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h í r l e v é l  

Minden tudőma nyteru let szempőntja bő l kulcs-
főntőssa gu  a szakmai uta npő tla s főlyamatős biz-
tősí ta sa e s a kutata ssal főglalkőző  u jabb e s u jabb 
nemzede ke nek kinevele se. Nincs ez ma ske nt a 
regiőna lis tudőma ny ha za ta ja n sem. Ha a regiő-
na lis tudőma ny szakmai uta npő tla sa t szeretne nk 
szemu gyre venni akkőr első  le pe sben a mester-
ke pze sben le vő  nappali hallgatő kat e rdemes 
megvizsga lni. Ez a sőkasa g az, amibő l merí teni 
lehet e s a legnagyőbb ese llyel lesz a nappali PhD 
ke pze s re szvevő je, valamint ke ső bb a fiatalők in-
nen a regiőna lis tudőma ny kutatő i pa lya ja ra is 
keru lhetnek. 

Az elő ző  gőndőlatmenetbő l adő dő an vizs-
ga ltuk meg őrsza gősan a nappali mesterke pze sre 
felvettek sza ma t 2017 e s 2021 kő ző tt a regiőna lis 
e s kő rnyezeti gazdasa gtan, a geőgra fus, a szőciő-
lő gia e s a vide kfejleszte si agra rme rnő ki szakő-
kőn. Mindegyik szak esete ben az angől e s a ma-
gyar nyelvu  ke pze sek sza mait is figyelembe vet-
tu k, ő sszegezve a kereszt-, az a ltala nős-, e s a pő t-
felve teli elja ra sban felve telt nyert hallgatő k sza -
ma t.  

Az adatőkat vizsga lva egyre szt arra jutha-
tunk, hőgy az utő bbi idő szakban az e rintett mes-
terke pze ses szakőkőn elte rő  dinamika val, de 
visszaese s tapasztalhatő  a felvettek sza ma ban. A 
trendeket vizsga lva kivehető , hőgy 2017 e s 2021 
kő ző tt nagyja bő l hasőnlő  őrsza gős ba zisrő l a re-
giőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan esete ben las-
sabb, mí g a geőgra fusők esete ben győrsabb a fel-
vett hallgatő k sza ma ban tapasztalhatő  visszaese s 
dinamika ja. A szőciőlő gia esete ben is cső kkene s 
figyelhető  meg, mí g a vide kfejleszte si agra rme r-
nő ki szakőn az eleve alacsőny le tsza mők is tő-
va bb cső kkentek. 
 

Folytatás a következő oldalon 
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A regionális tudományhoz kapcsolódó képzések felvételi eredményei az elmúlt öt évben 
(mesterszakos, nappali tagozatos hallgatók száma, 2017-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Főrra s: felvi.hu 
 Megjegyze s: minden inte zme ny a jelenlegi neve n szerepel a ta bla zatban  
 

Folytatás az első oldalról 
 

A ma sik fajsu lyős főlyamat az uta npő tla s ke rde se ben a fő va rősi e s vide ki felső őktata si inte zme -
nyeinek elte rő , de dő ntő en hanyatlő  pa lya ja. Mí g a fő va rőshőz kapcsőlhatő  inte zme nyek esete ben a 
viszőnylagősan kisebb cső kkene s miatt van me g lehető se g a fiatalőkat a kutatő i pa lya fele  becsatőr-
na zni, addig a vide ki iskőla k esete ben szinte teljesen kiu ru lni la tszik ez a fajta ba zisa a szakmai uta n-
pő tla snak. 

Ö sszegezve teha t a trendeket, a regiőna lis tudőma ny mu velő inek szu kse ges a tgőndőlni a jő vő -
beli te rbeli e s ta rsadalmi főlyamatőkat, e s strate gia t alkőtni a szakmai uta npő tla ssal kapcsőlatősan. 
Hiszen, Enyedi Győ rgy prőfesszőr u r kő zismert gőndőlata t parafrazea lva, nem csak a va rősők sikere -
e rt kell minden nap megku zdeni, hanem a szakmai uta npő tla se rt is. 

 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  
 

FELVÉTELI EREDMÉNYEK 

    2017  2018  2019  2020  2021  

Regiőna lis e s kő rnyezeti gazdasa gtan             

  

BME-GTK  35 16 30 34 41 

CÖRVINUS 62 68 50 47 44 

MATE-ECÖNÖMY (Kapősva r) 3 2 6 8 4 

ME-GTK 2 1 0 0 0 

MATE-ECÖNÖMY (Gő dő llő ) 0 0 7 0 4 

Vide kfejleszte si agra rme rnő ki             

  

DE-GTK 6 8 1 2 0 

EKKE-AVK 0 0 0 3 0 

MATE-AGRI-FÖÖD (Kapősva r) 0 5 2 3 0 

PE-GK 5 5 5 2 0 

SZTE-MGK 0 3 3 1 1 

SZE-ME K 6 0 0 0 0 

MATE-AGRI-FÖÖD (Gő dő llő ) 1 0 0 0 1 

Szőciőlő gia             

  

CÖRVINUS 1 11 6 5 2 

DE-BTK 0 5 7 5 5 

ELTE-TA TK 1 33 22 29 19 

MATE-PEDAGÖGY (Győ ngyő s) 0 6 13 0 0 

ME-BTK 0 0 2 2 1 

PPKE-BTK 0 13 7 11 10 

PTE-BTK 0 5 8 6 13 

SZTE-BTK 4 8 6 5 7 

Geőgra fus             

  

ELTE-TTK 36 17 11 23 24 

EKKE-TTK 4 4 0 0 0 

DE-TTK 13 24 10 21 13 

ME-MFK 5 0 1 3 3 

PTE-TTK 17 12 8 13 11 

SZTE-TTIK 30 21 17 13 15 

Vida Győ rgy 
adjunktus,  
SZTE GTK 
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EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSEK ÉS KITÜNTETÉSEK 

Egyetemi tanári kinevezések 
 
Bajmócy Zoltánt, az MTA Regiőna lis Tudőma nyők Bizőttsa ga tagja t 2021. szeptember 1-tő l egyete-

mi tana rra  nevezte k ki az SZTE Gazdasa gtudőma nyi Kar Kutatő kő zpőntba. Egyetemi tana ri pa lya za-

ta t Gazdasa gtudőma nyők teru leten Regiőna lis Tudőma nyők tudőma nya gban nyu jtőtta be. 

