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Jegyzőkönyv kivonat az MTA
Regionális Tudományok Bizottsága
üléséről
2021. november 3-an tartotta soron kovetkezo
uleset az MTA Regionalis Tudomanyok Bizottsaga. Az ulesen szemelyesen az ELKH Kozgazdasages Regionalis Tudomanyi Kutatokozpontban es
online is reszt vehettek az RTB tagjai.
Az ules targyalta Varga Attila, az RTB elnokenek
tartos tavollete alatt kovetendo eljarasrendet. A
jelenlevok egyhangu dontese alapjan ugyvezetokent Dusek Tamas, az RTB alelnoke latja el az elnoki feladatokat ezen idoszakban, aki vallalta a
felkerest.
Elenk diskurzus alakult ki az RTB folyoiratlistajaval kapcsolatosan, amelynek megujítasa aktualissa valik a kozeljovoben. Az elnokseg e tekintetben egy online felmeres soran tervezi a tagsag
velemenyet kikerni az ugyben. Felmerult a Scimago besorolasi rendszerenek kerdese, amely
eloterbe kerul az egyetemi finanszírozasban is. A
kialakult konszenzus szerint elsosorban bovíteni
erdemes a listat feljovo lapokkal, valamint a tagabb regionk szakteruletileg kapcsolodo folyoiratainak megfelelo, rangjuk szerinti besorolasaval.
Fontos szempont ugyanakkor, hogy az ABCD kategoriak aranyat tartani kell, ezert erdemes az A
kategorias kort alaposan szemlezni, a teruletidegen lapokat adott esetben kiemelni, így tobb ter
marad a szakteruletileg relevans es fontos forumok beemelesere az A kategoriaba.
Egyebekben elhangzott, hogy az RTB koztestuleti
tagsagat aktivizalni erdemes, a szakterulet erdekervenyesíto kepessege ezzel jelentosen novelheto
a jovoben.
Sebestyen Tamas
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RTB TAGOK HIVATKOZOTTSÁGA
A r etudományhoz
g i o n á l i s T ukapcsolódó
d o m á n n y amesterképzésekről
l k a p c s o l a t o s mmenet
ű v e k közben
A regionális
hivatkozottsága

