ny hata sa a budapesti Airbnb-piacra  
Bőrős Lajős – Kővalcsik Tama s 
380–402  
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Regional Statistics 

11. évfolyam, 2. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK:  
Spatial and institutiőnal dimensiőns őf research cőllabőratiőn: a multidimensiőnal prőfiling őf Eurőpean 
regiőns 
Tama s Sebestye n – 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 
La szlő  Kő ke ny – Kőrne lia Kiss 
136–164  
 
The publicatiőn perfőrmance őf Hungarian ecőnőmics and management researchers: A cőmparisőn with 
Visegra d 4 cőuntries and Rőmania 
Imre Dőbős – Ga bőr Michalkő  – Pe ter Sasva ri  
165–182  
 
An analysis őf the majőr factőrs shaping the tőurism-related spending őf seniőr citizens in Hungary 
Ma rta Bakucz – Ilőna Cserha ti – Tibőr Kereszte ly – Ga bőr Michalkő  
183–201  
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Tér Gazdaság Ember  

9. évfolyam, 1. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK:  

Egy magyarőrsza gi maga nege szse gu gyi szőlga ltatő  va llalat fenntarthatő  
gazdasa gi mu kő de se nek pe nzu gyi vizsga lata I.  

Katits Etelka – Magyari Katinka – Varga Zsuzsanna – Beranek La szlő   

9-33. 

 

Az energia e s megu julő  energia termele se nek e s felhaszna la sa nak aktuali-
ta sai, va rhatő  tendencia i a vila gőn e s az EÚ-ban  

Hőllő sy Zsőlt – Kiss Lí via Benita – Pőő r Judit  

35-49. ő. 

 

A rura lis innőva ciő  eurő pai e s hazai minta i 

Ke zai Petra Kinga – Kőnczősne  Szőmbathelyi Ma rta  

51-75 

 

A nagyszebeni bő rdí szmu ipari kő rzet mint az egye ni tuda sba zist sikere-
sen alkalmaző  re giő  

Nagy Nikőletta 

77-98 

 

ESETTANULMÁNY: 

Egy „u stő kő s va llalkőza s” tő rte nete Magyarőrsza gőn 

Kelemen Katalin 

101-117 

 

KÖNYVISMERTETŐ: 

Gő rcsne  Muzsai Viktő ria: NÖVÚM CÖNTRA ÚSÚM. Pedagő gia, nyelvőkta-
ta s e s innőva ciő  a Centrőpe re giő ban. Maga nkiada s, Győ r, 2020. 

Makkős Anikő  

119-122 



 

 26 

Comitatus: önkormányzati szemle 

31. évfolyam, 237. szám (2021. tavasz) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Tanulmányok 
Pa sztőr Endre: Versenyke pesse g, innőva ciő  e s te-
ru leti főrra sfelhaszna la s jellemző i a kő ze p-
duna ntu li re giő ban 
3-12 
 
Fehe r Helga: Adő ző i magatarta s, mint a versenyke -
pesse g egyik faktőra 
13-22 
 
Pupp Zsuzsanna–Filep Ba lint: A felső őktata si in-
te zme nyek szerepe mint lehető se g, va ltőző  struk-
tu ra e s fejlő dő  erő főrra s a te rse gfejleszte sben 
23-31 
 
Műhely 
Kőva cs Ernő –Bacsi Zsuzsanna–Lő ke Zsuzsanna: 
E letstí lus migra ciő  e s a ku lfő ldi ingatlantulajdőnő-
sők a Keszthelyi Ja ra sban II 
32-38 
 
Ga ll Anikő -Csizmadia ne  Czuppőn Viktő ria: Terme-
lő i teve kenyse g te nyező inek vizsga lata Ja sd telepu -
le sen  
39-46 
 
 

 
Turizmus 
Ernszt Ildikő —Lő rincz Katalin—Sigmőnd Esz-
ter: A fenntarthatő  fesztiva lők elme lete e s gya-
kőrlata a 21. sza zadban 
47-55 
 
Gyura cz-Ne meth Petra–Hiezl Kitti–Ne meth Ma-
rietta–Bu r Rena ta: Sza llődala nchőz tartőző  e s 
fu ggetlen sza llőda k fenntarthatő sa gi gyakőrla-
ta kő ző tti ku lő nbse gek felta ra sa a magyar sza l-
lőda szektőrban 
56-61 
 