  

Málovics Györgyöt, az MTA RTB kő ztestu leti tagja t 2021. szeptember 1-tő l egyetemi tana rra  nevez-

te k ki az SZTE Gazdasa gtudőma nyi Kar Kutatő kő zpőntba. Egyetemi tana ri pa lya zata t Gazdasa gtudő-

ma nyők teru leten Regiőna lis Tudőma nyők tudőma nya gban nyu jtőtta be. 

  
 
 

2021. szeptember 3. Miskolci Egyetem ünnepi szenátusülés 
 
A Miskőlci Egyetem Kiva lő  Tudőma nyős szerző je" I. helyeze s: 
Dr. Benedek József 
Miskőlci Egyetem 
 
A Miskőlci Egyetem E rdemes Öktatő ja: 
Dr. Lipták Katalin 
Miskőlci Egyetem 
 
Rektőri dicse ret: 
Dr. Szendi Dóra 
Miskőlci Egyetem 
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EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSEK ÉS DOKTORI VÉDÉSEK 

PhD doktori védések és címek regionális tudományok területén 

Széchenyi István Egyetem  

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola doktori védései 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

TÁRS-
TÉMAVEZETŐ 

Da nős Zsőlt Reisinger Adrienn 
A ta rsadalmi felelő sse gva llala s főr-
ma i a magyar felső őktata sban 

2021-09-16  

Bakő  Tama s 
Lő rinczne  Bencze 
Edit 

Ma sődik Jugőszla via tő l a mai Szerbi-
a ig—Gazdasa gpőlitikai, teru leti e s 
kő zigazgata si ő sszefu gge sek 

2021-09-16 Ra cz Szila rd 

Magyar Agrár– és Élettudományi Egyetem 

Gazdálkodás– és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktori védései 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

TÁRS-
TÉMAVEZETŐ 

Abőelnaga 
Sőmaya 
Mahmőud 
Ahmed  

Neszme lyi Győ rgy 
Iva n 

Lőcal edőnőmic develőpment pőlici-
es adapt climate change hazards in 
egyipt 

2021-10-08 Tő th Tama s  

Abdulkadr 
Abduletif 
Ahmed  

Neszme lyi Győ rgy  
Develőpment prőspects and chal-
langes főr imprőved livelihőőd in 
afar natiőnal regiőnal state, ethiőpia 

2021-10-08  

Taka cs Pe ter  Tő th Tama s 
A villamős szerepe Budapesten regi-
őna lis szemle letben 

2021-06-03  

Kőva cs Csa-
ba Jő zsef  

Sikős T. Tama s  
Va sa rlő i dő nte sek az őnline e s őffli-
ne te rben 

2021-06-03  
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ELNYERT ÖSZTÖNDÍJAK ÉS EGYÉB DÍJAK 

Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
MTA Regionális Tudományok Bizottsága köztestületének tagjai 

 
 
Málovics György: „Az egyetemek szerepe a fenntarthatő sa gi transzfőrma ciő kban - ku lő nő s tekin-
tettel a harmadik missziő ra e s teru leti aspektusőkra” 
 
Kutatóhely: Szegedi Tudőma nyegyetem Gazdasa gtudőma nyi Kar Kutatő kő zpőnt 
Időtartama: 2021.09.01. - 2024.08.31. 
Rövid ismertetés: A kutata s ce lja az egyetemek szerepe nek vizsga lata a fenntarthatő sa gi transzfőr-
ma ciő kban – ku lő nő s tekintettel az egyetemek harmadik missziő ja ra e s e szerep teru leti aspektusa-
ira. A kutata si ce lke nt megfőgalmazőttakat szakirődalmi (szekunder), illetve kvalitatí v primer esz-
kő ző kkel vizsga lja, utő bbi esetben a hazai egyetemek jelenlegi gyakőrlata ra e s lehető se geire fő ku-
sza lva. A kutata s eredme nyei lehető se get nyu jtanak az egyetemeknek teve kenyse gu k 
(belee rtve  ebbe harmadik missziő s teve kenyse geiket) fenntarthatő sa gi hata sa nak e rte kele se re e s 
tőva bbfejleszte se re.  
 
 
Egri Zoltán: Te rse gi le pte ku  kőnvergencia 2012-2018 kő ző tt: telepu le si e s regiőna lis tapasztalatők 
haza nkbő l e s Kelet-Kő ze p-Eurő pa bő l 
 
Kutatóhely: Magyar Agra r- e s E lettudőma nyi Egyetem, Fenntarthatő  Fejleszte s e s Gazda lkőda s  
Inte zet 
Időtartama: 2021.09.01. - 2024.08.31. 
Rövid ismertetés: A (teru leti) kőnvergencia e s kiegyenlí t(ő d)e s az Eurő pai Uniő  fő  pőlitikai ce ljait is 
erő teljesen e rintik, ahhőz egye rtelmu en kapcsőlő dnak. Haza nkban is megjelennek ezek a ce lők, de 
sők esetben azők kőnfliktusa is egye rtelmu en elő főrdul. A kőnvergencia-vizsga latők mind a bevőnt 
teru leti egyse gek, mind a mő dszertan, mind a bevőnt indika tőrők tekintete ben igen va ltőzatősnak 
tekinthető k. Kutata sőm alapvető  e s első dleges ce lja a 2008-2009-ben kiindulő  gazdasa gi e s pe nz-
u gyi va lsa gőt kő vető  idő szakban a teru leti felza rkő za s e s kőnvergencia felte rke peze se. Ku lő nő sen 
főntős ez napjainkban, hiszen a Cővid-19 pande mia őkőzta gazdasa gi va lsa g hasőnlő  ka rőkat őkő-
zőtt ma r, e s főg is őkőzni. I gy a kila bala s, a felza rkő za s ke rde se, annak teru leti vőnatkőza sai ku lő nő -
sen főntősnak tekinthető k. A kutata s ke t fő  teru leti szintre fő kusza l: a telepu le si (hazai vizsga latők), 
e s a NUTS3 szintre (Kelet-Kő ze p-Eurő pa). 

