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h í r l e v é l  

2021. november 3-a n tartotta soron ko vetkezo  
u le se t az MTA Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa -
ga. Az u le sen szeme lyesen az ELKH Ko zgazdasa g- 
e s Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko zpontban e s 
online is re szt vehettek az RTB tagjai.  

Az u le s ta rgyalta Varga Attila, az RTB elno ke nek 
tarto s ta volle te alatt ko vetendo  elja ra srendet. A 
jelenle vo k egyhangu  do nte se alapja n u gyvezeto -
ke nt Dusek Tama s, az RTB alelno ke la tja el az el-
no ki feladatokat ezen ido szakban, aki va llalta a 
felke re st.  

E le nk diskurzus alakult ki az RTB folyo iratlista ja -
val kapcsolatosan, amelynek megu jí ta sa aktua lis-
sa  va lik a ko zeljo vo ben. Az elno kse g e tekintet-
ben egy online felme re s sora n tervezi a tagsa g 
ve leme nye t kike rni az u gyben. Felmeru lt a Sci-
mago besorola si rendszere nek ke rde se, amely 
elo te rbe keru l az egyetemi finanszí roza sban is. A 
kialakult konszenzus szerint elso sorban bo ví teni 
e rdemes a lista t feljo vo  lapokkal, valamint a ta -
gabb re gio nk szakteru letileg kapcsolo do  folyo ira-
tainak megfelelo , rangjuk szerinti besorola sa val. 
Fontos szempont ugyanakkor, hogy az ABCD ka-
tego ria k ara nya t tartani kell, eze rt e rdemes az A 
katego ria s ko rt alaposan szemle zni, a teru letide-
gen lapokat adott esetben kiemelni, í gy to bb te r 
marad a szakteru letileg releva ns e s fontos fo ru-
mok beemele se re az A katego ria ba. 

Egyebekben elhangzott, hogy az RTB ko ztestu leti 
tagsa ga t aktiviza lni e rdemes, a szakteru let e rdek-
e rve nyesí to  ke pesse ge ezzel jelento sen no velheto  
a jo vo ben. 

Sebestye n Tama s 
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Mindegyik tudoma nya gna l, í gy a regiona lis tudoma nyna l is kialakul, hogy melyik tudoma nyos munka 
mennyiben lesz sikeres, elfogadott. Jelen hí rleve lben arra va llalkoztunk, hogy ro viden a ttekintju k a Re-
giona lis Tudoma nyok Bizottsa ga tagjai a ltal jegyzett  mu veket (folyo iratcikk, ko nyv, ko nyvfejezet) lis-
ta ja t. To bbfe le mo don lehet me rni az elfogadottsa got, a lega ltala nosabban a fu ggetlen hivatkoza sok 
sza ma val szoka s.  
 
A gyu jte s keretrendszere t az ala bbiak hata rozta k meg: 

• Az RTB jelenlegi 183 ko ztestu leti tag munka inak lista ja t 2021. november 15-e n to lto ttu k le az 
MTMT-bo l; 

• Minden esetben a szerzo  MTMT-ben szereplo  Ö sszefoglalo  ta bla zata nak Hirsch-indexe t vettu k 
alapul, az ott szereplo  tanulma nyokat e s hivatkoza saikat dolgoztuk fel, a szerzo  to bbi tanulma -
nya t nem vettu k figyelembe; 

• A ta rsszerzo k ko zo tt ele g egyetlen RTB ko ztestu leti tag szereple se; 

• A hivatkoza sokna l a fu ggetlen ide zo k disszerta cio  e s egye b tí pusu ak ne lku li sza ma t ne ztu k; 

• Folyo iratokna l az RTB aktua lis folyo iratlista ja n szereplo  folyo iratokban megjelent tanulma nyo-
kat vettu k figyelembe; 

• Az MTMT Ö sszefoglalo  ta bla zata alapja n a tudoma nyos folyo iratokna l 3 katego ria t (ku lfo ldi ki-
ada su  szakfolyo iratban idegen nyelven, hazai kiada su  szakfolyo iratban idegen nyelven, hazai ki-
ada su  szakfolyo iratban magyar nyelven), a ko nyvek szerzo ine l 2 katego ria t (idegen e s magyar 
nyelvu ), a ko nyvre szletek szerzo ine l is 2 katego ria t (idegen e s magyar nyelvu ) vettu nk figyelem-
be, katego ria nke nt a legto bb hivatkoza st ele ro  10-10 tanulma nyt felsorolva, a 10. helyen hasonlo  
cita cio val rendelkezo k mindegyike t ko zo lju k, 

• Discussion Papers, Working Papers, Mu helytanulma nyok stb., valamint a konferenciako teteket 
nem vettu k figyelembe a ko nyvekne l e s ko nyvre szletekne l, 

 
Terme szetesen a ko zelmu ltban megjelent munka kra a ltala ban kevesebb hivatkoza s jelenik meg, mint a 
re gebben ko zreadottakna l. Mindazona ltal í gy is e rte kesnek e s szakmailag releva nsnak í te lju k a gyu j-
te st. Mindezek alapja n jo l la thato , hogy Varga Attila nemzetko zi munka ssa ga kiemelkedo . A nemzetko -
zi cikkek hivatkozottsa ga t tartalmazo  ta bla zat (3. oldal, 1. oszlop) tí z te tele bo l kilencnek ta rsszerzo je a 
PTE professzora. Ke t tudoma nyos munka ra ada sul ezer feletti cita cio val bí r, ami kiva ltke pp impoza ns. 
Varga Attila mellett az ifjabb genera cio t ke pviselo  Lengyel Bala zs ta rsszerzo s cikke tala lhato  me g a lis-
ta n. 
 A hazai kiada su , angol, illetve magyar nyelvu  cikkek (3. oldal 2-3. oszlop) kapcsa n Lengyel Imre 
hat esetben szerepel mint (ta rs)szerzo , e s mindke t esetben az o  munka ira e rkezett a legmagasabb sza -
mu  hivatkoza s. Terme szetes, hogy a ta bla zat tartalmazza a regiona lis tudoma ny nagyjait is, í gy pl. Ne-
mes Nagy Jo zsef e s Rechnitzer Ja nos professzor urakat. Ö ro mteli, hogy to bb fiatal is helyet ko vetelt 
maga nak a lista n, elmondhato , hogy Vida Gyo rgy ta rsszerzo s cikke jelento s szakmai e rdeklo de st va l-
tott ki, de megemlí theto  Egri Zolta n e s Ta nczos Tama s is, o k ke t mu vu kkel is szerepelnek. 
 A regiona lis tudoma nyhoz kapcsolo do  ko nyvek vonatkoza sa ban (4. oldal) az idegen nyelven 
megjelentek esete ben isme telten Varga Attila bí r a legto bb hivatkoza ssal, a hazaiak ko re ben pedig Len-
gyel Imre munka ja ví vott ki magas szakmai elismere st. Az elo bbiekben ma r emlí tett nevek mellett itt 
megjelenik Szirmai Vikto ria nak, a szakma alapí to  atyja val, Enyedi Gyo rggyel ko zo s munka ja is. A ta bla -
zat alapja n la thato , magas presztí zsu  ke ziratokkal bí r (a teljesse g ige nye ne lku l) Benedek Jo zsef, Ga l 
Zolta n, Gulya s La szlo , Kocziszky Gyo rgy, Nyikos Gyo rgyi, Pa lne  Kova cs Ilona e s Sikos T. Tama s is. 
 Mí g a ko nyvfejezetek (5. oldal) kapcsa n Lengyel Imre e s Rechnitzer Ja nos va rosok versenyke -
pesse ge vel kapcsolatos munka ja bí r igen tekinte lyes szakmai ne pszeru se ggel, az idegen nyelven publi-
ka lt mu vek esete ben pedig Nemes Nagy professzor u r rendelkezik a legmagasabb cita cio val. 
 

Bodna r Ga bor 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  A  r e g i o n á l i s  T u d o m á n n y a l  k a p c s o l a t o s  m ű v e k  
h i v a t k o z o t t s á g a  

RTB TAGOK HIVATKOZOTTSÁGA 
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Forra s: MTMT 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  A regionális tudományhoz kapcsolódó  
folyóiratcikkek hivatkozásainak száma 

RTB TAGOK HIVATKOZOTTSÁGA 

Külföldi kiadású szakfolyóirat-
ban idegen nyelven 

Független 
idézők dissz. 

és egyéb 
típusúak 
nélkül: 

Hazai kiadású szakfolyóiratban 
idegen nyelven 

Független 
idézők dissz. 

és egyéb 
típusúak 
nélkül: 

Hazai kiadású szakfolyóirat-
ban magyar nyelven 

Független 
idézők dissz. 

és egyéb 
típusúak 
nélkül: 

Anselin, L—Varga, A.— Acs, J. Z. 
(1997): Local geographic spillovers 
between university research and 
high technology innovations. JÖUR-
NAL ÖF URBAN ECÖNÖMICS, 42(3) 
pp. 422-448.  

1449 

Lengyel, I. (2004): The Pyramid 
Model: Enhancing Regional Com-
petitiveness in Hungary. ACTA 
ÖECÖNÖMICA 54(3), pp. 323-
342.  

135 

Lengyel I. (2000): A regiona lis 
versenyke pesse gro l. KÖ ZGAZDA-
SA GI SZEMLE 47(12), pp. 962-
987.  

423 

Acs, J. Z.— Anselin, L.— Varga, A. 
(2002): Patents and innovation 
counts as measures of regional 
production of new knowledge. RE-
SEARCH PÖLICY, 31(7), pp. 1069-
1085.  

1132 

Duda s, G.— Vida, Gy. — Koval-
csik, T. — Boros, L. (2017): A 
socio-economic analysis of 
Airbnb in New York City. REGIÖ-
NAL STATISTICS, 7 (1),  pp. 135-
151.  

44 

Nemes Nagy J. (1996): Centru-
mok e s perife ria k a piacgazdasa -
gi a tmenetben. FÖ LDRAJZI KÖ Z-
LEME NYEK, 120(44), pp. 31-44. 

107 

Acs, J. Z. — Varga, A. (2005): Entrep-
reneurship, agglomeration and 
technological change. SMALL BUSI-
NESS ECÖNÖMICS, 24(3), pp. 323-
334.  

411 

Lengyel, I. — Szaka lne  Kano  I. 
(2012): Competitiveness of Hun-
garian Urban Micro-regions: 
Localization Agglomeration Eco-
nomies and Regional Competi-
tiveness Function.  REGIÖNAL 
STATISTICS, 2(1), pp. 27-44.  

30 

Lengyel I. (2000): Porter-
rombusz: a regiona lis gazdasa g-
fejleszte si strate gia k alapmodell-
je. TE R E S TA RSADALÖM 14(4), 
pp. 39-86. 

106 

Varga, A (2000): Local Academic 
Knowledge Transfers and the Con-
centration of Economic Activity. 
JÖURNAL ÖF REGIÖNAL SCIENCE, 
40(2), pp. 289-309.  

323 

Egri, Z. — Ta nczos, T. (2018): The 
spatial peculiarities of economic 
and social convergence in Central 
and Eastern Europe. REGIÖNAL 
STATISTICS, 8(1), pp. 49-77.  

29 

Lengyel I. (2001): Ipara gi e s 
regiona lis klaszterek: tipiza la -
suk, te rbelise gu k e s fejleszte su k 
fo bb ke rde sei. VEZETE STUDÖ-
MA NY 32(10),  pp. 19-43.  

87 

Anselin, L. — Varga, A. — Acs, J. Z. 
(2000): Geographic and sectoral 
characteristics of academic 
knowledge externalities. PAPERS IN 
REGIÖNAL SCIENCE, 79(4), pp. 435-
443.  

254 

Kotosz, B.— Lukovics, M.— Mol-
na r, G.— Zuti, B. (2015): How to 
Measure the Local Economic 
Impact of Universities? Methodo-
logical Överview. REGIÖNAL 
STATISTICS, 5(2), pp. 3-19.   

28 

Kocziszky, Gy.— Veresne  Somosi 
M. — Balaton K. (2017): A ta rsa-
dalmi innova cio  vizsga lata nak 
tapasztalatai e s fejleszte si lehe-
to se gei. VEZETE STUDÖMA NY 
48(6), pp. 15-19.  

81 

Fischer, M. M. — Varga, A. (2003): 
Spatial knowledge spillovers and 
university research: evidence from 
Austria. ANNALS ÖF REGIÖNAL 
SCIENCE, 37(2), pp. 303-322.  