Mindegyik tudomanyagnal, így a regionalis tudomanynal is kialakul, hogy melyik tudomanyos munka
mennyiben lesz sikeres, elfogadott. Jelen hírlevelben arra vallalkoztunk, hogy roviden attekintjuk a Regionalis Tudomanyok Bizottsaga tagjai altal jegyzett muveket (folyoiratcikk, konyv, konyvfejezet) listajat. Tobbfele modon lehet merni az elfogadottsagot, a legaltalanosabban a fuggetlen hivatkozasok
szamaval szokas.
A gyujtes keretrendszeret az alabbiak hataroztak meg:
•
Az RTB jelenlegi 183 koztestuleti tag munkainak listajat 2021. november 15-en toltottuk le az
MTMT-bol;
•
Minden esetben a szerzo MTMT-ben szereplo Összefoglalo tablazatanak Hirsch-indexet vettuk
alapul, az ott szereplo tanulmanyokat es hivatkozasaikat dolgoztuk fel, a szerzo tobbi tanulmanyat nem vettuk figyelembe;
•
A tarsszerzok kozott eleg egyetlen RTB koztestuleti tag szereplese;
•
A hivatkozasoknal a fuggetlen idezok disszertacio es egyeb típusuak nelkuli szamat neztuk;
•
Folyoiratoknal az RTB aktualis folyoiratlistajan szereplo folyoiratokban megjelent tanulmanyokat vettuk figyelembe;
•
Az MTMT Összefoglalo tablazata alapjan a tudomanyos folyoiratoknal 3 kategoriat (kulfoldi kiadasu szakfolyoiratban idegen nyelven, hazai kiadasu szakfolyoiratban idegen nyelven, hazai kiadasu szakfolyoiratban magyar nyelven), a konyvek szerzoinel 2 kategoriat (idegen es magyar
nyelvu), a konyvreszletek szerzoinel is 2 kategoriat (idegen es magyar nyelvu) vettunk figyelembe, kategoriankent a legtobb hivatkozast elero 10-10 tanulmanyt felsorolva, a 10. helyen hasonlo
citacioval rendelkezok mindegyiket kozoljuk,
•
Discussion Papers, Working Papers, Muhelytanulmanyok stb., valamint a konferenciakoteteket
nem vettuk figyelembe a konyveknel es konyvreszleteknel,
Termeszetesen a kozelmultban megjelent munkakra altalaban kevesebb hivatkozas jelenik meg, mint a
regebben kozreadottaknal. Mindazonaltal így is ertekesnek es szakmailag relevansnak íteljuk a gyujtest. Mindezek alapjan jol lathato, hogy Varga Attila nemzetkozi munkassaga kiemelkedo. A nemzetkozi cikkek hivatkozottsagat tartalmazo tablazat (3. oldal, 1. oszlop) tíz tetelebol kilencnek tarsszerzoje a
PTE professzora. Ket tudomanyos munka raadasul ezer feletti citacioval bír, ami kivaltkepp impozans.
Varga Attila mellett az ifjabb generaciot kepviselo Lengyel Balazs tarsszerzos cikke talalhato meg a listan.
A hazai kiadasu, angol, illetve magyar nyelvu cikkek (3. oldal 2-3. oszlop) kapcsan Lengyel Imre
hat esetben szerepel mint (tars)szerzo, es mindket esetben az o munkaira erkezett a legmagasabb szamu hivatkozas. Termeszetes, hogy a tablazat tartalmazza a regionalis tudomany nagyjait is, így pl. Nemes Nagy Jozsef es Rechnitzer Janos professzor urakat. Öromteli, hogy tobb fiatal is helyet kovetelt
maganak a listan, elmondhato, hogy Vida Gyorgy tarsszerzos cikke jelentos szakmai erdeklodest valtott ki, de megemlítheto Egri Zoltan es Tanczos Tamas is, ok ket muvukkel is szerepelnek.
A regionalis tudomanyhoz kapcsolodo konyvek vonatkozasaban (4. oldal) az idegen nyelven
megjelentek eseteben ismetelten Varga Attila bír a legtobb hivatkozassal, a hazaiak koreben pedig Lengyel Imre munkaja vívott ki magas szakmai elismerest. Az elobbiekben mar említett nevek mellett itt
megjelenik Szirmai Viktorianak, a szakma alapíto atyjaval, Enyedi Gyorggyel kozos munkaja is. A tablazat alapjan lathato, magas presztízsu keziratokkal bír (a teljesseg igenye nelkul) Benedek Jozsef, Gal
Zoltan, Gulyas Laszlo, Kocziszky Gyorgy, Nyikos Gyorgyi, Palne Kovacs Ilona es Sikos T. Tamas is.
Míg a konyvfejezetek (5. oldal) kapcsan Lengyel Imre es Rechnitzer Janos varosok versenykepessegevel kapcsolatos munkaja bír igen tekintelyes szakmai nepszeruseggel, az idegen nyelven publikalt muvek eseteben pedig Nemes Nagy professzor ur rendelkezik a legmagasabb citacioval.
Bodnar Gabor
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RTB TAGOK HIVATKOZOTTSÁGA
A regionális
tudományhoz
kapcsolódó
A regionális tudományhoz
kapcsolódó
mesterképzésekről
menet közben
folyóiratcikkek hivatkozásainak száma

Külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
Anselin, L—Varga, A.— Acs, J. Z.
(1997): Local geographic spillovers
between university research and
high technology innovations. JÖURNAL ÖF URBAN ECÖNÖMICS, 42(3)
pp. 422-448.
Acs, J. Z.— Anselin, L.— Varga, A.
(2002): Patents and innovation
counts as measures of regional
production of new knowledge. RESEARCH PÖLICY, 31(7), pp. 10691085.
Acs, J. Z. — Varga, A. (2005): Entrepreneurship, agglomeration and
technological change. SMALL BUSINESS ECÖNÖMICS, 24(3), pp. 323334.
Varga, A (2000): Local Academic
Knowledge Transfers and the Concentration of Economic Activity.
JÖURNAL ÖF REGIÖNAL SCIENCE,
40(2), pp. 289-309.
Anselin, L. — Varga, A. — Acs, J. Z.
(2000): Geographic and sectoral
characteristics
of
academic
knowledge externalities. PAPERS IN
REGIÖNAL SCIENCE, 79(4), pp. 435443.
Fischer, M. M. — Varga, A. (2003):
Spatial knowledge spillovers and
university research: evidence from
Austria. ANNALS ÖF REGIÖNAL
SCIENCE, 37(2), pp. 303-322.
Anselin, L. — Varga, A. — Acs, J. Z.
(2000): Geographic spillovers and
university research: a spatial econometric perspective. GRÖWTH AND
CHANGE, 31(4), pp. 501-515.
Acs, J. Z. — Varga, A. (2002):
Geography, endogenous growth and
innovation. INTERNATIÖNAL REGIÖNAL SCIENCE REVIEW 25(1), pp.
132-148.

Lengyel, B. — Leydesdorff, L.
(2011):
Regional
Innovation
Systems in Hungary: the failing
synergy at the national level. REGIÖNAL STUDIES, 45(5), pp. 677-693.
Varga, A. — Schalk, H. J.: Knowledge
spillovers, agglomeration and macroeconomic growth. REGIÖNAL
STUDIES, 38(8), pp. 977-989.

Forras: MTMT

Független
Független
Független
idézők dissz.
idézők dissz.
idézők dissz.
Hazai kiadású szakfolyóiratban
Hazai kiadású szakfolyóiratés egyéb
és egyéb
és egyéb
idegen nyelven
ban magyar nyelven
típusúak
típusúak
típusúak
nélkül:
nélkül:
nélkül:

1449

Lengyel, I. (2004): The Pyramid
Model: Enhancing Regional Competitiveness in Hungary. ACTA
ÖECÖNÖMICA 54(3), pp. 323342.

1132

Dudas, G.— Vida, Gy. — Kovalcsik, T. — Boros, L. (2017): A
socio-economic
analysis
of
Airbnb in New York City. REGIÖNAL STATISTICS, 7 (1), pp. 135151.

411

Lengyel, I. — Szakalne Kano I.
(2012): Competitiveness of Hungarian Urban Micro-regions:
Localization Agglomeration Economies and Regional Competitiveness Function.
REGIÖNAL
STATISTICS, 2(1), pp. 27-44.

323

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

254

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

256

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

238

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

121

Jona, Gy. (2015): New trajectories
of the Hungarian regional development: balanced and rush
growth of territorial capital. REGIÖNAL STATISTICS 5(1), pp.
121-136.

18

Varga A. (2004): Az egyetemi
kutatasok regionalis gazdasagi
hatasai a nemzetkozi szakirodalom tukreben. KÖZGAZDASAGI
SZEMLE 51(3), pp. 259-275.

77

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

18

Nemes Nagy J. (1997): Regiok,
regionalizmus. EDUCATIÖ 6(3),
pp. 407-423.

72

76

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

16

Öbadovics, Cs.— Kulcsar L.
(2003): A videki nepesseg humanindexenek alakulasa Magyarorszagon. TERULETI STATISZTIKA, 6(4), pp. 303-322.

66

135

Lengyel I. (2000): A regionalis
versenykepessegrol. KÖZGAZDASAGI SZEMLE 47(12), pp. 962987.

423

44

Nemes Nagy J. (1996): Centrumok es periferiak a piacgazdasagi atmenetben. FÖLDRAJZI KÖZLEMENYEK, 120(44), pp. 31-44.

107

30

Lengyel I. (2000): Porterrombusz: a regionalis gazdasagfejlesztesi strategiak alapmodellje. TER ES TARSADALÖM 14(4),
pp. 39-86.