 
Az SZJA-köteles jövedelmek 2012-2018 közötti (összesített) térbeli függősége 
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Elnyert ösztöndíjak az MTA RTB köztestületének tagjai körében 

ELNYERT ÖSZTÖNDÍJAK ÉS EGYÉB DÍJAK 

Új Nemzeti Kiválóság Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj 
 
 
Dr. habil Reisinger Adrienn 
 
Téma: Fenntarthatő sa g – felelő sse gva llala s – e rte kteremte s 
Időtartam: 2021. 09. 01. - 2022. 08. 31. 
Kutatóhely: Sze chenyi Istva n Egyetem 
Cél: Ce lőm, hőgy a te ma elme leti majd gyakőrlati szempőntbő l tő rte nő  vizsga lata val hőzza  tudjak ja -
rulni a fenttarthatő sa gi ke rde skő r tőva bbgőndőla sa hőz egyre szt a szakirődalőm ilyen ira nyu  szinte-
tiza la sa val, illetve a CSV kőncepciő  re szletes ismertete se vel, ma sre szt va llalati interju k segí tse ge vel 
a te ma gyakőrlati őldala t is be tudjam mutatni. A te ma kutata sa í gy hőzza  tud ja rulni u j tudőma nyős 
ő sszefu gge sek megfőgalmaza sa hőz, ma sre szt a va llalatők bevőna sa a ltal sza mukra is meg tud nyitni 
u j dimenziő kat a ta rsadalmi e s te rbeli kapcsőlő da sők teru lete n. A kutata si te ma egyes elemeit be tu-
dőm majd ke ső bb e pí teni az őktatő i munka mba e s a hallgatő i tehetse ggőndőza si teve kenyse geimbe. 
 

 
 
 
Modern Geográfia 15 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mődern Geőgra fia cí mu  főlyő irat 15. e vfőrdulő -
ja ra szervezett jubileumi rendezve nyen a tada sra 
keru lt első  alkalőmmal a frissen alapí tőtt  "év 
legnagyobb érdeklődést kiváltó tanulmánya" 
elismere s, amit  az őlvaső kő ző nse g őnline szava-
za ssal va lasztőtt ki. Ebbő l adő dő an a főlyő irat ,,A 
2020-as e v legnagyőbb e rdeklő de st kiva ltő  tanul-
ma nya" dí jat a Dudás Gábor, a Rőche Magyarőr-
sza g Kft. szake rtő je, Vida György az SZTE GTK 
adjunktusa e s Boros Lajos, az SZTE TTIK ad-
junktusa a ltal jegyzett: "Miért választják a tu-
risták az Airbnb-t? Motivációs tényezők vizs-
gálata magyar utazók körében" cí mu  tanul-
ma nynak adta, amit szeme lyesen Vida Győ rgy 
vett a t.  
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Az MTA RTB folyóiratlista alapján   

- nemzetközi (A és B kategória) cikkek 

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK  

Folyóiratcikkek: 

 

Me reine  Berki B. – Ma lővics Gy. – Cretan, R (2021):  “Yőu becőme őne with the place”: sőcial mixing, 

sőcial capital, and the lived experience őf urban desegregatiőn in the Rőma cőmmunity, CITI-
ES, 117, 103302, dői: 10.1016/j.cities.2021.103302 

 

Czaller La szlő  - Rikard H. Erikssőn - Lengyel Bala zs (2021): Reducing autőmatiőn risk thrőugh care-

er mőbility: Where and főr whőm? PAPERS IN REGIÖNAL SCIENCE, dői: 10.1111/pirs.12635 

 

 

A hazai cikkek a hazai szakmai főlyő iratők aktua lis sza mait bemutatő  re szne l tala lhatő k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

KÖNYVISMERTETŐK 

A kő nyv ce lja, hőgy az utő bbi e vekben megu jult nemzetkő zi ismeretanyag a ttekinte se vel bemutassa 
a regiőna lis e s va rősgazdasa gtan alapvető  te makő reit, főgalmait e s mődelljeit. Első sőrban a felső -
őktata s sza ma ra ő sszea llí tőtt tankő nyv, de ke zikő nyvke nt is haszna lhatő  kutatő k e s gyakőrlati 
szakemberek sza ma ra. A hazai felső őktata sban a regiőna lis e s va rősgazdasa gtan tő bb ke pze sben 
megtala lhatő , a heterőge n felke szu ltse ggel bí rő , ku lő nbő ző  szakőkra ja rő  e s elte rő  e rdeklő de su  
hallgatő k miatt a szerző  tő bbfunkciő s kő nyvet, le nyege ben egy ‘e tlapőt’ a llí tőtt ő ssze. A kő nyv 5 
re szbő l e s ő sszesen 22 fejezetbő l a ll, amely felő leli az alapőktő l kezdve az alkalmazőtt te makő rő kig 
a regiőna lis e s va rősgazdasa gtan le nyeges ismeretanyaga t. Tő bb őlyan ke rde skő r is szerepel a 
kő nyvben, amelyek itthőn u jnak sza mí tanak, pl. va rősi munkaerő piac, va rőste rse gi kő zlekede s vagy 
u j va rősgazdasa gtan (Hendersőn, Glaeser). 

 

Mindegyik fejezet ke t re szbő l a ll, az első  re sz az alapke pze sben re sztvevő ket ce lőzza, mí g a fejezet 
ve ge n levő  ma sődik re szben az ‘emelt szintu ’ ismeretanyag tala lhatő , amely fő leg mesterszakős e s 
dőktőri ke pze sben tanulő knak sző l, de a tudőma nyős kutata sőkban hasznős alapvető  mődelleket, 
u jabb eredme nyeket is tartalmazza. A fejezetek alapőző  ismeretanyaga elhagyhatő  a ke pze s jellege -
tő l fu ggő en, ha ma s ta rgyakbő l ma r tanultak pl. va llalatgazdasa gtant vagy tuda smenedzsmentet. De 
ebben az esetben is aja nlhatő k őlvasma nyke nt ezek a fejezetre szek, ugyaní gy mesterszakőkőn a 
fejezetek első  re sze t ce lszeru  őlvasma nyke nt elő í rni, hiszen az alapszakőn tanultak nagy re sze t el-
felejtik a hallgatő k, mire mesterszakra keru lnek. 

 

A kő nyv lető lthető :  

http://ecő.u-szeged.hu/kutatas-tudőmany/tudőmanyős-kőzlemenyek/regiőnalis-es-
varősgazdasagtan 

 

 

 

Lengyel Imre (2021):  

Regionális és városgazdaságtan.  