Recenziók 
Zőngőr Ga bőr: Bő di Ferenc: A helyi ő nkőr-
ma nyzatők szu lete se Magyarőrsza gőn 
62-64 
 
Beregsza szi Zsőlt: Veszpre m megye harminc 
e ve a III. Magyar Kő zta rsasa gban 
65-66 
 
Fazekas Magdőlna Laura: Azők a bőldőg sze p 
e vek? 
67-70 
 
Tő lgyesi Jő zsef: E letminő se g paradigma k a 21. 
sza zadra - A magyarsa gtudőma nyi kutata sők u j 
kőnferenciakő tete 
71-74 
 
A. Gergely Andra s: Elveszí tett rendszerva lta s – 
fe lresiklőtt jő vő  
75-79 
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 

18. évfolyam, 1. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Benedek Jő zsef 
Regiőna lis egyenlő tlense g e s gazdasa gi felza rkő za s. 
Magyarőrsza gi e s rőma niai re giő k ő sszehasőnlí tő  
vizsga lata 
 4-14       
 
Hajdu  Zőlta n 
Az a llami beavatkőza sők szerepe a centrum-
perife ria viszőnyrendszer főrma la sa ban Baranya 
megye ben az a llamszőcialista kőrszakban (1949-
1990) 
15-26 
 
Hajdu  Da vid 
A kőrőnaví rus hata sa a munkane lku lise gre e s az a l-
la skereső knek sző lő  ke pze sekre Bőrsőd-Abau j-
Zemple n megye ben 
27-37 
 
Győ ri Tí mea 
Az a lla skereső k iskőlai ve gzettse g szerinti kőncent-
ra ciő ja nak vizsga lata a XXI. sza zad gazdasa gi recesz-
sziő inak kezdete n 
38-48 
 
Lipcsei Jő zsef - Ka ra sz Katalin 
Changes őf Agricultural Farm Enterprises in the 
EÚ27 and Nőrthern Hungary 
49-57 
 
Ja rda ny Krisztia n 
Bőra szati u zemfejleszte si ta mőgata sők teru leti meg-
őszla sa nak vizsga lata Magyarőrsza gőn 2014-2020 
kő ző tt 
58-71 
 
Langa r Bence 
A kőcka zati tő kealapők befektete seinek hata sa a 
tő zsde re bevezetett pőrtfő liő  ce geik felva sa rla si ak-
tivita sa ra 
72-79 
 
Lő rincz Katalin - Sasne  Grő sz Annama ria - Ka ntőr 
Szilvia 
A Pannőn Egyetem kő ző sse ge nek e letminő se ge e s 
helyhez kő tő de se a Veszpre m-Balatőn2023 prőjekt 
tu kre ben 
80-89 

Sipősne  Na ndőri Eszter 
A szege nyse g szubjektí v e rtelmeze se nek saja tőssa -
gai Bőrsőd-Abau j-Zemple n megye ben 
90-97 
 
Tőka r-Szadai A gnes 
Ta rsadalmi va llalkőza sők tana csada si ige nye nek 
va ltőza sa E szakkelet-Magyarőrsza gőn 2015 e s 
2020 kő ző tt 
98-109 
 
Nagy Szabőlcs - Hajdu  Gergő  
The relatiőnship between cőntent marketing and 
the traditiőnal marketing cőmmunicatiőn tőőls 
110-119 
 
Tő th Da vid - Miskőlczi Ma rk - Ja szbere nyi Melinda 
- Bakucz Lilla 
Security and sustainability aspects at Eurőpean 
airpőrts by the Y and Z generatiőns 
120-133 
 
Vanyu r Blanka 
Az ővertőurism jelense ge nek vizsga lata Budapest 
pe lda ja n 
134-142  
 
Gru man Rő bert – Csőngőr 
Sza lla smegősztő  platfőrmők ő nkőrma nyzati szaba -
lyőza sa nak kihí va sai Erde lyben 
143-151 
 
Nagy Zőlta n 
Beluszky Pa l - Sikős T. Tama s (2020): Va rősi sze-
repkő r, va rősi rang. 
152-153 
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 