106

29

Lengyel I. (2001): Iparagi es
regionalis klaszterek: tipizalasuk, terbeliseguk es fejlesztesuk
fobb kerdesei. VEZETESTUDÖMANY 32(10), pp. 19-43.

87

28

Kocziszky, Gy.— Veresne Somosi
M. — Balaton K. (2017): A tarsadalmi innovacio vizsgalatanak
tapasztalatai es fejlesztesi lehetosegei.
VEZETESTUDÖMANY
48(6), pp. 15-19.

81

24

Lengyel I. (2006): A regionalis
versenykepesseg ertelmezese es
piramismodellje.
TERULETI
STATISZTIKA 46(2), pp. 131147.

79

19

Barta, Gy. — Czirfusz, M. — Kukely, Gy (2008): Ujraiparosodas
a nagyvilagban es Magyarorszagon. TER ES TARSADALÖM
22(4): pp. 1-20.

78

76
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RTB TAGOK HIVATKOZOTTSÁGA
A regionális
tudományhoz
kapcsolódómesterképzésekről
könyvek hivatkozásainak
száma
A regionális
tudományhoz
kapcsolódó
menet
közben

Idegen nyelvű könyvek

Független
idézők diszszertáció és
egyéb típusúak nélkül:

Magyar nyelvű könyvek

Független
idézők diszszertáció és
egyéb típusúak 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 es teruleti fejlodes: Tersegek
versenykepessege Magyarorszagon. Szeged, Magyarorszag,
JATEPress.

559

Kocziszky, Gy — Pererva, P. G.— Szakaly, D. — Veresne
Somosi, M. (2012): Technology Transfer = Transfer
tehnologij. Kharkov, Ukrajna: National Technical University of Kharkiv.

157

Lengyel I. — Rechnitzer J. (2004): Regionalis gazdasagtan.
Budapest-Pecs, Magyarorszag, Dialog Campus Kiado.

544

Benedek, J. (2004): Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regionala. Kolozsvar, Romania: Presa Universitara
Clujeana.

119

Nemes, Nagy J. (1998): A ter a tarsadalomkutatasban: bevezetes a regionalis tudomanyba. Budapest, Magyarorszag,
Hilscher Rezso Szocialpolitikai Egyesulet.

505

Enyedi, Gy. — Szirmai, V. (1992): Budapest: A Central
European Capital. London, Egyesult Kiralysag, Belhaven
Press.

55

Lengyel I. (2010): Regionalis gazdasagfejlesztes: Versenykepesseg, klaszterek es alulrol szervezodo strategiak. Budapest, Magyarorszag, Akademiai Kiado.

320

Hermann, Z. — Horvath, M. T. — Peteri, G. — Ungvari, G.
(1999): Allocation of local government functions: Criteria and condition. Washington DC, USA, Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe.

29

Rechnitzer J. (1998): A teruleti strategiak. Budapest, Magyarorszag , Pecs, Magyarorszag, Dialog Campus Kiado.

253

Gulyas, 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, regiok: A regionalis
tudomany alapjai. Budapest, Magyarorszag, Akademiai
Kiado.

205

Peter, E. (2015): Healthy healthcare system at Lake
Balaton: Is healthy improvement or health improvement
the solution for the Hungarian resort area? Saarbrucken,
Nemetorszag: Lambert Academic Publishing (LAP).

21

Beluszky, P. — Sikos, T T. (2007): Valtozo falvaink: Magyarorszag falutípusai az ezredfordulon. Budapest, Magyarorszag, MTA Tarsadalomkutato Kozpont.

203

Nyikos, Gy. (2016): Financial instruments in the 201420 programming period: first experiences of member
states. Brussels, Belgium : European Parliament, Policy
Department B, Structural and Cohesion Policies.

20

Palne Kovacs I. (2008): Helyi kormanyzas Magyarorszagon.
Budapest-Pecs, Magyarorszag, Dialog Campus Kiado.

196

19

Palne Kovacs I. (1999): Regionalis politika es kozigazgatas.
Budapest-Pecs, Magyarorszag, Dialog Campus Kiado.