Szegedi Egyetemi Kiadő , Szeged  

(573 őldal, ISBN: 978-963-306-816-8, őnline) 

http://eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/tudomanyos-kozlemenyek/regionalis-es-varosgazdasagtan
http://eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/tudomanyos-kozlemenyek/regionalis-es-varosgazdasagtan
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Sikős T. Tama s (2021):  
Társadalmi innováció – társadalmi jólét 
Ludővika Egyetemi Kiadő  
ISBN: 978-9-635-31417-1  

Tudjuk, e rezzu k, hőgy a ta rsadalmi innőva ciő  hőzza ja rula sa a ta rsadalmi jő le t megteremte se hez 
a szervezetek e s az egye nek sza ma ra egyara nt nagy kihí va s. Sőkszőr hia nyzik a sőkőldalu  tuda s, 
a főlyamatős megu jula s akara sa e s va llala sa.A kő nyv a Miskőlci Egyetem Gazdasa gtudőma nyi Ka-
ra nak ta rsadalmi innőva ciő val kapcsőlatős kutata sait főglalja ő ssze. A te mava laszta st az e szak-
kelet-magyarőrsza gi re giő  ta rsadalmi, gazdasa gi helyzete induka lta. A jelenlegi kő tet a kutatő mu -
helyu nkben vizsga lt ira nyőkba, mő dszertanőkba nyu jt betekinte st a ta rsadalmi innőva ciő s ige ny 
megjelene se tő l a megvalő sí ta sőn e s kiterjeszte sen a t. Elme leti kutata sainkőn tu l empirikus vizs-
ga lataink eredme nyeit is ismertetju k.A ta rsadalmi innőva tőrőknak e s a ta rsadalmi innőva ciő  el-
kő telezett hí veinek egyara nt jő  szí vvel aja nlőm a kő tetet.  
 
A kő nyv ele rhető :  
https://webshőp.ludővika.hu/termek/szakkőnyvek/tarsadalőmtudőmany-szakkőnyvek/
tarsadalmi-innővaciő-tarsadalmi-jőlet/  
  
 

 

KÖNYVISMERTETŐK 

https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/tarsadalomtudomany-szakkonyvek/tarsadalmi-innovacio-tarsadalmi-jolet/
https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/tarsadalomtudomany-szakkonyvek/tarsadalmi-innovacio-tarsadalmi-jolet/
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MEGEMLÉKEZÉS ÉS KONFERENCIA BESZÁMOLÓK 

Emlékfa ültetés Buday-Sántha Attila professzor születése 80. évfordulója tiszteletére  
 

Az eseme ny Buday-Sa ntha Attila prőfesszőr szu lete se nek 80. e vfőrdulő ja emle ke re e s tisztelete re 
szervező dő tt. A Regiőna lis Kutata sők Inte zete kezdeme nyeze se re, a Magyar Regiőna lis Tudőma nyi 
Ta rsasa ggal e s a Pe csi Tudőma nyegyetem Kő zgazdasa gtudőma nyi Kara val, valamint a prőfesszőr 
csala dja val kő ző sen emle kfa t u ltettu nk megbecsu le su nk jele u l. Az fau ltete s elő tt ha rőm felsző lalő  a 
Prőfesszőr őktatő i, Dőktőri Iskőla alapí tő i, kutatő i e s kő ző sse ge pí tő  teve kenyse ge rő l emle kezett meg. 
A Pe csi Tudőma nyegyetem Kő zgazdasa gtudőma nyi Kar re sze rő l Schepp Zőlta n; az MRTT valamint a 
KRTK RKI re sze rő l Ga l Zőlta n, a taní tva nyők re sze rő l Kura th Gabriella.  
 
           Hőreczki Re ka 

 
 
 

60th ERSA Congress Territorial Futures –  
Visions and scenarios for a resilient Europe: Bolzano 

 
Kőnferenciaelő ada s tarta sa a Regiőnal and Urban Develőpment szekciő ban az ala bbi cí mmel: 
Kőcziszky Győ rgy & Szendi Dő ra: Pőssibilities and limitatiőns in the ex-ante mődeling őf regiőnal 
develőpment paths. 
          
         Kőcziszky Győ rgy & Szendi Dő ra 
 
Kőnferenciaelő ada s tarta sa a Öld and new főrms őf territőrial innővatiőns szekciő ban az ala bbi cí m-
mel: Szendi Dő ra: Sőcial innővatiőn pőtential in the Nőrthern Hungarian regiőn. 
 
           Szendi Dő ra 
 
 
 

A vidéki Magyarország a pandémia korában - IX. falukonferencia 
 

Kilencedik alkalőmmal keru lt megrendeze sre a KRTK Regiőna lis Kutata sők Inte zete szerveze se ben 
az imma r harminc e ves mu ltra visszatekintő  Falukőnferencia. A rendezve ny kő ző s gőndőlkőda sra 
hí vta a kutatő kat, gyakőrlati szakembereket e s a dő nte shőző kat annak e rdeke ben, hőgy a vide ken 
e lő k kő rnyezeti-ta rsadalmi-gazdasa gi prőble ma it felta rja k e s bemutassa k. A kőnferencia első  napja t 
a KRTK RKI ne hai kiva lő  vide kkutatő ja, a Magyar Nemzeti Vide ki Ha lő zat egykőri elnő ke Csata ri Ba -
lint emle ke nek lett dedika lva; a ma sődik napőn a kiemelkedő  agra r- e s vide kkutatő , Buday-Sa ntha 
Attila tisztelete re szervező dő tt. A plena ris elő ada sők a fenntarthatő sa gra e s a vide k jő vő je re kőn-
centra ltak ku lő nbő ző  ne ző pőntőkőn keresztu l. A re sztvevő k a rendezve nyen tőva bbi ha rőm kerek-
asztal-besze lgete s e s tí z szekciő  kutata si eredme nyeit e s munka ja t ismerhette k meg. 
 
           Hőreczki Re ka 
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FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSOK 

Mobilitás, társas- és gazdasági kapcsolatok,  
és egyenlőtlenség a városokban a pandémia alatt  

 
A telekőmmunika ciő s adatőkat sze les kő rben alkalmazta k a va rősőkőn belu li vagy va rősők 
kő ző tti emberi mőbilita s felte rke peze se re az elmu lt ma sfe l e vtizedben. Ez az u j adatfőrra s 
ege szen u j kutata si megkő zelí te st tett lehető ve , e s kőra bban nem tapasztalt betekinte st nyu jtőtt 
az emberi viselkede s ke rde seibe tő bbek kő ző tt a va sa rla s e s marketing, a ta rsas interakciő  vagy 
tuda sterjede s kutata sa ban. Re gő ta felte telezzu k, hőgy a emberek mőbilita sa kapcsőlő dik az u zleti 
interakciő khőz is, hiszen azők nagy me rte kben fu ggnek a bizalőmtő l, amit a szeme lyes tala lkőző k 
erő sí tenek. Me gsem teljesen vila gős, hőgy a mőbilita s hőgyan kapcsőlő dik a gazdasa gi 
kapcsőlatőkhőz e s a fejlő de shez. Ba r a su ru  va rősi teru letek lehető ve  teszik az egye nek sza ma ra, 
hőgy nő velje k gazdasa gi pőtencia ljukat ma sőkkal valő  tala lkőza s e s csere k re ve n, egyre tő bb 
bizőnyí te k azt sugallja, hőgy az egye ni ta rsas interakciő k szegrega ltak, ami fenntartja e s nő veli a 
ta rsadalőmban az egyenlő tlense geket. Hasőnlő ke ppen, a mőbilita s szegrega ciő ja pa rősulhat a 
besza llí tő i ha lő zatők egyenlő tlense geivel is őly mő dőn, hőgy a prőgresszí v e s a lemaradő  
termele s elva lik egyma stő l, ami tőva bb erő sí theti a va rősőkőn belu li divergencia t. A kutata s ce lja 
azt mege rteni, hőgyan kapcsőlő dik az egye nek mőbilita sa a va rősőkban az u zleti kapcsőlatőkhőz 
e s a jő vedelmi egyenlő tlense gekhez. Esetu nk a CÖVID-19 ja rva ny, amely egyre szt egyedu la llő  
lehető se get kí na l annak a ku lső  sőkkők elemze se re. Ma sre szt ez egy rendkí vu l főntős prőble ma, 
amely hősszu  ta vőn hata ssal lehet a ta rsadalmi egyenlő tlense gekre.  
 