18. évfolyam, különszám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK 
 
Faludi Tama s 
Az őstőrcsapa s-effektus me re se, illetve hata sa nak 
cső kkente se re alkalmazhatő  menedzsmenti meg-
őlda sők 
4-15 
 
Varga Krisztina 
A lőka lis szintu  ta rsadalmi innőva ciő s főlyamat 
me re si kihí va sai 
16-34 
 
Metsző sy Gabriella  
Ta rsadalmi innőva ciő hőz kapcsőlő dő  dő nte sek 
jellemző i e s elemze si Lehető se gei 
35-48 
 
Tő thne  Kiss Anett – Tő th Zőlta n  
 Az e szak-magyarőrsza gi va llalatők innőva ciő s 
teve kenyse ge nek vizsga lata fő kusza lva az infőr-
ma ciő a ramla sra e s az egyu ttmu kő de sekre 
49-60 
 
Kucsma Daniella  
Ege szse gu gyi szervezetek teljesí tme nymenedzs-
mentje nek alapjai 
61-70 
 
Taka csne  Papp Adrienn  
 Az energiaa tmenet kihí va sai e s lehető se gei Bőr-
sőd-Abau j-Zemple n megye ben 
71-84 
 
Andra skő  Dő ra Dia na 
Analysis őf factőrs hindering the adőptiőn őf Cőr-
pőrate Sőcial Respőnsibility activities in Hungary 
based őn the results őf Hungarian empirical rese-
arches 
85-93 
 
 

 
 
MŰHELY 
 
Stefanővics Viktő ria – Nagy Zőlta n  
A ne met ge pja rmu ipari va llalatők szerepe e s jelentő -
se ge a magyar gazdasa gban 
94-104 
 
Nagy Stella – Nagy Zőlta n 
Ökős kő zlekede si fejleszte s a miskőlci autő busz me-
netrend pe lda ja n keresztu l 
105-115 
 
Szema n Judit – Pleszkő  Rena ta 
Tő keszerkezeti ke rde sek a magyarőrsza gi va llalatők 
tekintete ben a 2015-2018 e vek vizsga lata alapja n 
116-125 
 
Musinszki Zőlta n – Na csa Csaba 
A kőntrőllerek feladatai e s kőmpetencia i az a lla shir-
dete sek alapja n 
126-135 
 
Mőlna r La szlő  – Kőva csne  Havelant Kinga 
Digita lis kőmpetencia k a Z-genera ciő ban 
136-146 
 
Nagy Szabőlcs – Hajdu  Nőe mi – Pőlőnkai A da m 
Az egyetemista k ő nke nteskede ssel kapcsőlatős mő-
tiva ciő i 
147-155 
 
Lipta k Katalin – Jőbba gy Fanny 
A szőcia lis gazdasa gi szektőr elemze se a Szimbiő zis 
Alapí tva ny pe lda ja n keresztu l  
156-165 
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KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS HÍREK 

 
A BME Gazdasa g e s Ta rsadalőmtudőma nyi Kar (GTK) Kő rnyezetgazdasa gtan Tansze ke 2020 nővembere -
ben a Magyar Tudőma ny Ú nnepe prőgramsőrőzat kerete ben megrendeze sre keru lt „Externa lia ka tő l a 
fenntarthatő sa gig” elneveze su  jubileumi őnline kőnferencia val emle kezett meg a Kő rnyezetgazdasa gtan 
Tansze k 30 e ves fenna lla sa rő l. A rendezve ny e s „Az externa lia ktő l a fenntarthatő sa gig – 30 e ves a Kő rnye-
zetgazdasa gtan Tansze k” c. kő tet ce lja az vőlt, hőgy a ttekinte st adjőn a kő rnyezetgazdasa gtan teru lete n e s 
ta rsteru letein az elmu lt 30 e vben ve gzett szakmai munka rő l, s egyu ttal kitekinte st nyu jtsőn a kő vetkező  
e vek feladataira, í gy tő bbek kő ző tt ezen te makő rő k te rse gi, ill. regiőna lis aspektusaira is. 
 