256 

Tagai, G. — Bernard, J. — Simon, 
M. —  Koo s, B. (2018): Two faces 
of peripherality: Labour markets, 
poverty and population dynamics 
in Hungary and Czechia. REGIÖ-
NAL STATISTICS 8(2), pp. 19-45. 

24 

Lengyel I. (2006): A regiona lis 
versenyke pesse g e rtelmeze se e s 
piramismodellje. TERU LETI 
STATISZTIKA 46(2), pp. 131-
147.  

79 

Anselin, L. — Varga, A. — Acs, J. Z. 
(2000): Geographic spillovers and 
university research: a spatial econo-
metric perspective. GRÖWTH AND 
CHANGE, 31(4), pp. 501-515.  

238 

Rechnitzer, J. — Berkes, J.— Filep, 
B. (2019): The most important 
city development initiatives of 
Hungary. REGIÖNAL STATISTICS 
9(2), pp. 20-44.  

19 

Barta, Gy. — Czirfusz, M. — Ku-
kely, Gy (2008): U jraiparosoda s 
a nagyvila gban e s Magyarorsza -
gon. TE R E S TA RSADALÖM 
22(4): pp. 1-20.  

78 

Acs, J. Z. — Varga, A. (2002): 
Geography, endogenous growth and 
innovation. INTERNATIÖNAL REGI-
ÖNAL SCIENCE REVIEW 25(1), pp. 
132-148.  

121 

Jo na, Gy. (2015): New trajectories 
of the Hungarian regional deve-
lopment: balanced and rush 
growth of territorial capital. RE-
GIÖNAL STATISTICS 5(1), pp. 
121-136. 

18 

Varga A. (2004): Az egyetemi 
kutata sok regiona lis gazdasa gi 
hata sai a nemzetko zi szakiroda-
lom tu kre ben. KÖ ZGAZDASA GI 
SZEMLE 51(3),  pp. 259-275.  

76 

Lengyel, B. — Leydesdorff, L. 
(2011): Regional Innovation 
Systems in Hungary: the failing 
synergy at the national level. REGI-
ÖNAL STUDIES, 45(5),  pp. 677-693.  

77 

Egri, Z. — Ta nczos, T. (2015): 
Spatial Layers and Spatial 
Structure in Central and Eastern 
Europe. REGIÖNAL STATISTICS 
5(2), pp. 34-61. 

18 
Nemes Nagy J. (1997): Re gio k, 
regionalizmus. EDUCATIÖ 6(3), 
pp. 407-423.  

72 

Varga, A. — Schalk, H. J.: Knowledge 
spillovers, agglomeration and mac-
roeconomic growth. REGIÖNAL 
STUDIES, 38(8), pp. 977-989.  

76 

Lengyel, B. — Szaka lne  Kano , I. 
(2014): Regional Economic 
Growth in Hungary 1998-2005: 
What Does Really Matter in Clus-
ters? ACTA ÖECÖNÖMICA, 64(3), 
pp. 257-285. 

16 

Öba dovics, Cs.— Kulcsa r L. 
(2003): A vide ki ne pesse g hu-
ma nindexe nek alakula sa Ma-
gyarorsza gon. TERU LETI STA-
TISZTIKA, 6(4), pp. 303-322.  

66 
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  A regionális tudományhoz kapcsolódó könyvek hivatkozásainak száma 

RTB TAGOK HIVATKOZOTTSÁGA 

Idegen nyelvű könyvek  

Független 
idézők disz-
szertáció és 

egyéb típusú-
ak nélkül: 

  Magyar nyelvű könyvek 

Független 
idézők disz-
szertáció és 

egyéb típusú-
ak nélkül: 

Varga, A. (1998): University Research and Regional 
Innovation: A Spatial Econometric Analysis of Academic 
Technology Transfers. Boston (MA) - New York (NY), 
USA: Plenum Publishing Corporation, Kluwer Academic 
Publishers, Springer. 

242   
Lengyel I. (2003): Verseny e s teru leti fejlo de s: Te rse gek 
versenyke pesse ge Magyarorsza gon. Szeged, Magyarorsza g, 
JATEPress.   

559 

Kocziszky, Gy — Pererva, P. G.— Szaka ly, D. — Veresne  
Somosi, M. (2012):  Technology Transfer = Transfer 
tehnologij. Kharkov, Ukrajna: National Technical Univer-
sity of Kharkiv. 

157   
Lengyel I. — Rechnitzer J. (2004): Regiona lis gazdasa gtan. 
Budapest-Pe cs, Magyarorsza g, Dialo g Campus Kiado .   

544 

Benedek, J. (2004): Amenajarea teritoriului şi dezvol-
tarea regionala . Kolozsva r, Roma nia: Presa Universitara  
Clujeana . 

119   
Nemes, Nagy J. (1998): A te r a ta rsadalomkutata sban: beve-
zete s a regiona lis tudoma nyba. Budapest, Magyarorsza g, 
Hilscher Rezso  Szocia lpolitikai Egyesu let. 

505 

Enyedi, Gy. — Szirmai, V. (1992): Budapest: A Central 
European Capital. London, Egyesu lt Kira lysa g, Belhaven 
Press. 

55   
Lengyel I. (2010): Regiona lis gazdasa gfejleszte s: Versenyke -
pesse g, klaszterek e s alulro l szervezo do  strate gia k. Buda-
pest, Magyarorsza g, Akade miai Kiado . 

320 

Hermann, Z. — Horva th, M. T. — Pe teri, G. — Ungva ri, G. 
(1999): Allocation of local government functions: Crite-
ria and condition. Washington DC, USA, Fiscal Decentra-
lization Initiative for Central and Eastern Europe. 

29   
Rechnitzer J. (1998): A teru leti strate gia k. Budapest, Ma-
gyarorsza g , Pe cs, Magyarorsza g, Dialo g Campus Kiado . 

253 

Gulya s, L. (2008): BENES  Statesman or charlatan? The 
plans and the reality 1908-1948. Toronto, Kanada  - 
Buffalo (NY), USA - Corvinus Publishing. 

25   
Nemes, Nagy J. (2009): Terek, helyek, re gio k: A regiona lis 
tudoma ny alapjai. Budapest, Magyarorsza g, Akade miai 
Kiado .   

205 

Pe ter, E. (2015): Healthy healthcare system at Lake 
Balaton: Is healthy improvement or health improvement 
the solution for the Hungarian resort area? Saarbru cken, 
Ne metorsza g: Lambert Academic Publishing (LAP).  

21   
Beluszky, P. — Sikos, T T. (2007): Va ltozo  falvaink: Magyar-
orsza g falutí pusai az ezredfordulo n. Budapest, Magyaror-
sza g, MTA Ta rsadalomkutato  Ko zpont. 

203 

Nyikos, Gy. (2016): Financial instruments in the 2014-
20 programming period: first experiences of member 
states. Brussels, Belgium : European Parliament, Policy 
Department B, Structural and Cohesion Policies.  

20   
Pa lne  Kova cs I. (2008): Helyi korma nyza s Magyarorsza gon. 
Budapest-Pe cs, Magyarorsza g, Dialo g Campus Kiado .   

196 

Bo di, F. — Fa bia n, G. — Lawson, R. T. (2012):  Local 
Örganization of Social Services in Hungary: Crises, 
Reactions, Changes. Bremen, Ne metorsza g, Euro-
pa ischer Hochschulverlag GmbH.  

19   
Pa lne  Kova cs I. (1999): Regiona lis politika e s ko zigazgata s. 
Budapest-Pe cs, Magyarorsza g, Dialo g Campus Kiado . 

188 

Benedek, J. (2000): Örganizarea spaţiului rural í n zona 
de influenţa  apropiata  a oraşului Bistriţa. Kolozsva r, 
Roma nia, Presa Universitara  Clujeana .  

18   
Rechnitzer J. (1993): Sze tszakada s vagy felza rko za s?: a 
te rszerkezetet alakí to  innova cio k. Gyo r, Magyarorsza g, MTA 
RKK E szak-duna ntu li Öszta ly.  

181 

Ga l, Z. (2009): The Golden Age of Local Banking - The 
Hungarian Banking Network in the Early 20th Century. 
Budapest, Magyarorsza g, Gondolat Kiado . 

18       
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  A regionális tudományhoz kapcsolódó  
könyvfejezetek hivatkozásainak száma 

RTB TAGOK HIVATKOZOTTSÁGA 

Idegen nyelvű könyvfejezetek 

Független 
idézők 

dissz. és 
egyéb típu-

súak nélkül: 

  Magyar nyelvű könyvfejezetek 

Független 
idézők 

dissz. és 
egyéb típu-

súak nélkül: 

Nemes Nagy J. (2000): The new regional structure in Hungary. 
In: Petrakos, G. - Maier, G.— Gorzelak, G. (szerk.) Integration 
and transition in Europe: The economic geography of interac-
tion. New York (NY), USA; London, Egyesu lt Kira lysa g, Rout-
ledge, pp. 170-186. 

47   

Lengyel I.— Rechnitzer J. (2000):  A va rosok versenyke -
pesse ge ro l. In: Rechnitzer J.— Horva th Gy. (szerk.): Ma-
gyarorsza g teru leti szerkezete e s folyamatai az ezredfor-
dulo n. Pe cs, Magyarorsza g: MTA Regiona lis Kutata sok 
Ko zpontja, pp. 130-152.   

218 

Nagy H.— Ka poszta J. (2010): Social and regional aspects of 
the structural and Cohesion Funds in the new EU member 
states between 2007-2013. In: Bielik, P. (szerk.): Economics, 
Social Policy and Citizenship in the European Union – Eviden-
ce of V4 Countries and Perspectives for Ukraine. Nitra, Szlova -
kia : Slovak University of Agriculture, Faculty of European 
Studies and Regional Development, pp. 148-167.  

32   

Rechnitzer J. (1999): Hata r menti egyu ttmu ko de sek Eu-
ro pa ban e s Magyarorsza gon. In: Na rai M.— Rechnitzer J. 
(szerk.): Elva laszt e s o sszeko t - a hata r: Ta rsadalmi-
gazdasa gi va ltoza sok az osztra k-magyar hata r menti 
te rse gben. Pe cs—Gyo r, Magyarorsza g: MTA Regiona lis 
Kutata sok Ko zpontja, pp. 9-72.   

78 

G. Fekete E .— Lados M.— Pfeil E.— Szoboszlai Zs. (2002): Size 
of local governments: local democracy and local services deli-
very in Hungary. In: Swianiewicz, P. (szerk.): Consolidation or 
Fragmentation? : The Size of Local Governments in Central 
and Eastern Europe. Budapest, Magyarorsza g: Local 
Government and Public Service Reform Initiative (LGI), pp. 
31-100.  

31   

Lengyel I. (2012): Regiona lis no vekede s, fejlo de s, teru leti 
to ke e s versenyke pesse g. In: Bajmo cy Z.— Lengyel I.— 
Ma lovics Gy. (szerk.): Regiona lis innova cio s ke pesse g, 
versenyke pesse g e s fenntarthato sa g. Szeged, Magyaror-
sza g: JATEPress, pp. 151-174.  

77 

Lengyel I (2009): Knowledge-based local economic develop-
ment for enhancing competitiveness in lagging areas of Euro-
pe: The case of the University of Szeged. In: Varga A. (szerk.): 
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Beszámoló 

MRTT XIX. VÁNDORGYŰLÉS 

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XIX. VÁNDORGYŰLÉSE 
A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika 

 

Budapest, 2021. november 4–5. 

 

Az MRTT XIX. ko z- e s va ndorgyu le se jelenle ti forma ban, 180 fo  re szve tele vel, a Budapesti Corvinus 

Egyetemen keru lt megrendeze sre 2021. november 4–5. ko zo tt. A konferencia ta rsrendezo je a BCE 

NPRTI Gazdasa gfo ldrajz, Geoo kono mia e s Fenntarthato  Fejlo de s Tansze ke volt. Ha rom plena ris 

u le sre, egy kerekasztal-besze lgete sre e s ha rom ido sa vban o sszesen 23 szekcio u le sre keru lt sor. A 

ke t nap alatt 140 szekcio elo ada s hangzott el, 19 tematikus szekcio ban. Egy plena ris e s ke t szekcio  

angol nyelven keru l megrendeze sre. 

 

Az idei konferencia a sokre tu  teru leti egyenlo tlense geket e s a kezele su kre hivatott teru leti politika t 

kí va nta megvizsga lni sza mos aspektusbo l, ilyen to bbek ko zo tt az innova cio , a ko zlekede s, a ku lfo ldi 

mu ko do to ke, a geopolitika, a helyi fejleszte s e s a korma nyza s, a ta rsadalmi egyenlo tlense gek, a mun-

kaero piac, a va rosok e s va rosha lo zatok, a fenntarthato  fejlo de s, a turizmus e s a ko rnyezet. A konfe-

rencia ku lo n szekcio kat szentelt a koronaví rus-va lsa g te rbeli vonatkoza sainak. 