                 Lengyel Bala zs 
        KRTK KTI ANET Lab e s BCE NETI Lab  
 
 
 

Ismét nyilvános az ANET Lab szeminárium-sorozata  
 
Ö sszel főlytatő dik az ANET Lab szemina rium-sőrőzata, amely isme t nyilva nős az e rdeklő dő k 
sza ma ra. 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 rhető  el: http://anet.krtk.mta.hu/seminars/  
 
          Elekes Zőlta n  
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Tér és Társadalom 

35. Évfolyam, 2. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  
 
Hősszu  ta vu  gazdasa gi kőnvergencia-
főrgatő kő nyvek megyei pa lya i Magyarőrsza -
gőn 
Zsuzsanna Zsibő k, Bala zs Pa ger 
3-29 ő. 
 
Be rpőlariza ciő  a magyar kiste rse gek mente n 
Julianna Ne meth, Nőrbert Sipős 
30-48 ő. 
  
Hőzza ja rul-e a helyi e lelmiszer va sa rla s a he-
lyi gazdasa g fejlő de se hez? Egy szisztematikus 
irődalmi a ttekinte s 
Viktő ria Szente, Imre Fertő , Zső fia Benedek 
49-68 ő. 
 
Va rősfejleszte si szakpőlitika k terjede se: el-
me leti megkő zelí te sek 
Anett A rvai 
69-88 ő. 
 
 
TÉNYKÉP 
A vide ki te rse gek kő zfőrgalmu  kő zlekede si 
ha lő zata nak fejlő de se Magyarőrsza gőn a kez-
detektő l a XXI. sza zad eleje ig 
Jő zsef Pa l Lieszkővszky, Tama s Hardi, Bala zs 
A cs 
89-109 ő. 
 
A felve teli kő vetelme ny megva ltőza sa nak ha-
ta sa a felső őktata s teru leti rekruta ciő ja ra 
Istva n Pőlő nyi 
110-124 ő. 

KITEKINTÉS 
A szabadidő spőrt gazdasa gi szerepe Kő ze p-Kelet-
Eurő pa ban 
A gnes Szabő , Tu nde Ma te , Zsőlt Havran 
125-149 ő. 
 
 
KÖNYVSZEMLE 
Kihí va s-va lasz – teru leti szakpőlitika k Czirfusz M. 
(szerk.) (2020): Teru leti kihí va sők e s teru leti pőliti-
ka k Magyarőrsza gőn, 2010-2020 
Andra s A. Gergely 
150-154 ő. 
 
Benedek Jő zsef (fő szerk.) (2020): Erde ly. Te r, Gazda-
sa g e s Ta rsadalőm 
Tibőr Elekes 
155-159 ő. 
  
Szimbőlikus e s emőciőna lis. Valő s a va rősfejlő de s 
Magyarőrsza gőn? Beluszky P., Sikős T. T. (2020): Va -
rősi szerepkő r, va rősi rang 
Re ka Hőreczki 
160-163 ő. 
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Tér és Társadalom 

35. Évfolyam, 3. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK 

Jő zsef Lennert 

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 

3-32 ő. 

 

A magyar megye k szerepe e s pőzí ciő ja a kutata si 
egyu ttmu kő de si ha lő zatőkban 

Erik Braun, Zita Ilőskics, Tama s Sebestye n 

33-58 ő. 

 

Az adat e s a kőrma nyza s jelentő se ge az őkős va rős 
strate giai alapu  e rte kteremte si főlyamata ban – 
Magyar nagyva rősők ő sszehasőnlí ta sa egy szinteti-
za lő  ő kősziszte ma mődell kerete ben 

A rőn Gyimesi, Edit Sőmlyő dyne  Pfeil  

59-86 ő. 

 

Az egyetemi ta rsadalmi felelő sse gva llala s teru leti 
hata sai – ne gy magyarőrsza gi egyetem vizsga lata -
val  

Adrienn Reisinger, Zsőlt Da nős  

87-107 ő. 

 

A teru leti kőrma nyza s e s a teru leti integra ciő  vizs-
ga lata Baranya megye fejleszte si dőkumentumai-
ban az uniő s csatlakőza stő l napjainkig  

Zőlta n Pa mer  

108-130 ő. 

 

Digita lis ő kősziszte ma – A megőszta sőn alapulő  
gazdasa g definí ciő ja nak egy lehetse ges megkő zelí -
te se  

Dő ra Ba lint  

131-153 ő. 

 

TÉNYKÉP 

Kialakulhatnak-e őkős falvak az Abau ji te rse gben?  

Tama s Sikős T., Dő ra Szendi  

154-181 ő. 

 

Regiőna lis be rjő vedelem-ku lő nbse gek a gazdasa gtudő-
ma nyi teru leten ve gzett frissdiplőma sők esete ben  

Dőrőttya Anna Szabő   

182-208 ő. 

KITEKINTŐ 

A ha ztarta si napelem telepí te seket meghata rőző  te nye-
ző k nemzetkő zi e s hazai vizsga lata  

Ja nős Pe ter Hőrva th, Tama s Tő th Dr., Szabina E va Ső-
mőssy  

209-233 ő. 

VITA 

Aktua lis budapesti kő zlekede sfejleszte si elke pzele sek 
multidiszciplina ris vizsga lata: a de li HE V-ek fejleszte se -
nek ke rde se  

Mattias Juha sz, Tama s Fleischer, Anőnim szerző ta rs  

234-256 ő. 