188

18

Rechnitzer J. (1993): Szetszakadas vagy felzarkozas?: a
terszerkezetet alakíto innovaciok. Gyor, Magyarorszag, MTA
RKK Eszak-dunantuli Ösztaly.

181

Bodi, F. — Fabian, G. — Lawson, R. T. (2012): Local
Örganization of Social Services in Hungary: Crises,
Reactions, Changes. Bremen, Nemetorszag, Europaischer Hochschulverlag GmbH.
Benedek, J. (2000): Örganizarea spaţiului rural ín zona
de influenţa apropiata a oraşului Bistriţa. Kolozsvar,
Romania, Presa Universitara Clujeana.
Gal, Z. (2009): The Golden Age of Local Banking - The
Hungarian Banking Network in the Early 20th Century.
Budapest, Magyarorszag, Gondolat Kiado.

Forras: MTMT

18
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RTB TAGOK HIVATKOZOTTSÁGA
A regionális
tudományhoz
kapcsolódó
A regionális tudományhoz
kapcsolódó
mesterképzésekről
menet közben
könyvfejezetek hivatkozásainak száma

Idegen nyelvű könyvfejezetek

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 interaction. New York (NY), USA; London, Egyesult Kiralysag, Routledge, pp. 170-186.
Nagy H.— Kaposzta 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 – Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine. Nitra, Szlovakia : Slovak University of Agriculture, Faculty of European
Studies and Regional Development, pp. 148-167.
G. Fekete E.— Lados M.— Pfeil E.— Szoboszlai Zs. (2002): Size
of local governments: local democracy and local services delivery in Hungary. In: Swianiewicz, P. (szerk.): Consolidation or
Fragmentation? : The Size of Local Governments in Central
and Eastern Europe. Budapest, Magyarorszag: Local
Government and Public Service Reform Initiative (LGI), pp.
31-100.
Lengyel I (2009): Knowledge-based local economic development for enhancing competitiveness in lagging areas of Europe: The case of the University of Szeged. In: Varga A. (szerk.):
Universities, Knowledge Transfer and Regional Development:
Geography, Entrepreneurship and Policy. Cheltenham, Egyesult Kiralysag, Edward Elgar, pp. 322-349.

Nemes Nagy J. (2001): New regional patterns in Hungary. In:
Meusburger, P.— Jons, H. (szerk.): Transformations in Hungary: Essays in economy and society. New York (NY), USA,
Heidelberg, Nemetorszag: Physica-Verlag, pp. 39-94.

Kaposzta J.— Ritter K.— Nagy H. (2016): Local Economic
Development in Transition Economies: A Tool for Sustainable
Development of Rural Areas. In: Erokhin, V. (szerk.): Global
Perspectives on Trade Integration and Economies in Transition. Hershey (PA), USA: IGI Global, pp. 281-298.
Barta Gy. (2005): The role of foreign direct investment in the
spatial restructuring of hungarian industry. In: Barta Gy.— G.
Fekete E.— Szorenyine Kukorelli I.— Timar J. (szerk.): Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pecs, Magyarorszag: Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of
Sciences, pp. 143-161.
Varga A. (2002): Knowledge Transfers from Universities to
the Regional Economy: A Review of the Literature. In: Varga
A.— Szerb L. (szerk.): Innovation entrepreneurship and regional development: International experiences and Hungarian
challenges. Pecs, Magyarorszag: Pecsi Tudomanyegyetem, pp.
147-171.
Posfai Zs.— Gal Z.— Nagy E. (2017): Financialization and
inequalities: The uneven development of the housing market
on the eastern periphery of Europe. In: Fadda, S— Tridico, P.
(szerk.): Inequality and Uneven Development in the PostCrisis World. Abingdon, Egyesult Kiralysag, Routledge of Taylor and Francis Group, pp. 167-190.
Gal Z. (2005): The development and the polarised spatial
structure of the hungarian banking system in a transforming
economy. In: Barta Gy— G. Fekete E.— Szorenyine Kukorelli
I.— Timar J. (szerk.): Hungarian Spaces and Places: Patterns
of Transition. Pecs, Magyarorszag: Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, pp. 197-219.