 

A re szletes program e s az elo ada sok (leto ltheto k) ele rheto k a ta rsasa g honlapja n: http://

www.mrtt.hu/vandorgyules2021budapest.html 

 

A plena ris elo ada sok a ko vetkezo k voltak: 

Petr Pavlí nek professzor, Ka roly Egyetem, Pra ga; University of Nebraska, Ömaha 

The changing geography and spatial structure of the European automotive industry 

Lengyel Imre egyetemi tana r, SZTE; a 2020. e v Regiona lis Tudoma nye rt Dí jasa 

A gazdasági szerkezet térbeli transzformációi Kelet-Közép-Európában 

Salamin Ge za elno k, MUT; inte zetvezeto  egyetemi docens, BCE Geo Tansze k 

Területi és várostervezés változó formái a nemzetközi gyakorlatban 

Szabo  Pa l tansze kvezeto  egyetemi docens, ELTE Regiona lis Tudoma nyi Tansze k 

A térszerkezet és a területpolitika kapcsolódásai Magyarországon 

Kerekes Sa ndor professor emeritus, BCE Geo Tansze k 

Szelíd és vad problémák térben és időben 

Nyikos Gyo rgyi tansze kvezeto  egyetemi tana r, NKE A NTK Ko zpe nzu gyi Tansze k 

Átalakuló zöld területpolitika 

Berkes Judit egyetemi adjunktus, SZE; a 2020. e v Kiva lo  Ifju  Regionalista Dí jasa 

A magyar regionális központok térbeli szerepeinek átrendeződése 

 

 

 

 

Folytatás a következő oldalon 

http://www.mrtt.hu/vandorgyules2021budapest.html
http://www.mrtt.hu/vandorgyules2021budapest.html
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Beszámoló 

MRTT XIX. VÁNDORGYŰLÉS 

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XIX. VÁNDORGYŰLÉSE 
A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika 

 

Budapest, 2021. november 4–5. 

 

Folytatás az előző oldalról 

 

A Területpolitikai kerekasztal-beszélgetés modera tora Pe ti Ma rton (PhD egyetemi docens, BCE); 

re sztvevo i Czene Zsolt (PhD fo oszta lyvezeto -helyettes, Pe nzu gyminiszte rium); Csite Andra s (PhD 

u gyvezeto , He tfa Kutato inte zet Kft.); Goda Pa l (PhD u gyvezeto  igazgato , Agra rko zgazdasa gtani Kuta-

to inte zet; KAP-tervezo ); Jo zsa Vikto ria (PhD u gyvezeto  igazgato , Nordconsult Kft.); Öcskay Gyula 

(PhD u gyvezeto , CESCI) voltak. 

 

A ko vetkezo k szekcio k keru ltek megrendeze sre: 

Regional Economies in Change: Networks, Development and Resilience (MTA RTB Regiona lis In-

nova cio s Albizottsa g) 

Territorial disparities and regional policy 

Az okos va rosok szerepe a teru leti innova cio ban 

Az o nvezeto  technolo gia k elterjede se nek regiona lis aspektusai 

Gyakorlati innova cio  a KKV szektorban – Az innova cio  e rte kteremto  funkcio ja a KKV-k e lete ben 

Teru leti ta rsadalmi egyenlo tlense gek egykor e s most 

Ce lok, eszko zo k e s eredme nyek a teru letfejleszte sben (MTA RTB Teru letpolitikai Albizottsa g) 

Agra r-, ko rnyezet- e s vide kpolitika 

Korma nyzati kihí va sok a teru leti egyenlo tlense gek mente n 

Turizmus re gio fejleszto  hata sai 

U j tí pusu  egyenlo tlense gek az ege szse gu gyi e s szocia lis teru leten 

Ta rsadalmi e s te rbeli egyenlo tlense gek, munkaero piaci folyamatok 

Ku lfo ldi mu ko do to ke veze relte te rse gi felza rko za s e s gazdasa gpolitika Magyarorsza gon: csoda-

szer vagy zsa kutca? 

Kreatí v e s kultura lis ipar 

A Covid ido szak a talakulo  kiskereskedelme (MTA RTB Fogyaszta s Te rbeli Dimenzio i Albizottsa g) 

A koronaví rus-ja rva ny te rbeli-ta rsadalmi hata sai az egyenlo tlense gek alakula sa ban 

A va rosok ko zo tti u j egyenlo tlense gi rendszerek 

A llamhata rok e s geopolitika (KRTK Hata rkutato  Csoport) 

Teru leti egyenlo tlense gek ko rnyezeti dimenzio i (BCE NPRTI Geo Tansze k)  

 

Ra cz Szila rd 

MRTT 

 

 

     További konferenciabeszámolókat a 13. oldaltól olvashatják. 
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KIVÁLÓ IFJÚ REGIONALISTA DÍJ 2021 

A Magyar Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa g  

Kiva lo  Ifju  Regionalista Dí ja t 2021-ben  

Dr. Páger Balázs 

a KRTK RKI Duna ntu li Tudoma nyos Öszta ly tudoma nyos munkata rsa nyerte el.  

A dí jhoz szí vbo l gratula lunk! 

 
Dr. Rácz Szilárd laudációja a következő oldalon olvasható 



 

 9 

 

KIVÁLÓ IFJÚ REGIONALISTA DÍJ 2021 

Rácz Szilárd laudációja 

Páger Balázs 

Kiváló Ifjú Regionalista Díjához 

 
 
Páger Balázs 1986. június 27-én született Dunaújvárosban. 2010-ben szerzett egyetemi diplomát a Pécsi 
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. A 2011. évi gödöllői OTDK-n I. helyezést, valamint 
különdíjat ért el. Doktori kutatásainak témavezetője kezdetben Horváth Gyula professzor volt, majd 2015-
től Szerb László professzor lett. „A vállalkozói aktivitás és az ökoszisztéma szerepe a gazdasági fejlődés-
ben” című doktori értekezését 2021- ben védte meg, summa cum laude minősítéssel a PTE Regionális Po-
litika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.  
 
2010 és 2012 között az MTA Regionális Kutatások Központjában ügyvivő-szakértőként, illetve gyakor-
nokként tevékenykedett. 2012-től az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regio-
nális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályának kutatója. 2018. szeptember óta az intézet tu-
dományos titkári feladatait is ellátja.  
 
Fő kutatási területe a vállalkozói aktivitás és a regionális fejlődés összefüggéseinek vizsgálata, de kutatói 
érdeklődése kiterjed a regionális innovációs folyamatokra, illetve a regionális gazdaságfejlesztésre is. Ed-
digi karrierje során számos hazai és nemzetközi kutatási projektben is részt vett, ezek között külön kieme-
lendő az Utrechti Egyetem által vezetett, 2015 és 2018 között zajlott „Financial and Institutional Reforms 
for an Entrepreneurial Society” H2020- projekt, amelynek a mai napig meghatározó szerepe van kutatásai-
ban. Több külföldi tanulmányúton is részt vett Lengyelországban és Németországban. Megjelent tudomá-
nyos közleményeinek száma 88, független hivatkozásainak száma 158, Hirsch-indexe 7. A Scopus adatbá-
zisban 10 publikációt jegyez (köztük egy többszerzős Regional Studies cikket levelező szerzőként), ame-
lyekre ezidáig 63 hivatkozást regisztráltak.  
 
Aktívan részt vesz a regionális tudomány hazai és nemzetközi tudományos közéletében. 2011 óta tagja a 
Magyar Regionális Tudományi Társaságnak, illetve a European Regional Science Association-nek 
(ERSA). Rendszeres előadó az ERSA konferenciáin. A 2016. évi ERSA konferencián megrendezett, Hor-
váth Gyuláról szóló emlékszekció társszervezője volt. 2017- ben és 2019-ben is tagja volt a Central Euro-
pean Conference in Regional Science (CERS konferencia) szervezőbizottságának. Jelenleg a 2022. évi pé-
csi ERSA kongresszus előkészületeiben vállal szerepet. A regionális tudományban végzett közéleti mun-
káját az a meggyőződés kíséri, hogy a hazai és a közép-európai regionális tudomány kutatói számára kü-
lönböző fórumok, rendezvények révén lehetőség nyíljon a regionális tudomány nemzetközi vérkeringésébe 
történő bekapcsolódásra. Fentieken túl fontosnak tartom megemlíteni, hogy a díjazott két kisgyermek ne-
velésében is példaszerű teljesítményt mutat.  
 
Páger Balázs regionális tudomány iránti elkötelezettsége és tudományos eredményei azt bizonyítják, hogy 
idén is méltó kezekbe került az elismerés. Szívből gratulálok a Kiváló Ifjú Regionalista Díj elnyeréséhez! 
További eredményes kutatómunkát kívánok!  
 
Pécs, 2021. október 27. 
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DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK 

Lengyel Imre elnyerte a Máriás Antal Emlékérmet 
 
Az Emle ke rmet az Örsza gos Tudoma nyos Dia kko ri Tana cs (ÖTDT) ke te vente, 
az orsza gos konferencia k e ve ben 3 nagy iskolateremto  szenior mesternek, 
ko ztu k mindig egy ko zgazda sz re sze re adoma nyozza. Lengyel Imre te maveze-
te se vel 11 dí jat nyertek el hallgato i az ÖTDK-kon: 6 hallgato  1. dí jat, 2 hallgato  
2. dí jat e s 3 hallgato  3. dí jat. 
 
 

Elekes Zoltán nyerte a Bárány Róbert díjat 
 
Az Eo tvo s Lora nd Kutata si Ha lo zat Titka rsa ga Ira nyí to  Testu lete a tudoma nyos e let teru lete n dol-
gozo  fiatal kutato k eredme nyeinek erko lcsi elismere se re e s anyagi ta mogata sa ra hozta le tre a dí jat. 
Elekes Zolta n (KRTK KTI ANET Lab; Centre for Regional Science at Umea  University) pa lyamu ve nek 
cí me: „A külföldi tulajdonú vállalatok mint a térségek gazdasági szerkezetváltozásának letéteménye-
sei”.  
A dí j odaí te le se nek indokla sa szerint a pa lyamu ke nt benyu jtott elso szerzo s tanulma nya a gazdasa g-
fo ldrajz ira nyzata n belu l egyedu la llo an mutatja be a letelepedo  ku lfo ldi tulajdonu  va llalatok hata sa t 
a helyi gazdasa gi szerkezet a talakula sa ra. Magyarorsza g pe lda ja n keresztu l ismerteti, hogy ezek a 
va llalatok hol e s mely esetben teremtenek munkahelyeket olyan gazdasa gi teve kenyse gekhez kap-
csolo do an, amelyek egy-egy te rse g sza ma ra u jdonsa got jelentenek. A tanulma ny ma ris bee pu lt a 
te ma szakirodalma ba, bekeru lt annak fontos e s gyakran hivatkozott í ra sai ko ze .  
https://elkh.org/hirek/unnepelyes-keretek-kozott-atadtak-az-elkh-2021-evi-tudomanyos-dijait/ 
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DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK 

Dr. Feketéné Dr. Benkó Kata első helyezett előadása 
 
A Doktoranduszok Örsza gos Szo vetse ge a ltal rendezett XXIV. Tavaszi Sze l Konferencia Ko zigazga-
ta s-tudoma nyi alszekcio ja ban Dr. Fekete ne  Dr. Benko  Kata I. helyeze st e rt el "A fejlesztési források 
hatékony felhasználása az önkormányzatiság tükrében" cí mu  elo ada ssal, amelyben a megyei o nkor-
ma nyzatok forra sfelhaszna la si mutato it e s gazdasa gi teljesí tme nyu k statisztikai elemze se, o sszeha-
sonlí ta sa szerepelt.  
 
Az eredme nyt a  dí jazott a Magyar Agra r- e s E lettudoma nyi Egyetem Gazdasa gi e s Regiona lis Tudo-
ma nyok Doktori Iskola kerete n belu l Prof. Dr. Da vid Lo ra nt e s Prof. Dr. Szabo  Lajos te mavezete se -
vel e rte el. 
 
A konferencia 2021. ma jus 28-30 ko zo tt on-line mo don valo sult meg, í gy szeme lyes a tada sra nem 
volt leheto se g. Az eredme nyeket a platformon 2021. ma jus 30-a n hozta k nyilva nossa gra, az elisme-
re seket postai u ton ku ldte k meg.  