KÖNYVSZEMLE 

Erdő si Ferenc (szerk.): A glőbaliza lő dőtt tengerhajő za s e s 
a vila gkereskedelem Kő zgazdasa g- e s Regiőna lis Tudő-
ma nyi Kutatő kő zpőnt Regiőna lis Kutata sők Inte zete, 
Pe cs, 2021, 467 p.  

Andra s Trő csa nyi  

257-260 ő. 

 

TUDOMÁNYOS ÉLET 

Egy tudőma nyős e letpa lya kacskaringő i: Interju  Len-
gyel Imre vel  

Ga bőr Bődna r  

261-271 ő. 

 

FELHÍVÁS 

Call főr Papers  

Bőgla rka Barsi  

272-275 ő. 

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

99. Évfolyam, 6-7-8. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

6. szám 
 
Tanulmányok 
 
Ne meth Rena ta 
Egy ritka bban haszna lt survey-kí se rleti elrendeze s, 
az alanyőkőn belu li isme telt me re s egy nyelve szeti 
kutata s pe lda ja n 
495-511 ő. 
 
Zrubka Zsőmbőr, Kincses A rőn, Gilya n Csaba, Huber 
Anikő , Hőrva th Zső fia, Husza k Lőretta, Tő th Barbara, 
Pőga ny Petra, Gula csi La szlő  
A biőtechnőlő gia haza nkban 
512-540 ő. 
 
Bethlendi Andra s, Lentner Csaba, Nagy La szlő  
A hazai ő nkőrma nyzati gazda lkőda s fenntarthatő sa -
ga 
541-571 ő. 
 
Szerb Andra s Bence, Csőnka Arnőld, Fertő  Imre 
A regiőna lis kereskedelmi mega llapőda sők hata sa a 
vila g kukőricakereskedelme re 
572-589 ő. 
 
Fórum 
 
Kőva cs Pe ter, Tő thne  Szita Kla ra 
Besza mőlő  az MTA Statisztikai e s Jő vő kutata si Tudő-
ma nyős Bizőttsa g, valamint albizőttsa gainak tisztu jí -
tő  u le se rő l e s elmu lt ha rőme ves teve kenyse ge rő l 
590-593 ő. 
 
Hírek, események 

7. szám 
 
Tanulmányok 
 
Halpern La szlő  
Terme kva laszte k e s termele kenyse g 
605-631 ő. 
 
Simőnővits Andra s 
E letpa lya-jő vedelemtő l fu ggő  va rhatő  e lettartam e s a 
nyugdí jrendszer 
632-660 ő. 
 
Ilőskics Zita - Sebestye n Tama s 
A sőkkterjede s szerkezeti jellemző inek va ltőza sai a 
fejlett gazdasa gők kő ző tt 
661-699 ő. 
 
Fórum 
 
Hírek, események 
 
Kiadók ajánlata 
 
 
8. szám 
 
Tanulmányok 
 
Sze p Tekla - Nagy Zőlta n - Tő th Ge za 
Lehet az alkalmazkődő ke pesse g vőnző ? A rugalmas 
ellena llő  ke pesse g szerepe a magyar va rősők pe lda -
ja n 
709-730 ő. 
 
Buza si Attila - Ja ger Bettina Szimőnetta 
Hazai megyesze khelyek va rősi fenntarthatő sa ga nak 
statisztikai alapu  elemze se 
731-758 ő. 
 
Mőravcsik-Kőrnyicki A gőta - R. Fedőr Anita 
A csecsemő kőri anyatejes ta pla la s idő beli alakula sa 
e s te rse gi egyenlő tlense gei 
759-782 ő. 
 
Zacha r Ja nős - Tő th Gergely 
A va ltőzatőssa g győ nyő rkő dtet? – E lelmiszer-
vesztese g a magyarőrsza gi feldőlgőző iparban 
783-808 ő. 
 
Fórum 
 
Hírek, események 
 
Kiadók ajánlata 
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Statisztikai Szemle 

99. Évfolyam, 9-10. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

9. szám 
 
TANULMÁNYOK  
 
Szaka lne  Kanő  Izabella - Lengyel Imre 
A kelet-kő ze p-eurő pai őrsza gők te rse geinek kőn-
vergenciaklubjai 
821-843 ő. 
 
Aranyőssy Ma rta - Recskő  Ma rk 
Kőnzisztens PLS-mődelleze s alkalmaza sa egy le-
hetse ges kő ző sse gi kriptővaluta felhaszna lő i elfő-
gada sa nak vizsga lata ban 
844-873 ő. 
 
Dőbős Imre - Sasva ri Pe ter 
A QS Wőrld University Rankings 2021 vizsga lata a 
Scőpus-/SciVal-adatba zisők segí tse ge vel 
874-900 ő. 
 
Hajnal Be la 
A statisztikai adatszaba lyőza s mő dszerei a kezde-
tektő l napjainkig Magyarőrsza gőn 
901-906 ő. 
 
Dusek Tama s 
A tudőma ny tudőma nya 
907-913 ő. 
 
FÓRUM 
 
HÍREK, ESEMÉNYEK 
 
KIADÓK AJÁNLATA 
 
 

10. szám 
 
TANULMÁNYOK  
 
Az energetikai jellemző k e s az ingatlana rak kap-
csőlata   
Ertl Antal – Hőrva th A rőn – Mő nus Gergely – Sa fi-
a n Fanni – Sze kely Judit  
923-953 ő. 
 
A webőldalak e rte kele si szempőntrendszere nek 
vizsga lata  
Harsa nyi Da vid – Ilye sne  Mőlna r Emese – Zara nd-
ne  Va mősi Kőrne lia  
954-977 ő. 
 
Az Ipar 4.0 technőlő gia k szerepe az e lelmiszer-
gya rtő  va llalatők innőva ciő s teve kenyse ge ben  
Erdei Edina – Pőpp Jő zsef – Neme nyi Miklő s – 
Öla h Judit  
978-996 ő. 
 
KÖNYVSZEMLE 
 
Integra ciő s elme letek kvantitatí v gazdasa gtana – 
Fő kuszban a me lyintegra ciő   
Martőn A da m  
997-1004 ő. 
 
FÓRUM 
 
Besze lgete s Sze p Katalin statisztikussal, a statisz-
tika mő dszertana nak szake rtő je vel  
Lakatős Miklő s  
1005-1014 ő. 
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Területi Statisztika 

61. Évfolyam, 4. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  

 

Kőrőnaví rus-ja rva ny a V4-őrsza gőkban – ta rsadalmi, gazdasa gi hata sők, regiőna lis ő sszefu gge sek, kőr-
ma nyzati beavatkőza sők 

Da niel Zőlta n Andra s – Mőlna rne  Barna Katalin – Mőlna r Tama s 

555-576 ő. 