Forras: MTMT

Független
idézők
dissz. és
egyéb típusúak nélkül:

Magyar nyelvű könyvfejezetek

Független
idézők
dissz. és
egyéb típusúak nélkül:

47

Lengyel I.— Rechnitzer J. (2000): A varosok versenykepessegerol. In: Rechnitzer J.— Horvath Gy. (szerk.): Magyarorszag teruleti szerkezete es folyamatai az ezredfordulon. Pecs, Magyarorszag: MTA Regionalis Kutatasok
Kozpontja, pp. 130-152.

218

32

Rechnitzer J. (1999): Hatar menti egyuttmukodesek Europaban es Magyarorszagon. In: Narai M.— Rechnitzer J.
(szerk.): Elvalaszt es osszekot - a hatar: Tarsadalmigazdasagi valtozasok az osztrak-magyar hatar menti
tersegben. Pecs—Gyor, Magyarorszag: MTA Regionalis
Kutatasok Kozpontja, pp. 9-72.

78

31

Lengyel I. (2012): Regionalis novekedes, fejlodes, teruleti
toke es versenykepesseg. In: Bajmocy Z.— Lengyel I.—
Malovics Gy. (szerk.): Regionalis innovacios kepesseg,
versenykepesseg es fenntarthatosag. Szeged, Magyarorszag: JATEPress, pp. 151-174.

77

30

Nemes Nagy J. (2005): Összetett jelensegek, osztalyozas,
regionalizalas. In: Nemes Nagy J. (szerk.): Regionalis
elemzesi modszerek. Budapest, Magyarorszag: ELTE TTK
Regionalis Foldrajzi Tanszek, MTA-ELTE Regionalis Tudomanyi Kutatocsoport. pp. 169-193.

63

29

Nemes Nagy J. (2004): Uj kistersegek, uj varosok. Uj versenyzok? In: Nemes Nagy J., Tersegi es telepulesi novekedesi palyak Magyarorszagon: "A regiok es a hazai telepulesek versenykepessege az europai gazdasagi terben" c.
5/074/2001 sz. NKFP kutatas kereteben keszult tanulmanyok. Budapest, Magyarorszag : ELTE TTK Regionalis
Foldrajzi Tanszek, MTA-ELTE Regionalis Tudomanyi
Kutatocsoport, pp. 5-42.

63

29

Lengyel I. (2000): A regionalis versenykepesseg tenyezoi,
kulonos tekintettel a Del-Alfoldre. In: Farkas B.— Lengyel
I. (szerk.): Versenykepesseg – regionalis versenykepesseg. Szeged, Magyarorszag : JATEPress, pp. 39-57.