HÍREK 

MTA IX. Osztály Regionális Fenntarthatóság Tudományos Albizottság  ülése 
 
Ko zel ke t e vnyi online munka uta n az MTA IX. Öszta ly Regiona lis Fenntarthato sa g Tudoma nyos Albi-
zottsa g 2021. okto ber 14-e n megtartotta u le se t jelenle ti forma ban az MTA Sze kha zban.  

A meghí vott elo ado  Dr. Nagy Zolta n egyetem docens (Miskolci Egyetem, Gazdasa gtudoma nyi Kar, Vi-
la g- e s Regiona lis Gazdasa gtan Inte zet) volt, aki „Kí se rlet a magyar va rosok  
reziliencia ja nak me re se re” cí mmel ismertette legfrissebb kutata si eredme nyeit. A korrefera tumot Dr. 
habil. Kova cs Tibor egyetemi docens (Eszterha zy Ka roly Katolikus Egyetem) e s Prof. Dr. Szla vik Ja nos 
elno k tartotta. 

Sze p Tekla 

Varjú Viktor a KRTK Regionális Kutatások Intézetének új igazgatója 
 

Az Eo tvo s Lora nd Kutato ha lo zat (ELKH) elno ke egyete rte se vel a Ko zgazdasa g- e s 
Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko zpont fo igazgato ja Varju  Viktort (tud. fo munka-
ta rs, KRTK RKI Duna ntu li Tudoma nyos Öszta ly) nevezte ki a KRTK Regiona lis Ku-
tata sok Inte zete nek igazgato ja va , 2021. okto ber 16-to l ha rom e ves ido tartamra.  

 

 
Elindult a City.hu 

 

Az MRTT XIX. va ndorgyu le se n keru lt bemutata sra a City.hu Va rostudoma nyi Szemle cí mu  folyo irat, 
amely egy u j fo rum a regiona lis tudoma ny szolga lata ban. 
https://www.cityhu.net/ 
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Beszámolók 

KONFERENCIABESZÁMOLÓK 

Az időtálló regionális tudomány 

Emlékkonferencia és könyvbemutató Horváth Gyula tiszteletére 
Budapest, 2021. november 30. 

 

„Az ido ta llo  regiona lis tudoma ny” cí mmel, Horva th Gyula professzor, a Ko zgazdasa g- e s Regiona lis 
Tudoma nyi Kutato ko zpont Regiona lis Kutata sok Inte zete (ELKH KRTK RKI) egykori fo igazgato ja 
szu lete se nek 70. e vfordulo ja alkalma bo l rendezett emle kkonferencia t e s ko nyvbemutato t a Magyar 
Tudoma nyos Akade mia IX. (Gazdasa g- e s Jogtudoma nyok) Öszta lya, a KRTK RKI, az MTA Regiona lis 
Tudoma nyok Bizottsa ga (MTA RTB), valamint a Magyar Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa g (MRTT), 
2021. november 30-a n a Magyar Tudoma ny U nnepe rendezve nysorozat kerete ben. 
 
A konferencia szervezo i ezzel a rendezve nnyel kí va ntak emle ket a llí tani Horva th Gyula munka ssa ga -
nak, aki kiemelt szerepet ja tszott a regiona lis tudoma ny magyarorsza gi inte zme nyesí te se ben, a teru -
leti egyenlo tlense gek proble ma ja nak felta ra sa ban, valamint a regiona lis politika jelento se ge nek be-
mutata sa ban. Tova bba  a konferencia jo  leheto se get teremtett felva zolni a magyar regiona lis tudo-
ma ny kihí va sait e s ezek ba zisa n vita t indí tani a regiona lis fejlo de s e s a teru leti politika jo vo je nek tu-
doma nyos ke rde seiro l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A konferencia elso  szekcio ja nak modera tora Varjú Viktor (igazgato , tudoma nyos fo munkata rs, KRTK 
RKI) volt; az elhangzott elo ada sok Horva th Gyula ra emle keztek. Az eseme ny megnyito ja sora n 
Lamm Vanda (az MTA rendes tagja, az MTA ta rsadalomtudoma nyi alelno ke) hangsu lyozta mennyire 
gazdag, tartalmas e s a magyar tudoma ny szempontja bo l jelento se gteljes volt Horva th Gyula tudoma -
nyos pa lyafuta sa. Rechnitzer János (kutato professzor emeritus, KRTK RKI) elo ada sa ban felva zolta, 
hogy Horva th Gyula a magyar regiona lis tudoma nyban beto lto tt vezeto  szerepe mellett to bb kelet-
ko ze p-euro pai orsza gban is elo segí tette, hogy a regiona lis tudoma ny gyo keret verjen. Szirmai Viktó-
ria (kutato professzor, Ta rsadalomtudoma nyi Kutato ko zpont Szociolo giai Inte zet) egy szeme lyes 
hangve telu  elo ada sban, sza mos ke ppel illusztra lva me ltatta Horva th Gyula t, mint a tudo st, a kolle ga t, 
a mentort e s a bara tot.  
 

Folytatás a következő oldalon 
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Beszámolók 

KONFERENCIABESZÁMOLÓK 

Folytatás az előző oldalról  
 
Vincze Mária Magdolna (az MTA ku lso  tagja, professzor emerita, Babes-Bolyai Tudoma nyegyetem) 
Horva th Gyula Erde lyben ve gzett tudoma nyszervezo  teve kenyse ge nek jelento se ge t, ma ig tarto  hata -
sa t mutatta be: Horva th Gyula kimagaslo  szerepet ja tszott az erde lyi (kolozsva ri e s sze kelyfo ldi) re-
giona lis tudoma nyi kutato mu helyek le trehoza sa ban, e s folyamatosan ta mogatta az ott zajlo  tudoma -
nyos munka t, illetve az ott dolgozo  szakembereket. Lux Gábor (alelno k, MTA RTB, tudoma nyos fo -
munkata rs, KRTK RKI) elo ada sa ban arra mutatott ra , hogy a teru letise g e s a gazdasa gi folyamatok 
vizsga lata sora n Horva th Gyula sza mos euro pai orsza g (í gy Ölaszorsza g, a Brit-szigetek orsza gai, 
Öroszorsza g e s a nyugat-balka ni orsza gok) regiona lis politika ja t vizsga lta, e s ezek jo  gyakorlatait 
igyekezett a hazai szakpolitika ba is bevezetni. Pálné Kovács Ilona (az MTA rendes tagja, kutato pro-
fesszor, KRTK RKI) a KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete nek jogelo dje, az MTA Regiona lis Kutata -
sok Ko zpontja (MTA RKK) egykori fo igazgato inak (Enyedi Gyo rgy, Ille s Iva n e s Horva th Gyula) veze-
to i ciklusait jellemezve va zolta fel Horva th Gyula helye t, jelento se ge t a kutato ko zpont fejlo de se ben. 
A szekcio  ve ge n Varju  Viktor ko szo nto tte Horva th Gyula jelenle vo  o zvegye t, Szira ki Zsuzsanna t, aki 
hosszu  e vtizedekig vezette a Regiona lis Kutata sok Ko zpontja nak ko nyvta ra t. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A konferencia ko vetkezo  szekcio ja, amelyet Kovács Katalin (tudoma nyos fo munkata rs, KRTK RKI) 
vezetett, Horva th Gyula e letmu ve nek egyik kiemelt produktuma ra, a Ka rpa t-medence re gio i ko tetso-
rozatra fo kusza lt. A szekcio  kerete ben keru lt sor a sorozat utolso , 15., az e szak-magyarorsza gi re gio t 
a bra zolo  ko tete nek bemutata sa ra. A ko tet szerkeszto je, Kocziszky György (professzor emeritus, Mis-
kolci Egyetem) elo ada sa ban ismertette a ko tet szerkeszte se nek fo  szempontjait e s o sszegezte a ta-
nulma nyok legfo bb eredme nyeit. Ennek sora n kiemelte a re gio  elhelyezkede se bo l ko vetkezo , to rte -
nelmileg szoros, de a XX. sza zad kataklizma i ko vetkezte ben megszakadt kapcsolatrendszere t e s en-
nek ma ig tarto  hata sa t a re gio ta rsadalmi-gazdasa gi folyamataira, illetve a telepu le s- e s te rszerkezet-
re. A ko tet szerzo i gazdasa gi o sszeomla s rendszerva ltoza st ko veto  ko vetkezme nyei, a gazdasa gi e s 
huma n to ke ero zio ja ellene re is to rekedtek arra, hogy egy olyan fejlo de si pa lya t va zoljanak fel a re -
gio  jo vo je re vonatkozo an, amely re ve n kito rhet a ko zepes fejlettse gu  te rse gekre jellemzo  csapda-
helyzetbo l. Felke rt hozza szo lo ke nt Benedek József (az MTA ku lso  tagja, egyetemi tana r, Babes-Bolyai 
Tudoma nyegyetem e s Miskolci Egyetem) me ltatta a ko tet szerzo inek e rdemeit. 
 

Folytatás a következő oldalon 
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Beszámolók 

KONFERENCIABESZÁMOLÓK 

Folytatás az előző oldalról  
 

A konferencia harmadik szekcio ja ban (szekcio vezeto : Józsa Viktória, az MRTT elno kse gi tagja) el-
hangzo  elo ada sok arra pro ba ltak va laszt mutatni, hogy a regiona lis tudoma ny hogyan tud az e lheto  
jo vo  szolga lata ba a llni. Lipták Katalin (tansze kvezeto  egyetemi docens, Miskolci Egyetem) elo ada sa -
ban a ta vmunka ro l szo lo  friss, ke t felve telen alapulo  kutata si eredme nyeit mutatta be, ra mutatva a 
ta vmunka ba valo  bekapcsolo da s leheto se geiben fenna llo , a pande mia ido szaka ban e lesen megmu-
tatkozo  egyenlo tlense gekre. Hardi Tamás (tudoma nyos fo munkata rs, KRTK RKI) az urbaniza cio  e s a 
ko rnyezet kapcsolata t vizsga lta Ko ze p- e s De lkelet-Euro pa ban. Elo ada sa ban a va rosiasoda s a ltala -
nos, illetve a posztszocialista orsza gokra jellemzo  trendjeinek bemutata sa t ko veto en ko ze p-euro pai 
esettanulma nyokkal (to bbek ko zo tt Kolozsva rral) pe lda zta, hogy a va rosok terjede se milyen hata s-
sal lehet a ko rnyezetre. Koo s Ba lint (tudoma nyos munkata rs, KRTK RKI) pedig a klí mava ltoza s e s a 
munkaero -hia ny okozta mezo gazdasa gi kihí va sokra, ezek vide kfejleszte si ko vetkezme nyeire muta-
tott ra . Elo ada sa alapja n a magyar vide k tu llendu lt a rendszerva lta s sokkja n, í gy leheto se g nyí lhat 
arra, hogy a vide kfejleszte si politika nyisson a klí ma-adapta cio ra, a jo vedelmezo se g e s az e letmino -
se g javí ta sa ra. 
 
Az eseme nyro l video felve tel ke szu lt, amely megtekintheto  az MTA Youtube csatorna ja n, az ese-
me nyro l ke szu lt ke pek pedig megtekintheto k ebben az albumban.  
 

Pa ger Bala zs 
 
 
 

Agricultural policy of Ukraine in conditions of global challenges  

(Ukrajna agrárpolitikája a globális kihívások körülményei között)  

- a Gazdaságtudományi Kar fennállásának 70. évfordulójára 

Nemzeti E let e s Ko rnyezettudoma nyi Egyetem Gazdasa gtudoma nyi kar, Kijev 

2021. szeptember 23-24., (Önline) 

 

A konferencia alkalma val a zo ld beszerze sek e s logisztikai a magyarorsza gi turizmus- vende gla ta s 

ko re ben tartott elo ada s ce lja megismertetni a jelen tendencia kat, tekintettel a hazai inte zme nyi ce l-

kitu ze sekre e s az elva rt eredme nyekre. A Magyar Turisztikai U gyno kse g fejleszte si tervei ko zo tt 

szerepel, hogy 2030-ra orsza gunk 50 millio  ku lfo ldi vende get fogad majd, a belfo ldi turizmusban 

re szt vevo k sza ma dupla ja ra no vekszik A turizmusipar az e vtized ve ge re a GDP 16%-a t szolga ltatja 

e s a foglalkoztatottak 16%-a is a turizmus-vende gla ta sban fog dolgozni. Magyarorsza g azt is va llal-

ta, hogy 2030-ig karbonsemlegesse  teszi a gazdasa gunkat, azonban pont a turizmus-vende gla ta s te-

ru lete n me g csak a nagyobb sza llodala ncok indultak el ebbe az ira nyba, a kis- e s ko ze pva llalkoza sok 

tekintete ben me g nagyon nagy a lemarada s. Euro pa legnagyobb sza llodala nca az Accor-csoport pe l-

da t mutat a zo ld a talakula s teru lete n, azonban a beszerze sek logisztika ja me g megoldatlannak la t-

szik. Az ipar e s a logisztika 4.0 forradalma azonban egyre jobban begyu ru zik a turizmusipar teru le-

te re is, ehhez ke szí tettu k el a jelen kutata sunkat. 