 

Rőbőtiza ciő  a negyedik ipari főrradalőm ideje n a vila gban e s a magyar iparban, teru leti megkő zelí te sben 

Kiss E va – Tiner Tibőr 

577-604 ő. 

 

A klí mava ltőza ssal kapcsőlatős főgalmi ha lő k felta ra sa a kiva lasztőtt Hajdu -Bihar megyei telepu le scső-
pőrtőkban 

Kiss Emő ke – Fazekas Istva n – Balla Da niel 

605-630 ő. 

 

Kapcsőlatha lő -elemze s a XX. sza zadi erde lyi magyar irődalőmban 

Mőlna r Eszter – Csala De nes 

631-660 ő. 

 

Ungva r nemzetise gi e s valla si va ltőza sai 1914 e s 1944 kő ző tt, az Ungva ri Kir. Gő rő g Katőlikus Lí ceum e s 
Ka ntőr-taní tő ke pző  Inte zet pe lda ja n 

Rőmbai Tibőr 

661-673 ő. 
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Regional Statistics 

11. Évfolyam, 3. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

TANULMÁNYOK:  
 
Viktőr Pa l - Ga bőr Ladős - Zső fia Ilcsikne  Makra - 
Lajős Bőrős - Annama ria Uzzőli - Szabőlcs Fabula 
Cőncentratiőn and inequality in the geőgraphic 
distributiőn őf physicians in the Eurőpean Uniőn, 
2006–2018 
3-28. ő. 
 
Győ rgyi Nyikős - Bettina Sőha - Attila Be res 
Entrepreneurial resilience and firm perfőrmance 
during the CÖVID-19 crisis – Evidence frőm Hungary 
29-59. ő. 
 
Na ndőr Zagyi - Rő bert Kuszinger - Zőlta n Wilhelm 
Characteristics őf recent urbanisatiőn in India in 
light őf the divergent develőpment paths őf metrő-
pőlises 
60-94. ő. 
 
Ru ta Ubarevic iene  - Vaida Tretjakőva - Gintare  Pő-
ciu te -Sereikiene  
The effects őf individual and regiőnal factőrs őn adő-
lescent fertility rates: The case őf Lithuania 
95-118. ő. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rahma Fitriani - Zerlita F. Pusdiktasari - Herman C. 
Diarthő 
Grőwth interdependence in the presence őf spatial 
őutliers: Implementatiőn őf an average difference 
algőrithm őn East Java regiőnal ecőnőmic grőwth, 
2011–2016 
119-132. ő. 
 
Wahyu Wibőwő - Brődjől Sutijő Suprih Ulama - Ti-
ődőra Hadumaőn Siagian - Taly Purwa - Regina Ni-
ken Wilantari 
Impact őf earthquakes őn the number őf airline 
passenger arrivals and departures: A case study őf 
West Nusa Tenggara Prővince, Indőnesia 
133-157. ő. 
 
Tibőr Elekes - Ferenc Szila gyi 
Changes in the pőpulatiőn and ethnic structure in 
the tőwns őf Sze kely Land between 1910 and 2011 
158-178. ő. 
 
Bulcsu  Remenyik - Attila Barcza - Ja nős Csapő  - 
Barna Szabő  - Gyula Fődőr - Lő ra nt De nes Da vid 
Övertőurism in Budapest: Analysis őf spatial prő-
cess and suggested sőlutiőns 
179-197. ő. 
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Regional Statistics 

11. Évfolyam, 4. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

TANULMÁNYOK:  

 

Ecőnőmic and crime cycles synchrőnizatiőn acrőss 
states in Me xicő: A dynamic factőr mődel apprőach –
Ví ctőr Hugő Tőrres Preciadő – Nelsőn Ömar Muriel 
Tőrrerő 

3-27. ő. 

 

Impact őf prővincial human capital őn TFP grőwth 
thrőugh the FDI channel: The case őf Indőnesian ma-
nufacturing industries 

Dadang Ramdhan 

28-51. ő. 

 

Tőtal factőr prőductivity cőnvergence őf Indőnesia’s 
prővincial ecőnőmies, 2011–2017 

Rudi Purwőnő – Mőhammad Zeqi Yasin – Ibnu Nur 
Hamzah – Nur Arifin 

52-78. ő. 

 

Mőtivatiőns and lőcatiőnal factőrs őf FDI in CIS 
cőuntries: Empirical evidence frőm Sőuth Kőrean 
FDI in Kazakhstan, Russia, and Uzbekistan 

Han-Sől Lee – Sergey U. Chernikőv – Szabőlcs Nagy 

79-100. ő. 

 

The handling őf the blőckade against Qatar frőm 
the perspective őf Qatar Airways’ resilience –  

Emil Kucsera 

101-125 ő. 

 

Highly qualified sőcial strata in urban areas őf Hun-
garian regiőnal centres frőm 1980 tő 2011 

Judit Berkes 

126-149. ő. 

 

Urban grőwth and language shift in cőunty seats in 
Transylvania between 1900 and 2011 

Ferenc Szila gyi – Tibőr Elekes 

150-169. ő. 

 

The number őf Trianőn refugees 

Ga bőr Kőlőh 

170-181. ő. 
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Tér Gazdaság Ember 

9. Évfolyam, 2. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

TANULMÁNYOK:  

 

SÖMLYÖ DYNE  PFEIL EDIT  

Verseny e s fragmenta ltsa g a Budapesti agglőmera ciő ban – Ki-
nek az e rdeke a metrőpőlisz te rse g fejlő de se?  

17-36 ő. 

 

REISINGER ADRIENN  

A te r szerepe a va llalatők mu kő de se ben  

37-50 ő. 

 

HÖRVA TH-CSIKÖ S GABRIELLA – JUHA SZ TI MEA 

Munka ltatő k elva ra sa a sőft e s hard skillek-kel kapcsőlatban a 
munkaerő piacőn  

51-66 ő. 

 

KÖ BÖR KRISZTINA – TÖ TH ÖRSÖLYA 

Győ r-U jva rős huma n szőlga ltata sainak fejlő de se tő rte neti e s 
teru leti kőntextusban  

67-90 ő. 

 

NAGYHA ZI GYÖ RGY  

Egy elhallgatőtt tuda stranszfer: adale kők a Szővjetuniő  első  
ő te ves terve nek tő rte nete hez  

91-104 ő. 

 

MÁSODKÖZLÉS:  

 

MÖRVAY SZABÖLCS 

A ma sődkő zle ske nt megjelenő  tanulma ny felvezete se  

105 ő. 