61

28
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MRTT XIX. VÁNDORGYŰLÉS

Beszámoló
A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XIX. VÁNDORGYŰLÉSE
A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika
Budapest, 2021. november 4–5.
Az MRTT XIX. koz- es vandorgyulese jelenleti formaban, 180 fo reszvetelevel, a Budapesti Corvinus
Egyetemen kerult megrendezesre 2021. november 4–5. kozott. A konferencia tarsrendezoje a BCE
NPRTI Gazdasagfoldrajz, Geookonomia es Fenntarthato Fejlodes Tanszeke volt. Harom plenaris
ulesre, egy kerekasztal-beszelgetesre es harom idosavban osszesen 23 szekcioulesre kerult sor. A
ket nap alatt 140 szekcioeloadas hangzott el, 19 tematikus szekcioban. Egy plenaris es ket szekcio
angol nyelven kerul megrendezesre.
Az idei konferencia a sokretu teruleti egyenlotlensegeket es a kezelesukre hivatott teruleti politikat
kívanta megvizsgalni szamos aspektusbol, ilyen tobbek kozott az innovacio, a kozlekedes, a kulfoldi
mukodotoke, a geopolitika, a helyi fejlesztes es a kormanyzas, a tarsadalmi egyenlotlensegek, a munkaeropiac, a varosok es varoshalozatok, a fenntarthato fejlodes, a turizmus es a kornyezet. A konferencia kulon szekciokat szentelt a koronavírus-valsag terbeli vonatkozasainak.
A reszletes program es az eloadasok (letolthetok) elerhetok a tarsasag honlapjan: http://
www.mrtt.hu/vandorgyules2021budapest.html
A plenaris eloadasok a kovetkezok voltak:
Petr Pavlínek professzor, Karoly Egyetem, Praga; University of Nebraska, Ömaha
The changing geography and spatial structure of the European automotive industry
Lengyel Imre egyetemi tanar, SZTE; a 2020. ev Regionalis Tudomanyert Díjasa
A gazdasági szerkezet térbeli transzformációi Kelet-Közép-Európában
Salamin Geza elnok, MUT; intezetvezeto egyetemi docens, BCE Geo Tanszek
Területi és várostervezés változó formái a nemzetközi gyakorlatban
Szabo Pal tanszekvezeto egyetemi docens, ELTE Regionalis Tudomanyi Tanszek
A térszerkezet és a területpolitika kapcsolódásai Magyarországon
Kerekes Sandor professor emeritus, BCE Geo Tanszek
Szelíd és vad problémák térben és időben
Nyikos Gyorgyi tanszekvezeto egyetemi tanar, NKE ANTK Kozpenzugyi Tanszek
Átalakuló zöld területpolitika
Berkes Judit egyetemi adjunktus, SZE; a 2020. ev Kivalo Ifju Regionalista Díjasa
A magyar regionális központok térbeli szerepeinek átrendeződése

Folytatás a következő oldalon
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MRTT XIX. VÁNDORGYŰLÉS

Beszámoló
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 moderatora Peti Marton (PhD egyetemi docens, BCE);
resztvevoi Czene Zsolt (PhD foosztalyvezeto-helyettes, Penzugyminiszterium); Csite Andras (PhD
ugyvezeto, Hetfa Kutatointezet Kft.); Goda Pal (PhD ugyvezeto igazgato, Agrarkozgazdasagtani Kutatointezet; KAP-tervezo); Jozsa Viktoria (PhD ugyvezeto igazgato, Nordconsult Kft.); Öcskay Gyula
(PhD ugyvezeto, CESCI) voltak.
A kovetkezok szekciok kerultek megrendezesre:
Regional Economies in Change: Networks, Development and Resilience (MTA RTB Regionalis Innovacios Albizottsag)
Territorial disparities and regional policy
Az okos varosok szerepe a teruleti innovacioban
Az onvezeto technologiak elterjedesenek regionalis aspektusai
Gyakorlati innovacio a KKV szektorban – Az innovacio ertekteremto funkcioja a KKV-k eleteben
Teruleti tarsadalmi egyenlotlensegek egykor es most
Celok, eszkozok es eredmenyek a teruletfejlesztesben (MTA RTB Teruletpolitikai Albizottsag)
Agrar-, kornyezet- es videkpolitika
Kormanyzati kihívasok a teruleti egyenlotlensegek menten
Turizmus regiofejleszto hatasai
Uj típusu egyenlotlensegek az egeszsegugyi es szocialis teruleten
Tarsadalmi es terbeli egyenlotlensegek, munkaeropiaci folyamatok
Kulfoldi mukodotoke vezerelte tersegi felzarkozas es gazdasagpolitika Magyarorszagon: csodaszer vagy zsakutca?
Kreatív es kulturalis ipar
A Covid idoszak atalakulo kiskereskedelme (MTA RTB Fogyasztas Terbeli Dimenzioi Albizottsag)
A koronavírus-jarvany terbeli-tarsadalmi hatasai az egyenlotlensegek alakulasaban
A varosok kozotti uj egyenlotlensegi rendszerek
Allamhatarok es geopolitika (KRTK Hatarkutato Csoport)
Teruleti egyenlotlensegek kornyezeti dimenzioi (BCE NPRTI Geo Tanszek)
Racz Szilard
MRTT

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

A Magyar Regionalis Tudomanyi Tarsasag
Kivalo Ifju Regionalista Díjat 2021-ben
Dr. Páger Balázs
a KRTK RKI Dunantuli Tudomanyos Ösztaly tudomanyos munkatarsa nyerte el.
A díjhoz szívbol gratulalunk!