 

Szabo  Lajos - Fekete ne  Benko  Kata 

https://www.youtube.com/watch?v=PAnzz2QeZss
https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157720244604160
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KONFERENCIABESZÁMOLÓK 

4th SMART COMMUNITIES ACADEMY BUILDING SMART COMMUNITIES FOR THE FUTURE 

Kassa, 2021. okto ber 7-8., szeme lyes e s online platform 

 

A kassai egyetem a ltal szervezett konferencia te ma ja az okos megolda sokkal kapcsolatos informa ci-

o k a tada sa volt. 5 szekcio ban folytak az elo ada sok, amelyen szlova k e s magyar kutato k adta k elo  ku-

tata si eredme nyeiket. Az elo ada s "Az okos megolda sok a terme szetve delmi teru leteken" cí mmel az 

E szak-Magyarorsza gon, elso sorban ve dett terme szeti teru leteken tala lhato  telepu le sek e s az okos 

megolda sok viszonya t elemezte. A re gio hoz ko zigazgata s szerint Borsod-Abau j-Zemple n megye, He-

ves megye e s No gra d megye tartozik, azonban az a llamhata r e szaki teru letei szervesen kapcsolo d-

nak. A te rse g domborzata igen va ltozatos, ahogy az egyes teru letek fejlettse gi mutato i is. Magyaror-

sza g egyik olyan re gio ja, ahol a jo  mutato kkal e s ele rheto se ggel rendelkezo  va rosok mellett kis le lek-

sza mu  falvak tala lhato k, amelyek nehezen ele rheto k. Az eldugott falvakban az okos megolda sok ege -

szen ma s kihí va st jelentenek, mint a va rosokban. Az e lheto  vide k a fejlett teru leten e lo k sza ma ra a 

zsu foltsa g cso kkente se t jelenti, a digitaliza cio  sze lesebbre nyita sa t, a fejletlen teru leten az alapszol-

ga ltata sokhoz valo  hozza fe re st. 

 

Az okos megolda sok haszna lata ra a telepu le seknek fel kell ke szu lni, a ta rsadalomnak befogado nak 

kell lenni, e s a falvaknak ele rheto kke  kell va lni. Ez jelenti a ko zlekede si infrastruktu ra t e s a digita lis 

ele rheto se get: mobilha lo zat lefedettse g, internet ele rheto se g. Ez csak akkor mu ko dik, ha a lakossa g 

erre eszko zo kkel e s tuda ssal is fel tud ke szu lni.  

 

Az E szak-Magyarorsza gi re gio  telepu le sei az u jdonsa gokra felke szu ltek, befogado k e s igyekeznek 

e lni a leheto se gekkel, de a lakossa g nem ele gge  felke szu lt e s a telepu le sek infrastruktu ra ja sem meg-

felelo . Ennek legfo bb oka egyre szro l az elo regedo  lakossa g, amelyik keve sbe  fogadja be az u jdonsa -

gokat, ma sre szro l a teru leten tala lhato  rossz e letko ru lme nyek ko zo tt e lo k sze les re tege. Ö k nem tud-

nak hozza fe rni az u jdonsa gokhoz, nem tudja k e s nem ke pesek haszna lni azokat.  

 

Ezeken a teru leteken az okos megolda soknak az ele rheto , jo  mino se gu  ivo ví z proble ma ja t kell meg-

oldani. Az energiahaszna lat sora n sokszor re gi, sok energia t haszna lo  e s pazarlo  eszko zo ket haszna l-

nak, í gy az energia termele s sora n szu kse ges beavatkozni, amelyre nagyon jo  megolda s a napelemes 

rendszer telepí te se, vagy a melegví z elo a llí ta sa hoz a napkollektor. Az ege szse gu gyi szolga ltata sok 

sem teljes ko ru ek, sokszor az alapszolga ltata sok is hia nyosak: ha ziorvos, ha zi gyerekorvos nincs a 

telepu le sen. Nem helyettesí ti, de segí thet ennek enyhí te se ben sza mos applika cio , de az okos megol-

da sokkal a szolga ltata s u jraszerveze se is ele rheto  lehet. Az oktata s tekintete ben o voda tala lhato  a 

telepu le seken, valamint legto bb helyen a ltala nos iskola also  oszta lya, de a felso  oszta lyok miatt ma r 

utazni kell. A szocia lis szolga ltata sok, a szocia lis ha lo  megle te ezeken a teru leteken me g fontosabb a 

megle vo  lakossa g saja tossa gaira tekintettel. Ugyanakkor a helyi gazdasa g mutato it befolya solja, 

hogy a ha zta ji gazdasa gok me g mu ko dnek, a csala dok sok mindent maguknak a llí tanak elo , í gy bizo-

nyos terme kko ro ket keve sbe  va sa rolnak a kereskedelemben.  

 

          Folytatás a következő oldalon. 
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KONFERENCIABESZÁMOLÓK 

4th SMART COMMUNITIES ACADEMY BUILDING SMART COMMUNITIES FOR THE FUTURE 

Kassa, 2021. okto ber 7-8., szeme lyes e s online platform 

 

Folytatás az előző oldalról. 

 

Mindennek ellene re a turisztikailag frekventa lt helyeken, a ve dett teru leteken – fu ggetlenu l a hely-

ben tala lhato  lakossa gto l – nagy leheto se geket rejt maga ban a helyi saja tossa gokat o sszefoglalo  e s 

bemutato  applika cio k leheto se ge. Az ide la togato  turista k mobiltelefonjuk vagy tabletju k haszna la-

ta val gyorsan e s ko nnyen ta je kozo dhatnak, a megfelelo  informa cio tartalommal megto lto tt applika -

cio k komplex szolga ltata st nyu jtanak. Ke pesek helyettesí teni a te rke pet, az idegenvezeto t e s a szer-

veze s egy re sze t is jelento sen megko nnyí tik. Nem csak azt lehet beazonosí tani, hogy hol ja r az em-

ber, hanem azt is, hogy milyen a ko rnyezet ko ru lo tte, milyen la tva nyossa gok vannak. Az ido ja ra s 

nem csak pillanatnyi adatokat ko zo l, hanem a tervezheto se g miatt elo rejelze st is ad. Ido ja ra si ve-

sze lyhelyzeteket elo re jelez. Ezek a  kis programok va rosi ko rnyezetben is mu ko dnek, de a terme -

szet beja ra sa sora n is to bbletinforma cio kkal la t el. A terme szetben valo  haszna lat esete n azonban 

ismerni kell, hogy a la togatando  teru leten ele rheto -e a megfelelo  ha lo zat, hogy az applika cio  mu ko d-

hessen. apjainkban is vannak olyan teru letek, ahol a mobilha lo zat sem ele rheto , í gy az adatforgalom 

felte tele hez ko to tt alkalmaza sok nem haszna lhato k. Az adatforgalom tekintete ben az 5G ha lo zat jel-

neto s javula st adhat.  

 

Ezek a fejleszte sek azonban a helyi lakossa g sza ma ra is kedvezo  hata sokat genera lnak, ami a te rse g 

leheto se geinek javula sa hoz is hozza ja rul.  

 

Fekete ne  Benko  Kata 

 

 

Az életet átszövő statisztika - Miben változik/változott az életünk 
 

Ö budai Egyetem Keleti Ka roly Gazdasa gi Kar, 2021. november 9. 
 
Az Ö budai Egyetem Keleti Ka roly Gazdasa gi Kara Az e letet a tszo vo  statisztika - Miben va ltozik/
va ltozott az e letu nk cí mmel szimpo ziumot rendezett a Magyar Tudoma ny U nnepe eseme nysorozat 
keretein belu l. Az eseme nyen meghí vott elo ado k osztotta k meg egyma ssal e s a hallgato sa ggal ta-
pasztalataikat. A szimpo zium ce lja egy  2017-ben megkezdett ko zo s gondolkoda s tova bbvitele a 
magyar  felso oktata s  gazdasa gstatisztika,  statisztikai  oktata sa ban  e rintettekkel, oktato kkal,  kuta-
to kkal,  a  Ko zponti  Statisztikai  Hivatal  e s  a  Magyar  Statisztikai Ta rsasa g ke pviselo ivel. 
 

Zsibo k Zsuzsanna 
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DOKTORI VÉDÉSEK 

PhD doktori védések és címek regionális tudományok területén 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Földtudományi Doktori Iskola 

NÉV TÉMAVEZETŐ 
TÁRS-

TÉMAVEZETŐ 
DISSZERTÁCIÓ CÍME 

CÍM  
ODAITÉLÉSÉNEK 

IDEJE 

Czaller La szlo  Nemes Nagy Jo zsef  
Agglomera cio  e s endoge n te rbeli no ve-
kede s 

2021-03-19 

Dobai Attila 
Marcelia n 

Nemes Nagy Jo zsef  A szakra lis te r dimenzio i 2021-10-25 

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK  

Az MTA RTB folyóiratlista alapján   

- hazai és nemzetközi (A és B kategória) cikkek 

Folyóiratcikkek: 

 

Boka nyi E.— Juha sz S.— Karsai M.— Lengyel B. (2021): Universal patterns of long-distance com-
muting and social assortativity in cities. Scientific Reports, 11, Article number: 20829 

 

Da niel Z. A. — Molna rne  Barna K. — Molna r T. (2021): Koronaví rus-ja rva ny a V4-orsza gokban – 
ta rsadalmi, gazdasa gi hata sok, regiona lis o sszefu gge sek, korma nyzati beavatkoza sok. Teru leti 
Statisztika, 61(5), pp. 555–576. 

 

Gyurkovics J. — Vas Zs. (2021): Ö sszefu gge sek a ha lo zatok jellemzo i e s a va llalkoza sok innova cio s 
teljesí tme nye ko zo tt. Szakirodalmi a ttekinte s. Közgazdasági Szemle, 68(11), pp. 1171—1190.  

   

Na das N. — Vas Zs. (2021): A felelo sse gteljes innova cio  tí z e ve az Euro pai Unio  szakpolitika ja ban. 
Közgazdasági Szemle, 68(11),  pp. 1210—1230.  

 

Sipos L. — Bala zs L. — Sze kely G. — Jung A. — Sa rosi Sz. — Rada csi P. — Csambalik L. (2021): Öpti-
mization of basil (Öcimum basilicum L.) production in LED light environments – a review. Sci-
entia Horticulturae, 289, Article number: 110486 

 

További hazai cikkek a hazai szakmai folyóiratok aktuális számait bemutató résznél találhatók. 
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(Lengyel Imre) 

KÖNYVISMERTETŐK 

A ko zelmu ltban to bb olyan tanulma nyko tet javí tott, kiege szí tett kiada sa jelent meg, amelyek a regi-

ona lis tudoma ny korszeru  nemzetko zi ismeretanyaga t tekintik a t e s ismeretu k ne lku lo zhetetlenen 

tu nik a regiona lis tudoma ny sikeres mu vele se hez. Ezekre szeretne m felhí vni a figyelme t a nemzet-

ko zi tudoma nyos fo rumokat megce lzo  kolle ga knak. 

 

 
 
Ez az alapmunka a 2014-es kora bbi kiadva ny aktualiza lt e s bo ví tett kiada sa neves szerzo k tanul-
ma nyaival. Az í ra sokat 11 szekcio ba szervezte k, amelyek 110 fejezetbo l a llnak, a ha rom ko tet o sz-
szesen 2366 oldalnyi (a 2014-es kiada s 9 szekcio ja ban 83 fejezet tala lhato  1732 oldalon). 

Ko ru lbelu l 30 u j fejezet jelent meg, amelyek olyan te ma kat fednek le, mint a tuda s terjede se, a 
K+F egyu ttmu ko de si ha lo zatok, a regiona lis politika k, a big data proble ma k, a dinamikus modelle-
ze si megko zelí te sek, a te rbeli adatok felta ro  elemze se re szolga lo  web-alapu  eszko zo k, a fuzzy mo-
delleze s, to bbva ltozo s te rbeli folyamatmodellek, endogenita s a te rbeli modellekben e s heteroge n 
te rbeli autoregresszí v modellek stb. 