 

MÖRVAY SZABÖLCS – RECHNITZER JA NÖS 

Győ r te rkapcsőlatainak alakula sa a ke peslapőkőn keresztu l  

106 ő. 

 

 

SZEMÉLYES HANGVÉTELŰ ÍRÁSOK: 

 

LENGYEL IMRE 

A hazai regiőna lis tudőma ny „bő le nye”  

127-132 ő. 

 

DUSEK TAMA S 

Rechnitzer Ja nős, az alapí tő  atya  

133-134 ő. 

 

SMAHÖ  MELINDA 

Gőndőlatők a ha tőrsza gbő l  

135-136 ő. 

 

SZÖ KE JU LIA 

Bőn Vőyage, Prőfesszőr U r!  

137-139 ő. 

 

KÖNYVISMERTETŐK: 

 

DEA K ISTVA N 

Rechnitzer Ja nős: A teru leti tő ke a va rősfejlő -
de sben. A GYÖ R-KÖ D  

139-144 ő. 

 

DUSEK TAMA S  

Hőrbula k Zsőlt: De l-Szlőva kia gazdasa ga a nőr-
maliza ciő s idő szakban (1969–1989). Selye 
Ja nős Egyetem, Kőma rőm, 2020  

145-148 ő. 
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Comitatus 

2021 (nyár-ősz) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

Konferencia  

Zőngőr Ga bőr – Agg Zőlta n:  

Helyi iparu ze si adő : mu lt e s jő vő   

3  

 

Wittinghőff Tama s:  

Mire jő  az iparu ze si adő ? 

5  

 

Vasva ri Tama s:  

Az iparu ze si adő  szerepe az ő nkőrma nyzati gazda lkőda s autőnő mia ja -
ban 

9  

 

Deli Lajős:  

Az iparu ze si adő  szerepe, dőminancia ja az ő nkőrma nyzati beve telek 
kő ző tt 

18  

 

Kőrső s La szlő :  

Szeretju k, vagy nem szeretju k az iparu ze si adő t?. 

23  

 

Pe teri Ga bőr:  

A gazdasa g helyi adő ztata sa: nemzetkő zi pe lda k, tanulsa gők 

35  

 

A ldőző  Tama s:  

Jő  helyen van-e az iparu ze si adő ?  

42  

 

Tanulmányok  

Bőrda s Pe ter:  

Egyenlő k e s egyenlő bbek A helyi iparu ze si adő bő l sza rmaző  beve te-
lek telepu le si szintu  előszla sa nak dilemma i ku lő nő sen a CÖVID19 
ja rva ny ideje n 

45  

 

Műhely  

Kőva cs Helga–Makra La szlő –Kőmarek Levente:  

A ha tra nyős helyzetu  Kisteleki ja ra s ta rsadalmi helyzete rte kele se . 

54  

Recenzió  

Alaba n Pe ter:  

Egy csepp őszta lyta rsadalőm 

68  

 

Hudi Jő zsef:  

Egy ke zikő nyv a veszpre mi zsidő sa g tő rte nete rő l 

72  

 

A. Gergely Andra s:  

Tudőma nytő rte net, pa rttő rte net, te rse gtő rte net 
Paa r A da m kő nyve Győ r e s Mősőn re giő ja rő l 
1922–1947 

77  

 

Lapzárta  

La szlő  Csaba:  

Mie rt uta lja k annyira az iparu ze si adő t a va llalkő-
ző k?  

83  
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 

2021., XVIII. évfolyam 2. szám  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 Tanulmányok: 
 

Crőss-bőrder cőőperatiőn acrőss Pőlish bőrders: Thirty Years őf crőss-bőrder Eldőradő? 
Jarősław Jan czak 
 5-14 ő.   
 
State bőrders and crőss-bőrder cőőperatiőn in Czechia in the pőst-cőmmunist era: Trends and develőpments 
Artur Bőhac  
15-23 ő. 
 
Perceptiőns őn crőss-bőrder cőőperatiőn in the Slővak-Ukrainian bőrderlands 
Martin Lac ny  
24-34 ő. 
 
Explőring crőss-bőrder cőőperatiőn in Eastern Eurőpe: What kind őf initiatives have develőped in the Rőma-
nian-Hungarian bőrder area? 
Elena Grad-Rusu 
35-43 ő. 
 
Ukraine’s experience and prőspects őf crőss-bőrder cőőperatiőn: Legal and ecőnőmic parameters in the light 
őf sustainable develőpment 
Vőlődymyr Ustymenkő – Alevtyna Sanchenkő 
44-53 ő. 
 

The evőlutiőn őf crőss-bőrder cőőperatiőn in Hungary 
Melinda Benczi – Gyula Öcskay 
54-67 ő. 
 
Eduardő Medeirős (ed.) (2021): Territőrial Impact Assessment. Springer, Cham 
Anthőny Sőares 
68-72 ő. 
 
Könyvismertetők: 
Gyula Öcskay (ed.) (2020): 15 years őf the EGTCs. Lessőns learnt and future perspectives. Central Eurőpean 
Services főr Crőss-Bőrder Initiatives, Budapest 
Martin Guillermő Ramirez 
73-75 ő. 
 
Győ rgy Kőcziszky (ed) (2021): Nőrthern Hungary 
Dő ra Szendi 
76-78 ő. 
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

2021 RSA Jőurnals Annual Lecture Series 
(1-12, Nővember, 2021)  
https://www.regiőnalstudies.őrg/events/2021-rsa-jőurnals-
annual-lecture-series/ 

RSA Internatiőnal Hőur - The Rőle őf EU Funds in Pőland's Regiőnal 
and Lőcal Develőpment in the Light őf Internatiőnal Experiences 

(18 Nővember, 10:30 – 11:30)  
https://lőunge.regiőnalstudies.őrg/Meetings/Meeting?ID=342  

 

RSA Prőfessiőnal Develőpment Webinar: Publishing: Publishing 
ethics and what NÖT tő dő 
(1 December, 14:30 – 15:30) 
https://lounge.regionalstudies.org/Meetings/Meeting?ID=334  

Internatiőnal Scientific and Practical Cőnference  
Regiőn-2021: Öptimal Develőpment Strategy 

Öctőber 21-22, 2021) 
cőnference.regiőn@gmail.cőm   

https://www.regionalstudies.org/events/2021-rsa-journals-annual-lecture-series/
https://www.regionalstudies.org/events/2021-rsa-journals-annual-lecture-series/
https://lounge.regionalstudies.org/Meetings/Meeting?ID=342
https://lounge.regionalstudies.org/Meetings/Meeting?ID=334
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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 negyedik száma decemberben 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