A BME GTK Gazda lkőda s- e s Szerveze studőma nyi Dőktőri Iskőla ban főlyő  dőktőri ke pze s 2021-22 tane vre 
vőnatkőző  te makií ra sai kő ző tt sza mős regiőna lis gazdasa gtanhőz, te rse gi főlyamatőkhőz e s fenntarthatő -
sa ghőz, tőva bba  a klí mava ltőza shőz, valamint ő sszefu gge seik vizsga lata hőz kapcsőlő dő  te materu let tala l-
hatő . A Dőktőri Iskőla ban jelenleg ő sszesen 39 hallgatő  (29 aktí v e s 2 passzí v magyar, 8 aktí v ku lfő ldi hall-
gatő ) vesz re szt a dőktőri ke pze sben. Kő zu lu k jelenleg ku lő nbő ző  e vfőlyamőkőn ő sszesen 11 fő  főlytatja 
dőktőri kutata sait a Kő rnyezetgazdasa gtan Tansze k munkata rsainak te mavezete se vel. Ha rőm PhD hallgatő  
a Stipendium Hungaricum kerete ben kezdte meg tanulma nyaikat 2020. szeptembere ben, ne gy fő  pedig a 
ve gzett Regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan mesterszakős hallgatő ink kő zu l keru lt felve telre. A Tansze k 
dőktőri főkőzatőtt szerzett munkata rsai kő zu l egy adjunktus e s egy egyetemi dőcens kőlle ga ve gzett a Re-
giőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan mesterszakőn, tőva bb erő sí tve a teru leti e s regiőna lis kutata si te makő -
rő k e s eredme nyek megjelene se t a tansze ki pőrtfő liő ban. 
 
A Regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan mesterszak a BME GTK Kő rnyezetgazdasa gtan Tansze ke n magyar 
nyelven 2009 szeptembere ben indult el, tí z e vvel ke ső bb pedig angől nyelvu  ke pze sen is re szt vehettek 
hallgatő k. Az angől nyelvu  ke pze sen 2021. ju niusa ban keru l sőr az első  e vfőlyam za rő vizsga ja nak lebőnyő-
lí ta sa ra, melyen magyar e s a Stipendium Hungaricum ő sztő ndí jprőgram kerete ben felve telt nyert hallgatő k 
egyara nt re szt vesznek. A Regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan mesterszakőn jelenleg a ke t e vfőlyamőn 
ő sszesen 153 hallgatő  ve gzi tanulma nyait. A 2021-22-es tane vre az eddigiekben rendelkeze sre a llő  felve te-
li infőrma ciő k alapja n mega llapí thatő , hőgy kő zel 50%-kal nő tt a mesterszakra jelentkező  hallgatő k sza ma 
az elő ző  tane vhez ke pest. A munkaerő piaci visszajelze sek tekintete ben is pőzití v ira nyu  va ltőza s tapasztal-
hatő , ma r csak abbő l adő dő an is, hőgy az utő bbi idő szakban az u zleti szfe ra a lla sfelhí va sai kő ző tt is megje-
lentek a kifejezetten Regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan mesterszakőn ve gzett hallgatő kat kereső , ill. 
elő nyben re szesí tő  pőzí ciő k. 
 

Szalma ne  Csete Ma ria  

http://kornygazd.bme.hu/uploaded/files/1606726539-tsz30-kotet-20201127.pdf
http://kornygazd.bme.hu/uploaded/files/1606726539-tsz30-kotet-20201127.pdf
https://www.gtk.bme.hu/wp-content/uploads/2021/04/Kutatasi-temak_2021_2022_fin.pdf
https://www.gtk.bme.hu/wp-content/uploads/2021/04/Kutatasi-temak_2021_2022_fin.pdf
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

A KRTK REGIÖNA LIS KÚTATA SÖK INTE ZETE  
 

A VIDE KI MAGYARÖRSZA G A PANDE MIA KÖRA BAN. IX. FALÚKÖNFERENCIA 
 

cí mmel 
 

2021. szeptember 22-24-e n 
 

tudőma nyős kőnferencia t szervez. 
 
A nagy gazdasa gi, terme szeti, ta rsadalmi megra zkő dtata sők mindig u j felismere seket hőznak, amellyel 

pa rhuzamősan u j fejlő de si e s cselekve si ira nyők kijelő le se tő rte nik meg. A jelenleg a vila gőn ve gig ső p-

rő  CÖVID-19 ví rus őkőzta ja rva ny ne ha ny kive teltő l eltekintve szinte mindenhől su lyős gőndőkat őkőz. 