 

A szekcio k:  

I. History of Regional Science 

II. Location and Interaction 

III. Regional Housing and Labor Markets 

IV. Regional Economic Growth 

V. Innovation and Regional Economic Development 

VI. Regional Policy in Emerging Markets 

VII. New Economic Geography, Evolutionary Economic Geography, and Regional Dynamics 

VIII. Environment and Natural Resources 

IX. Spatial Analysis and Geocomputation 

X. Spatial Statistics 

XI. Spatial Econometrics 

 

 

Fischer, M. M.–Nijkamp, P. (szerk.) 2021: Handbook of 

regional science (2nd  and extended ed). Springer, Berlin - 

Heidelberg. 
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A kora bbi, 2009-es tanulma nyko tet 5 re szben 25 fejezetet tartalmazott 529 oldalon. A javí tott e s 

kiege szí tett ma sodik kiada sban maradt az 5 re sz, a cí mu k sem va ltozott, de a fejezetek sza ma 30-

ra no tt, í gy o sszesen 674 odalas lett az u j ko tet. 

A tanulma nyok to bbse ge megu jult, az u jak ko zo tt megjelent az FDI e s globa lis e rte kla ncok, 

az innova cio k e s a ko zelse g kapcsolata a regiona lis fejlo de ssel, a te rbeli klaszterek szerepe, a re-

giona lis politikai modellek o sszehasonlí ta sa stb. 

A ko nyvre szek: 

Part I. Growth theories and space 

Part II. Development theories: regional production factors 

Part III. Development theories: innovation, knowledge and space 

Part IV: Regional growth and development measurement methods 

Part V: Regional growth and development policies 

 
 

 

Capello, R.–Nijkamp, P. (szerk.) (2019): 

Handbook of regional growth and develop-

ment theories (revised and extended 2nd 

ed). Edward Elgar, Cheltenham. 

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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Szabadon leto ltheto : https://researchrepository.wvu.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1003&context=rri-web-book 
 

Amint a ko nyv eleje n í rja k, a ko nyv elso  kiada sa 1970-ben, a harmadik kiada s 1985-ben jelent 

meg. 1999-ben a szerzo i jog a Knopfto l a Hoover Family Trust-ra e s Frank Giarratanira keru lt, a 

ko nyv az o  engede lyu kkel jelenik meg ezen a webhelyen ingyenes leto lte ssel. Ez az alapko nyv 

bemutatja a regiona lis e s va rosgazdasa gtan sza mos klasszikus megko zelí te se t, amelyek megala-

pozta k napjaink e lenja ro  ira nyzatainak eredme nyeit. Az elo zo  online verzio  csak re szletekben 

volt leto ltheto , pl. az a bra k ku lo n-ku lo n, a mostani ele rheto  va ltozat egybe van szerkesztve, ami 

megko nnyí ti a felhaszna la sa t. 

 

A ko nyv az ala bbi fejezetekbo l e pu l fel: 

1. INTRÖDUCTIÖN 

2. INDIVIDUAL LÖCATIÖN DECISIÖNS 

3. TRANSFER CÖSTS 

4. LÖCATIÖN PATTERNS DÖMINATED BY DISPERSIVE FÖRCES 

5. LÖCATIÖN PATTERNS DÖMINATED BY CÖHESIÖN 

6. LAND USE 

7. THE SPATIAL STRUCTURE ÖF URBAN AREAS 

8. THE LÖCATIÖN ÖF URBAN PLACES 

9. REGIÖNS 

10. THE LÖCATIÖN ÖF PEÖPLE 

11. HÖW REGIÖNS DEVELÖP 

12. REGIÖNAL ÖBJECTIVES AND PÖLICIES 

13. SÖME SPATIAL ASPECTS ÖF URBAN PRÖBLEMS 

 

Megjegyzem, hogy ingyen leto ltheto  19 klasszikusnak sza mí to  regiona lis tudoma nyi munka: 

https://rri.wvu.edu/web-book 
valamint a Scientific Geography Series tova bbi 10 ko tete, amelyek fo leg elme leti, mo dszertani jel-
legu ek: https://rri.wvu.edu/web-book/scientific-geography-series 

 

 

Hoover, E. M.–Giarratani, F. (2020): An 

introduction to regional economics (4th 

ed, reprint, edited by Scott Loveridge 

and Randall Jackson). WVU Research 

Repository. Web Book of Regional Scien-

ce. 4., West Virginia University, Morgan-

town. 

 

KÖNYVISMERTETŐK 

https://researchrepository.wvu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=rri-web-book
https://researchrepository.wvu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=rri-web-book
https://rri.wvu.edu/web-book
https://rri.wvu.edu/web-book/scientific-geography-series
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A ko tet elo dje 2000-ben jelent meg, az elso  ha rom szerkeszto  megegyezik, akikhez Dariusz Wo -

jcik csatlakozott. A 8 re szre tagolt, 848 oldalas ko tet 45 fejezetbo l a ll (a kora bbi ko tet 7 re szben 

34 fejezetet tartalmazott 742 oldalon). 

A szerzo k to bbse ge kicsere lo do tt (pl. a 2000-es ko tetben szerepelt Paul Krugman vagy Mic-

hael Porter), ez az u j ko tet a te mako r u jabb ira nyzatainak aktua lis eredme nyeit mutatja be, pl. 

Richard Florida vagy Ron Boschma ko zremu ko de se vel. 

 

Part I Grounded in place 

Part II. Conceptual foundations 

Part III. Innovation 

Part I. The firm 

Part V. Work 

Part VI. Finance 

Part VII. Resources and the environment 

Part VIII. Strategies for development 
 

 

 

Clark, G. L.–Feldman, M. P.–Gertler, M. S.–Wo jcik, D. 

(szerk.) (2018): The new Oxford handbook of economic 

geography. Öxford University Press, Öxford. 
  

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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A szerzo knek ez ma r a 3. ko tete, az elso  2001-ben jelent meg An introduction to geographical eco-

nomics. Trade, location and growth, a ma sodik 2009-ben The new introduction to geographical 

economics cí mmel. A ko tetek szemle lete hasonlo , az u j gazdasa gfo ldrajz e s a neoklasszikus gyo -

keru  regiona lis e s va rosgazdasa gtan eredme nyeit tekinti a t matematikai ko zgazdasa gtani eszko -

zo ket alkalmazva, ennek ellene re a tanko nyvke nt kiadott ha rom ko tet fele pí te se ben alapveto en 

ku lo nbo zik.  

A 4 re szbo l e s 11 fejezetbo l a llo  u j ko tet elso  re sze ben empirikus adatokat bemutatva e s 

elemezve emelik ki a te rbeli koncentra lo da st, a va rosi lakossa g ero teljes no vekede se t, amire ala-

pozza k a ko tet tova bbi re szeit. U jdonsa g, hogy a kora bbi nemzetko zi gazdasa gtani felfoga s e s a 

re gio k szerepe ha tte rbe szorult, a va rosokra fo kusza lnak, mint a gazdasa gi teve kenyse gek kon-

centra cio ira. 

 

Part I. Empirical foundations 

A spiky world 

Geo-human interactions 

Empirical methods 

Part II. Urban economics 

Space within cities 

City systems 

The empirics of agglomeration 

Part III. Geographical economics 

The core model 

Extensions of the core model 

Empirics of economic geography 

Part IV. Development and policy 

Geography and development 

Policy implications 

 

Brakman, S.–Garretsen, H.–van Marrewijk, C. (2020): Int-

roduction to geographical and urban economics: A spiky 

world (3rd ed). Cambridge University Press, Cambridge 

 

KÖNYVISMERTETŐK 
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Földünk lakosságának több mint fele városokban él. A társa-
dalmi környezet városokká alakítása az elmúlt fél évszázad-
ban rohamosan gyorsult. Egyre nagyobb, hatalmassá duz-
zadt települések mutatják az ember térhódítását. Megszok-
tuk a zsúfolt utcák zaját, a múzeumok hangulatát, a kávézók 
illatát. Sok olyan város van a világban, amelyek ismerete ré-
szévé vált életünknek. (Izsák Éva)  

2021. okto ber 13-a n a Magyar Urbanisztikai Ta rsasa g sze kha za ban tartotta k a Városképek c. 
ko nyv bemutato ja t. A ko tetben Izsa k E va va rosfo ldrajzos-szociolo gus, Hala sz Levente geogra fus-
vila gutazo , Be ke si La szlo  geopolitikus-szociolo gus e s S. Nagy Katalin mu ve szetto rte ne sz-
szociolo gus 25 euro pai nagyva rost mutat be saja t tudoma nyteru leteik e s szeme lyes utaza si e l-
me nyeik tu kre ben. 
 
A ko nyvbemutato n  megjelenteket Kocsis Ja nos Bala zs, a Magyar Urbanisztikai Ta rsasa g alelno -
ke, valamint Zsubori Ervin, a Ke pí ra s honlap szerkeszto je ko szo nto tte. 

A ko nyvet Du ll Andrea ko rnyezetpszicholo gus, egyetemi tana r e s Ge czi Ja nos í ro , ke pzo mu ve sz 
mutatta be. 

 

KÖNYVBEMUTATÓ 

Izsa k E va — Hala sz Levente — Be ke si La szlo  — S. Nagy Ka-
talin (2021): 
Városképek 
Szerzo i Kiada s — Budapest, Magyarorsza g  
(236 oldal, ISBN: 9786150124261) 

KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
Kormányzati kihívások periférikus térségekben (NKFIH K-19 132294.)  

kutatás keretében vizsgálandó új téma 
 
Noha a szubnaciona lis e rdekek unio s ke pviselete kapcsa n jelento s mennyise gu  szakirodalom a ll a 
kutato k rendelkeze se re, nemzetko zi e s hazai szinten keve s azon cikkek sza ma, amelyek az Euro pai 
Parlamentnek (EP) a szubnaciona lis e rdekek megjelení te se ben beto lto tt szerepe t elemezne k. Arra 
keressu k a va laszt, hogy az EP, amelynek – az Euro pai Unio ro l szo lo  szerzo de s e rtelme ben – a fo  
feladata, hogy a taga llami e rdekeket megjelení to  Tana cs e s az unio s e rdekeket megtestesí to  Bizott-
sa g mellett „a polga rok ko zvetlen ke pviselete t” ella ssa, ke pes-e arra, hogy a szubnaciona lis e rdeke-
ket megjelení tse az EU do nte shozatala ban. Hipote zisu nk szerint, ba r az EP- va laszta sok rendszere 
nem segí ti elo  a szubnaciona lis szinten jelentkezo  proble ma k becsatola sa t, az EP-nek sza mos olyan 
forma lis, szemi-forma lis e s informa lis fo ruma van, amely felle phet a telepu le si e s teru leti o nkor-
ma nyzati szintet e rinto  ke rde sek ke pviselete e rt, í gy ezen e rdekeknek az unio s do nte shozatalba 
valo  becsatorna za sa ban az EP szerepe sem hagyhato  figyelmen kí vu l. 
 
          Brucker Bala zs  
        ELKH KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete 
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 „Év Regionális Tudományi Publikációja” díj, 2020  

FELHÍVÁS PÁLYÁZATRA 

 A publikációs díj célja  
A Magyar Tudoma nyos Akade mia Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa ga (MTA RTB) pa lya zatot hirdet a 
2020-as e vre vonatkozo  „Az E v Regiona lis Tudoma nyi Publika cio ja” dí jra. A dí j megalapí ta sa val a Bi-
zottsa g ce lja az, hogy magas szintu  elismere sben re szesí tse azokat a magyar regiona lis tudoma nyi 
kutato kat, akik rangos hazai e s nemzetko zi folyo iratokban, gyu jteme nyes ko tetekben teszik nyilva -
nossa  szakmai eredme nyeiket. A dí jjal egyben o szto no zni kí va njuk a hazai regiona lis tudoma nyi ko -
zo sse get az e lvonalbeli tudoma nyos fo rumokon valo  rendszeres publika la sra.  
 
A díjjal kitüntethető publikációk  
Pa lya zni ke t katego ria ban lehet: (1) hazai e s (2) nemzetko zi fo rumon megjelent publika cio val.  
 
A ke t katego ria ban a dí jjal kitu ntetheto  publika cio k ko re az ala bbi:  
 
1. Hazai publika cio s katego ria ban: a dí j a tada sa t megelo zo  e vben elektronikusan vagy papí ralapon 
megjelent, a Magyar Tudoma nyos Akade mia Regiona lis Tudoma nyi Bizottsa ga folyo irat-lista ja sze-
rinti hazai A katego ria s folyo iratban publika lt, tova bba  magas mino se gi ko vetelme nyeknek megfele-
lo , rangos hazai kiado na l megjelent ko nyv vagy tanulma nyko tetben szereplo  tanulma ny/fejezet.  
 
2. Nemzetko zi publika cio s katego ria ban: a dí j a tada sa t megelo zo  e vben elektronikusan vagy papí r-
alapon megjelent, a Magyar Tudoma nyos Akade mia Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa ga folyo irat-
lista ja szerinti nemzetko zi A katego ria s folyo iratban publika lt, tova bba  magas mino se gi ko vetelme -
nyeknek megfelelo , rangos nemzetko zi kiado na l megjelent ko nyv vagy tanulma nyko tetben szereplo  
tanulma ny/fejezet.  
 
A pályázat menete, feltételei  
 
Pa lya zatot az MTA Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa ga ko ztestu leti tagjai, valamint a Magyar Regio-
na lis Tudoma nyi Ta rsasa g tagjai nyu jthatnak be. To bbszerzo s publika cio k esete n a szerzo k legala bb 
fele az elo bbi ko rbe kell, hogy tartozzon. A pa lya zatot elektronikusan, az MTA RTB titka ra nak 
(sebestyent@ktk.pte.hu) cí mezve kell benyu jtani. A pa lya zatban meg  kell jelo lni a szerzo (k) neve t, a 
publika co  (illetve adott esetben tanulma nyko tet) cí me t e s a tanulma nyt ko zlo  folyo irat, vagy a tanul-
ma nyko tet kiado ja nak neve t. A pa lya zathoz csatolni kell a megjelent publika cio t.  
 
A pályázat beküldésének határideje: 2021. december 31.  
 
A pályázatok elbírálása  
A pa lya zatokro l bí ra lo  bizottsa g do nt. A bí ra lo  bizottsa g tagjai az MTA RTB elno khelyettesei, tova bba  
ha rom, az MTA RTB a ltal a bizottsa gba va lasztott MTA RTB tag. A bí ra lo  bizottsa g minden e vben a 
ke t katego ria ban egy-egy tudoma nyos publika cio t jutalmaz.  
 
A díj átadása  
Az E v Regiona lis Tudoma nyi Publika cio ja Dí jat a Magyar Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa g ko zgyu le -
se n, u nnepe lyes ko ru lme nyek ko zo tt adja a t az MTA RTB elno ke. A dí jazott oklevelet kap, a kitu nte-
te s pe nzjutalommal nem ja r. A dí jazottak a vonatkozo  publika cio k te ma ja bo l elo ada st tartanak az 
RTB a ltal szervezett fo rumon.  
 
Dusek Tama s, Lengyel Bala zs, Lux Ga bor  
az MTA RTB elno khelyettesei  
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Pálfi István Ösztöndíj Program 

FELHÍVÁS PÁLYÁZATRA 

  
A Pa lfi Istva n Re gio fejleszte si Alapí tva ny Kurato riuma – a Ku lgazdasa gi e s Ku lu gyminiszte rium ta -
mogata sa val – meghirdeti a Pa lfi Istva n Ö szto ndí j Programot a magyarorsza gi, valamint hata ron tu li 
a llamokban mu ko do  felso oktata si inte zme nyekben 4. e s 5., illetve MSc e vfolyamon tanulo  hallgato k, 
tova bba  doktori ke pze sben re szt vevo  hallgato k, doktori abszoluto riummal rendelkezo k, illetve dok-
torjelo ltek sza ma ra. 
 
A lehetséges ösztöndíjas keret 5 fő. 
 
Támogatott térségek elsődlegesen: Magyarorsza g, Ka rpa talja, Felvide k, Partium, Erde ly, De lvide k, 
Dra vaszo g, Murako z, Alpokalja. 
 
Az ösztöndíjas feladatai:  
1. kutata si terv o sszea llí ta sa teru letfejleszte si, EGTC/ETT te ma ban;  
2. kutata si terv alapja n teru letfejleszte si, EGTC/ETT ta rgyu  tanulma ny, kutata si munka elke szí te se;  
3. gyakorlati ido  sora n: ha tte ranyagok elo ke szí te se ben valo  ko zremu ko de s;  
4. EU-s pa lya zati anyagok elo ke szí te se;  
5. az o szto ndí jjal o sszefu ggo  adminisztra cio s feladatok elve gze se. 
 
Amit kínálunk:  
1. netto  120.000,- Ft/ho  o szto ndí j 4 ho napos ido tartamra /2022. februa r 1. – 2022. ma jus 31./;  
2. bru sszeli /euro pai parlamenti/ e s te rse gi szakmai gyakorlat biztosí ta sa;  
3. a gyakorlat ideje re sza lla s e s utaza s biztosí ta sa;  
4. te rse gi gyakorlat ideje re sza lla s biztosí ta sa;  
5. tutori szakmai ta mogata s;  
6. „Pa lfi Ö szto ndí jas klub” tagsa g. 
 
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 31. 
 
Pa lfi Istva n Ö szto ndí j Program 2021/2022-es tane v 
https://www.edutus.hu/szolgaltatasaink/osztondij/palfi-istvan-osztondij-program/  
 

A pályázatokat e-mailben az alábbi címen várjuk: 
e-mail: palfiosztondij@gmail.com 
 
 
 

https://www.edutus.hu/szolgaltatasaink/osztondij/palfi-istvan-osztondij-program/
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Kedves Kolle ga ink, Bara taink, 
Kedves leendo  Szerzo ink, 
 
A City.hu Va rostudoma nyi Szemle szerkeszto bizottsa ga a 2022/II. sza ma t a kelet-ko ze p-euro pai te r-
se g te rszerkezeti e s nagyva rosha lo zat fejlo de si folyamat bemutata sa ra sza nja. A kutato khoz, elem-
zo kho z e s oktato khoz, tana csado khoz fordulunk, akiknek ebben a te mako rben u j kutata si eredme -
nyei vannak e s megtisztelnek bennu nket ezek publika cio ja val. A publika la s leheto se ge ingyenes. Ket-
to  fu ggetlen lektor mino sí ti a beku ldo tt ko zleme nyeket. 
 
Az egyetemi kolle ga inkhoz is fordulunk, hogy hí vja k fel a te mako rrel foglalkozo  MSC e s doktoran-
dusz hallgato k figyeleme t a City.hu Va rostudoma nyi Szemle ben valo  publika la s leheto se ge re. 
 
Az MSC hallgato k e s doktoranduszok ko zo tt az Enyedi Alapí tva ny 50.000 Ft (ko nyvutalva ny) dí jaza s-
ban re szesí ti a legjobbnak í te lt dolgozatot. 
 
A ko zleme nyre vonatkozo  elo í ra sok megtala lhato ak a folyo irat honlapja n (cityhu.net) a szerzo i ta je -
koztato ban. Egy tanulma ny maximum terjedelme egy í v. Beku lde si hata rido  2022. a prilis 30. Beku l-
de s helye: szerkesztoseg@cityhu.net 
 
A folyo irat jellege bo l ado do an blogokat, ko nyvismerteto ket, a bra kat is be tudunk mutatni, aki ilyen 
ko zle ssel kí va n e lni, azok sza ma ra is szí vesen biztosí tunk felu letet. 
 
Az online folyo irat az Enyedi Gyo rgy Regiona lis Tudoma nyi Alapí tva ny gondoza sa ban jelenik meg 
e vente ne gy alkalommal e s a www.cityhu.net oldalon e rheto  el. A City.hu Va rostudoma nyi Szemle a 
regiona lis tudoma nyon belu l a va rosok, a va rosi te rse gek, a va rosi rendszerek elme leti e s gyakorlati 
jelense geit e s kutata sait specia lisan bemutatni kí va no  periodika k tekintete ben jelenleg a hazai folyo -
irat-piacon jellemzo  hia tust kí va nja beto lteni, illetve a regionalista k, urbanista k, e pí te szek, geogra fu-
sok, ko zgazda szok, fo ldrajzosok, szociolo gusok ko zo tti ma me g hia nyos kommunika cio t kí va nja javí -
tani. Ce lja tova bba , hogy a va rostudoma ny eredme nyei ira nt e rdeklo do  szakembereknek, kutato k-
nak, dia koknak, o nkorma nyzati dolgozo knak, e s terme szetesen a legku lo nbo zo bb va rosok lako inak 
nyu jtson aktua lis informa cio kat. 
 
A folyo irat open access forma ban mu ko dik. Az MTA Ko nyvta r e s Informa cio s Ko zpont Repozito riuma 
(Repository of the Academy's Library) archiva lja a folyo irat sza mait e s cikkeit, ennek megfelelo en az 
MTMT e s a Matarka indexeli. A cikkek DÖI (Digital Öbject Identifier) azonosí to t kapnak. A folyo irat az 
MTA IX. Öszta ly mino sí tett folyo irat lista ja ra beterjeszte sre keru lt. 
 
Ko szo nju k, hogy megtisztelo  figyelme vel ko veti a City.hu Va rostudoma nyi Szemle online folyo iratot! 
 
U dvo zlettel, 
Prof. Dr. Szirmai Vikto ria (fo szerkeszto  asszony) e s Prof. Dr. Rechnitzer Ja nos (szerkeszto bizottsa g 
elno ke) neve ben 
Ke zai Petra Kinga 
titka r 
City.hu Va rostudoma nyi Szemle 

Publikációs lehetőség a City.hu Várostudományi Szemlében  

FELHÍVÁS  

https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=eipGPGrpVXdMytHZYcyEyS_19KArDfLR3ldcoS3s7cKqV7tWLr7ZCA..&URL=http%3a%2f%2fcityhu.net
https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=Qy1aK1_5gXwGZLTKx8FkIrlUgwrI1Y8Dpako5nIk4S6qV7tWLr7ZCA..&URL=mailto%3aszerkesztoseg%40cityhu.net
https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=cUqCplX91r0_wNn3IhWnXc4o3mvoK7Jq5LK3PhuJkHOqV7tWLr7ZCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cityhu.net
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Tér és Társadalom 

35. Évfolyam, 4. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Előszó 
Tu nde Vira g, Judit Tima r, Judit Keller, Katalin Kova cs  

Te r e s ta rsadalom a te rbeli igazsa gossa g koncepcio ja nak 
perspektí va ja bo l : Szerkeszto i elo szo  

3-20 

 

Interjúk 

„Amellett, hogy ez a szeme lyes hitem, bea gyazottsa gom 
ami megtart, meg visz elo re, hiszek abban, hogy van 
e rtelme a munka nknak”  

Interju  Ne meth Na ndorral 

Katalin Kova cs 

22-32 

 

"Ölyan, mintha gu zsba lenne nek ko tve a telepu le si szak-
emberek" - Interju  Husz Ildiko val 

Judit Keller, Tu nde Vira g 

159-165 

 

Egyenlőtlenség, igazságtalanság és fejlesztés  

Igazsa gos szolga ltata sok? A ko ze rdeku  szolga ltata sok 
fejleszte se nek hata sa a ta rsadalmi te rbeli viszonyokra 

Gergely Tagai 

33-59 

 

A teru leti igazsa gtalansa g megnyilva nula sai e s az ezeket 
u jratermelo  inte zme nyi gyakorlatok 

A teru leti egyenlo tlense gekhez hozza ja rulo  roma niai 
neolibera lis terveze si rendszer vizsga lata 

Eniko  Vincze 

60-75 

 

A ko rnyezeti igazsa gossa g e s fo ldrajzi aspektusai  
Magyarorsza gon 

Gyula Nagy 

76-103 

Beavatkoza s e s ellena lla s: inte zme nyi ko rnyezet e s helyi autono mia 
a LEADER-ben. Ö sszehasonlí to  elemze s 

Elizabeth Brooks, Katalin Kova cs  

104-131 

 

A szentesi modell e s napjaink versenyke pesse gi kihí va sai - no vekvo  
gazdasa gi, ta rsadalmi e s ko rnyezeti kocka zatok 

Ga bor Velkey, Melinda Miha ly, Izo ra Ga l  

132-157 

 

Helyi fejlesztések és közpolitikák közötti feszültségek  

A „siker kova csai”: Biztos Kezdet Ha zak e s Tanoda k inte zme nyesu le -
se nek dilemma i 

Cecí lia Kovai, Alexandra Szo ke  

166-189 

 

Inte zme nyi ko rnyezet e s helyi fejleszte sek: elko telezo de sek szabta 
leheto se gek a telepprogramok megvalo sí ta sa ban 

Judit Keller, Tu nde Vira g  

190-214 

 

A centraliza cio  e s a perife ria k fejlo de si ese lyei 

Ilona Pa lne  Kova cs  

215-240 

 

Hate konysa g e s demokra cia: helyi korma nyza si dilemma k a finn 
perife ria n 

Sarolta Ne meth, Fritsch Matti  

241-259 

 

Könyvszemle 

A helyi korma nyza s legu jabb kihí va sai e s trendjei 

Silva, C. N. (ed.) (2020): Contemporary Trends in Local Governance. 
Reform, Cooperation and Citizen Participation (Springer, Lisbon, 
282 pp)  

Bala zs Brucker  

260-264 

 

Scott J.W. (ed.) (2020): A Research Agenda for Border Studies 
(Edward Elgar, Cheltenham and Northampton, 208 pp) 

Pe ter Balogh 

265-269 
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Statisztikai Szemle 

99. Évfolyam, 11-12. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

 

11. szám 

 

Tanulmányok 

 

Winkler Sa ndor  

To bbszo ri elada sok mo dszere n alapulo   laka sa r-
indexek sza mí ta sa magyar adatokon  

1023-1048 o. 