Elte rő  mő dőn e s me rte kben, de jellemző en negatí van e rinti a ku lő nbő ző  te rse geket, ta rsadalmi csőpőr-

tőkat. Hata sai ma ske nt csapő dnak le egy nagyva rősban e s egy vide ki telepu le sen. E rezhető en fele rte ke-

lő dik a vide k, ennek ellene re a leza ra sők e s a majd u jraindulő  e let sza mős vesze lyt e s lehető se get is tar-

tőgathat. Vajőn mennyire ke szek a vide ki telepu le seken (az ő nkőrma nyzati, civil e s va llalkőző i szektőr) 

ezeket a lehető se geket megla tni, e s ezek kihaszna la sa ra strate gia t e pí teni, ehhez prőjekteket le trehőzni, 

menedzselni?  

Kőnferencia nk ce lja a vide kkel főglalkőző  kutatő k, elme leti e s gyakőrlati szakemberek sza ma ra őlyan 

fő rum teremte se, amely teret ad kutata si eredme nyek, illetve gyakőrlati tapasztalataik ismertete se re, 

elme leti e s gyakőrlati prőble ma k megvitata sa ra, sikeres prőjektek bemutata sa ra e s kapcsőlati ha lő juk 

bő ví te se re. A rendezve ny ce lja tőva bba , hőgy segí tse a hazai vide kkutatő k e s gyakőrlati szakemberek 

pa rbesze de t e s egyu ttmu kő de se t.  

A kőnferencia helyszí ne: Pe cs 

A konferencia tervezett témái: 

A vide k fenntarthatő sa ga e s a jő vő  főrgatő kő nyvei a pande mia a rnye ka ban 

Agra rgazdasa g, gazdasa gi diverzifika ciő , gazdasa gfejleszte s 

Ha lő zatősőda s, egyu ttmu kő de sek, rura lis innőva ciő k, gasztrőnő mia  

Kő rnyezeti kihí va sők - klí ma adapta ciő , energetika -, terme szeti erő főrra sők 

A kőnferencia t szeme lyes jelenle ttel tervezzu k, í gy a ja rva nyu gyi helyzettő l fu ggő en, ma jus 10-e uta n 

keru l meghirdete sre a kőnferencia. 

 

KAPCSÖLAT:  

Hőreczki Re ka, KRTK Regiőna lis Kutata sők Inte zete  

e-mail: hőreczki.reka@krtk.hu  mőbil: +36 30 6576-447 

mailto:horeczki.reka@krtk.hu
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

Kedves Kőlle ga k! 
 
Az MTA IX. őszta lya nak Kő zgazdasa g-tudőma nyi Bizőttsa ga 2021. ju nius 3-a n, 11:00 e s 13:00 ő ra kő ző tt kő -
ző s u le st tart a Gazda lkőda studőma nyi e s a Regiőna lis Tudőma nyők Bizőttsa ga val. Az u le sre a ja rva nyhelyzet 
miatt őn-line keru l sőr, a Budapesti Cőrvinus Egyetem Teams rendszere n keresztu l. Az u le s te ma ja: A ma-
gyarőrsza gi felső őktata s helyzete. Elő adő k: Radő  Pe ter e s Lengyel Imre.  
  
Ezen a linken keresztu l lehet bekapcsőlő dni az u le sbe: 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-f0ad-
41a3-bf1c-9667d88cc9a1%22%7d 
  
Az u le s napirendje a kő vetkező : 
 
1. Kő sző nte s – Győ rffy Dő ra, Bakacsi Gyula e s Dusek Tama s a ha rőm tudőma nyős bizőttsa g re sze rő l 
2. Radő  Pe ter elő ada sa 
3. Lengyel Imre elő ada sa 
4. Ke rde sek, vita 
5. Za rsző  -  Győ rffy Dő ra, Bakacsi Gyula e s Dusek Tama s a ha rőm tudőma nyős bizőttsa g re sze rő l 
  
Technikai ke rde sekkel kapcsőlatban Rősta Miklő s, a KTB titka ra tud segí teni (miklős.rősta@uni-
cőrvinus.hu). 
 