 

Aga rdi Irma - Alt Mo nika Anetta  

A mobilta rca elfogada sa nak genera cio s ku lo nb-
se gei: az X e s Z genera cio  o sszehasonlí ta sa  

1049-1079 o. 

 

Kova cs La szlo  - Fodor Szabina - Vas Re ka Fran-
ciska  

Miro l a rulkodnak az oszta lyzatok? Ke pze si 
struktu ra fejleszte se a tanulo k teljesí tme nye 
alapja n  

1080-1108 o. 

 

 

 

 

12. szám 

 

Tanulmányok 

 

Stefkovics A da m  

Keverni vagy nem keverni? A hibrid adatfelve te-
lekben rejlo  leheto se gek politikai te ma ju  ke rdo -
í vek esete n  

1127-1155 o. 

 

Gelei Andrea - Kenesei Zso fia  

A besza llí to k technolo giai heterogenita sa nak 
hata sa a megrendelo  va llalat ro vid e s hosszu  
ta vu  teljesí tme nye re  

1156-1184 o. 

 

Jeneine  Gero  Henriett Emese - Kincses A ron - 
To th Ge za  

A hazai kkv-k teru leti jellegzetesse gei va lsa gok 
ideje n  

1185-1211 o. 

 

 

Fórum 

 

Hírek, események 

 

Kiadók ajánlata 
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Területi Statisztika 

61. Évfolyam, 5-6. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

6. szám 

TANULMÁNYOK  

 

Quo vadis E szak-Magyarorsza g? A re gio  lehet-
se ges fejlo de si pa lya inak ex-ante vizsga lata  

Kocziszky Gyo rgy - Szendi Do ra  

679-711 o. 

 

A magyar telepu le sek innova cio s potencia lja -
nak dimenzio i  

Alpek B. Levente - Öla h Da niel  

712-738 o. 

 

A visegra di ne gyek, Ausztria e s Roma nia gazda-
sa gtudoma nyi publika cio s teljesí tme nye nek 
o sszehasonlí to  elemze se  

Dobos Imre - Urbanovics Anna - Sasva ri Pe ter  

739-768 o. 

 

A hazai mikro-, kis- e s ko ze pva llalkoza sok te r-
beli jellegzetesse gei  

Jeneine  Gero  Henriett Emese - Kincses A ron - 
To th Ge za  

631-660 o. 

 

Ungva r nemzetise gi e s valla si va ltoza sai 1914 
e s 1944 ko zo tt, az Ungva ri Kir. Go ro g Katolikus 
Lí ceum e s Ka ntor-taní to ke pzo  Inte zet pe lda ja n 

Rombai Tibor 

769-796 o. 

 

 

 

 

5. szám 

TANULMÁNYOK  

 

Koronaví rus-ja rva ny a V4-orsza gokban – 
ta rsadalmi, gazdasa gi hata sok, regiona lis 
o sszefu gge sek, korma nyzati beavatkoza sok  

Da niel Zolta n Andra s - Molna rne  Barna Ka-
talin - Molna r Tama s  

555-576 o. 

 

Robotiza cio  a negyedik ipari forradalom 
ideje n a vila gban e s a magyar iparban, teru -
leti megko zelí te sben Kiss E va - Tiner Tibor  

577-604 o. 

 

A klí mava ltoza ssal kapcsolatos fogalmi ha -
lo k felta ra sa a kiva lasztott Hajdu -Bihar me-
gyei telepu le scsoportokban  

Kiss Emo ke - Fazekas Istva n - Balla Da niel  

605-630 o. 

 

Kapcsolatha lo -elemze s a XX. sza zadi erde lyi 
magyar irodalomban  

Molna r Eszter - Csala De nes  

631-660 o. 

 

Ungva r nemzetise gi e s valla si va ltoza sai 
1914 e s 1944 ko zo tt, az Ungva ri Kir. Go ro g 
Katolikus Lí ceum e s Ka ntor-taní to ke pzo  
Inte zet pe lda ja n 

Rombai Tibor 

661-673 
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Comitatus 

2021 (nyár-ősz) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

Visszaemlékezések  

Dr. Nemcso k Ja nos visszaemle keze se a BFT megalakí ta sa ra  

6-13 

 „Az ege sz re gio t sikeru lt ira nyba a llí tani” – Interju  Dr. Bo ka Istva nnal, 
a Tana cs 1999-2002 ko zo tti, e s jelenlegi elno ke vel  

13-20 

„A helyi felelo sse get no velne m!” (Dr. Kolber Istva n)  

21-26 

Ero sí teni kell a to  ko ru li kohe zio t! (Dr. Su to  La szlo )  

27-30 

„Politikai temeto nek sza nta k nekem ezt a helyet” (Dr. Suchman Ta-
ma s)  

31-37 

A Balaton ko rnye ke n e lo knek kellene arro l do nteni, hogy milyen Bala-
tont akarnak! (Dr. Bala zs A rpa d) 

38-45 

„Az volt a feladat, hogy le trehozzuk a munkaszervezetet” Interju  dr. 
Hatvani Miklo ssal, a BFT munkaszerveze nek alapí to  vezeto je vel  

46-50 

A fejleszte si forra sokat oda kell utalni, ahol a megfelelo  ismeretek 
rendelkeze sre a llnak a do nte sekhez! – Besze lgete s Kutics Ka rollyal, 
aki 2000-2002 ko zo tt vezette az U gyno kse get  

51-59  

„E lesedj!” – Interju  dr. Molna r Ga borral a Balatoni Integra cio s e s Fej-
leszte si U gyno kse g u gyvezeto  igazgato ja val  

60-72 

A Balaton Fejleszte si Tana cs megalakí ta sa e s a Balatoni To gazdasa g 
terve – egy szake rto  szemszo ge bo l – Interju  Loydl Tama ssal  

73-82 

A Balaton Fejleszte si Tana cs megalakí ta sa e s a Balatoni To gazdasa g 
terve – egy szake rto  szemszo ge bo l – Interju  Loydl Tama ssal  

73-82 

A teru letfejleszte s alapveto  feladata, hogy a tle pje a ko zigazgata si ha-
ta rokat! Interju  dr. Szegva ri Pe terrel  

83-92 

Ha lo zatokro l, o kolo giai rendszerekro l, vila gja rva nyro l e s Balatonro l – 
me g a pande mia elo tt – Besze lgete s dr. Jorda n Ferenccel a Balatoni 
Limnolo giai Inte zet igazgato ja val (2019 – 2020) e s prof. Szathma ry 
Eo rs evolu cio biolo gussal az Ö kolo giai Kutato ko zpont fo igazgato ja val  

93-101 

Tanulmányok 

Schleicher Vera–Semsei Sa ndor: Hajo hí d – Va zlat a 
Balaton-te rse g elmu lt o tven e ve nek konfliktusos 
folyamatairo l e s a Balaton Re gio  turizmusa nak 
fejleszte si leheto se geiro l  

102-119 

Valentin Szilveszter: Az egyes helyi ado beve telek 
alakula sa a Balaton Kiemelt U du lo ko rzet telepu le si 
o nkorma nyzataina l  

120-134 

Fekete Ka roly–Dombi Ga bor–Öla h Miklo s: A koro-
naví rus ja rva ny a Balaton Kiemelt U du lo ko rzetben 
– ku lo no s tekintettel az o nkorma nyzatokra  

135-149 

Neumanne  Vira g Ildiko  – Varga-Dani Barbara: 
Fenntarthato sa g e s ko rforga sos gazdasa g szemle -
lete a Balaton Turisztikai Te rse gben  

150-162 

Önkormányzati múlt 

Hudi Jo zsef: A balatonalma di fu rdo e let 1897-ben 
163-168 

Jegyzo ko nyv – Balaton Fejleszte si Tana cs alakulo  
u le se (1997. ju nius 30.) 

169-179 

A Balaton Fejleszte si Tana cs Alapszaba lya  

180-182 

Tájékoztató  

Agg Zolta n: Harmince ves a Comitatus Ö nkorma ny-
zati Szemle! 

183 
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

61. ERSA kongresszus – Pécs, 2022. augusztus 23–26. 
 

https://ersa.eventsair.com/ersa2022/ 
 
 
 
Szekciószervezés jelentkezési határideje: 2021. december 10.   
  
Key dates 
• 8 November 2021           Call for Special Sessions  
• 10 December 2021          Deadline Special Sessions Proposals 
• 17 December 2021         Öpen submission for abstracts (and papers) 
• 28 February 2022            Deadline abstract (and paper) submission 
• 31 March 2022                 Notification of acceptance 
• 4 April 2022                   Start of registration  
• 15 May 2022                    Deadline registration at early bird fee 
• 15 July 2022                    Deadline registration for being included in the programme 
• 23-26 August 2022          ERSA Congress 
 
 

Organisers: 
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

RSA Regions Cities Industry Webinar Series 

2021. december 15.  

Globalisation and Development: Marxist Dilemmas 

https://lounge.regionalstudies.org/Meetings/Meeting?ID=353 

 

 

 

Climate Justice, Water Governance and Feminist Scholarship 

      2021. december 
17. 

https://lounge.regionalstudies.org/Meetings/Meeting?ID=343 

 

 

Winter Seminar 2022 of the Gesellschaft für Regionalforschung 

Spital am Pyhrn 

2022. februa r 19-26 

https://ersa.org/2021/11/02/2022-gfr-winter-seminar/ 

 

 

 

2022 RSA Central and Eastern Europe (CEE) Programme –  

Bridging Old and New Divides:  

Global Dynamics & Regional Transformations 

Leipzig/online 

2022. ma rcius 14-17 

https://www.regionalstudies.org/events/2022-rsa-cee-programme/ 

 

 

 

Regions in Recovery Second Edition 2022: Re-imagining Regions 

Global online event 

2022. ma rcius 21-a prilis 1.  

https://www.regionalstudies.org/events/rinr2022/ 

 

16th AESOP Young Academics Conference 

Istanbul 

2022. a prilis 5-8 

Abstract Submission Deadline: 2021. november 30.) 

https://aesopyaturkey2022.wordpress.com/ 

 

The 6th Global Conference on Economic Geography 

2022. ju nius 7-10. 

https://gceg.org/ 

 

 

UGI-IGU 2022 Paris - Time for Geographers. The Centennial Congress 

2022. ju lius 7. 18-22 

Governance Challenges In Peripheral Areas cí mmel szekcio t szervez Pa lne  Kova cs Ilona e s Horeczki Re ka. Jelentkeze s e s bo vebb 
informa cio  a szekcio ro l: https://drive.google.com/file/d/1Sqdw_9Ö2ÖEaCrZmAhhTp3lxX5Ul4kÖ49/view 

 

https://lounge.regionalstudies.org/Meetings/Meeting?ID=353
https://lounge.regionalstudies.org/Meetings/Meeting?ID=343
https://ersa.org/2021/11/02/2022-gfr-winter-seminar/
https://www.regionalstudies.org/events/2022-rsa-cee-programme/
https://www.regionalstudies.org/events/rinr2022/
https://aesopyaturkey2022.wordpress.com/
https://gceg.org/
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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://eco.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-felepites/intezetek/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-
intezet/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/mta-rtb-hirlevelei 

 

 

A Hírlevél következő, 2022. évi első száma februárban várható. Folyamatosan  
várjuk a tagok híreit az állandó rovatokhoz kapcsolódóan.  

 

 

 

Az MTA Regionális Tudományok Bizottsága  

áldott, békés ünnepeket kíván Önnek és családjának! 
 

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