Ú dvő zlettel, 
az RTB elnő kse ge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyilvános az ANET Lab és az MTA RTB Innovációs Albizottság közös szeminárium-sorozata 
 
Tavasztő l nyilva nősak az e rdeklő dő k sza ma ra az ANET Lab szemina riumai. A nemzetkő zi e s hazai elő adő k 
a ltal tartőtt szemina riumők a ha lő zatők, innőva ciő , va rősők e s re giő k kulcsszavai kő re  szervező dnek. Az elő -
ada sők pe nteken de lelő tt 10 ő rakőr kezdő dnek (tengerentu li elő adő k esete n de luta n), a re szve tel ingyenes, 
de elő zetes regisztra ciő hőz kő tő tt. A szemina rium-sőrőzat prőgramja, illetve a regisztra ciő  ezen a linken e r-
hető  el: http://anet.krtk.mta.hu/seminars/ 
 

Elekes Zőlta n 

https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=T7v8v3xEfxSOKo5tl12HKPa7yMxaatDq_uoIPYhx3uFNUok8WxTZCA..&URL=https%3a%2f%2fteams.microsoft.com%2fl%2fmeetup-join%2f19%253ameeting_MzlkNGRhMzYtNGNhYi00MjA5LWExZjgtNGRjNWJhZjQ1NmFm%2540thread.v2%2f0%3fcontext%3d%2
https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=T7v8v3xEfxSOKo5tl12HKPa7yMxaatDq_uoIPYhx3uFNUok8WxTZCA..&URL=https%3a%2f%2fteams.microsoft.com%2fl%2fmeetup-join%2f19%253ameeting_MzlkNGRhMzYtNGNhYi00MjA5LWExZjgtNGRjNWJhZjQ1NmFm%2540thread.v2%2f0%3fcontext%3d%2
https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=T7v8v3xEfxSOKo5tl12HKPa7yMxaatDq_uoIPYhx3uFNUok8WxTZCA..&URL=https%3a%2f%2fteams.microsoft.com%2fl%2fmeetup-join%2f19%253ameeting_MzlkNGRhMzYtNGNhYi00MjA5LWExZjgtNGRjNWJhZjQ1NmFm%2540thread.v2%2f0%3fcontext%3d%2
https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=T7v8v3xEfxSOKo5tl12HKPa7yMxaatDq_uoIPYhx3uFNUok8WxTZCA..&URL=https%3a%2f%2fteams.microsoft.com%2fl%2fmeetup-join%2f19%253ameeting_MzlkNGRhMzYtNGNhYi00MjA5LWExZjgtNGRjNWJhZjQ1NmFm%2540thread.v2%2f0%3fcontext%3d%2
https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=FwLvOWDuA6SLCokIpK3PUOMRzKDTpDiH734qQxxWNrxNUok8WxTZCA..&URL=mailto%3amiklos.rosta%40uni-corvinus.hu
https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=FwLvOWDuA6SLCokIpK3PUOMRzKDTpDiH734qQxxWNrxNUok8WxTZCA..&URL=mailto%3amiklos.rosta%40uni-corvinus.hu
http://anet.krtk.mta.hu/seminars/
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

MAGYAR TÚDÖMA NYÖS AKADE MIA IX. ÖSZTA LY 

Regiőna lis Tudőma nyők Bizőttsa ga 

Regionális Fenntarthatóság Tudományos Albizottság  

 

Az MTA IX. Osztály Regionális Tudományok Bizottsága,  

Regionális Fenntarthatóság Tudományos Albizottsága tagjainak 

 

M E G H Í V Ó 

 

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 Inté-

zet): Felkért hozzászólás 

11.10 – Kérdések, hozzászólások 

11.45 – Egyebek 

12.30 – Zárás 

Megjelenésére feltétlenül számítunk. Amennyiben nem tud részt venni az Albizottság ülésén, kérem je-

lezze Számunkra.  

 

Budapest, 2021. 05. 10. 

 

Tisztelettel: 

 
 

 
 
 

Szép Tekla 

Titkár 

regtekla@uni-miskolc.hu 

Szlávik János 

Elnök 

szlavik.janos@uni-eszterhazy.hu 

https://zoom.us/j/93062379960?pwd=bGw2QjdwVExjSitZeitkWncyZ1FYUT09
mailto:regtekla@uni-miskolc.hu
mailto:szlavik.janos@uni-eszterhazy.hu
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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 harmadik száma októberben 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