Dr. Rácz Szilárd laudációja a következő oldalon olvasható
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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 2015től Szerb László professzor lett. „A vállalkozói aktivitás és az ökoszisztéma szerepe a gazdasági fejlődésben” című doktori értekezését 2021- ben védte meg, summa cum laude minősítéssel a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.
2010 és 2012 között az MTA Regionális Kutatások Központjában ügyvivő-szakértőként, illetve gyakornokként tevékenykedett. 2012-től az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályának kutatója. 2018. szeptember óta az intézet tudományos 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. Eddigi karrierje során számos hazai és nemzetközi kutatási projektben is részt vett, ezek között külön kiemelendő 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 kutatásaiban. Több külföldi tanulmányúton is részt vett Lengyelországban és Németországban. Megjelent tudományos közleményeinek száma 88, független hivatkozásainak száma 158, Hirsch-indexe 7. A Scopus adatbázisban 10 publikációt jegyez (köztük egy többszerzős Regional Studies cikket levelező szerzőként), amelyekre 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, Horváth Gyuláról szóló emlékszekció társszervezője volt. 2017- ben és 2019-ben is tagja volt a Central European Conference in Regional Science (CERS konferencia) szervezőbizottságának. Jelenleg a 2022. évi pécsi ERSA kongresszus előkészületeiben vállal szerepet. A regionális tudományban végzett közéleti munkáját az a meggyőződés kíséri, hogy a hazai és a közép-európai regionális tudomány kutatói számára különböző fórumok, rendezvények révén lehetőség nyíljon a regionális tudomány nemzetközi vérkeringésébe
történő bekapcsolódásra. Fentieken túl fontosnak tartom megemlíteni, hogy a díjazott két kisgyermek nevelésében 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 Emlekermet az Örszagos Tudomanyos Diakkori Tanacs (ÖTDT) ketevente,
az orszagos konferenciak eveben 3 nagy iskolateremto szenior mesternek,
koztuk mindig egy kozgazdasz reszere adomanyozza. Lengyel Imre temavezetesevel 11 díjat nyertek el hallgatoi az ÖTDK-kon: 6 hallgato 1. díjat, 2 hallgato
2. díjat es 3 hallgato 3. díjat.

Elekes Zoltán nyerte a Bárány Róbert díjat
Az Eotvos Lorand Kutatasi Halozat Titkarsaga Iranyíto Testulete a tudomanyos elet teruleten dolgozo fiatal kutatok eredmenyeinek erkolcsi elismeresere es anyagi tamogatasara hozta letre a díjat.
Elekes Zoltan (KRTK KTI ANET Lab; Centre for Regional Science at Umea University) palyamuvenek
címe: „A külföldi tulajdonú vállalatok mint a térségek gazdasági szerkezetváltozásának letéteményesei”.
A díj odaítelesenek indoklasa szerint a palyamukent benyujtott elsoszerzos tanulmanya a gazdasagfoldrajz iranyzatan belul egyedulalloan mutatja be a letelepedo kulfoldi tulajdonu vallalatok hatasat
a helyi gazdasagi szerkezet atalakulasara. Magyarorszag peldajan keresztul ismerteti, hogy ezek a
vallalatok hol es mely esetben teremtenek munkahelyeket olyan gazdasagi tevekenysegekhez kapcsolodoan, amelyek egy-egy terseg szamara ujdonsagot jelentenek. A tanulmany maris beepult a
tema szakirodalmaba, bekerult annak fontos es gyakran hivatkozott írasai koze.
https://elkh.org/hirek/unnepelyes-keretek-kozott-atadtak-az-elkh-2021-evi-tudomanyos-dijait/

11

DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK

Dr. Feketéné Dr. Benkó Kata első helyezett előadása
A Doktoranduszok Örszagos Szovetsege altal rendezett XXIV. Tavaszi Szel Konferencia Kozigazgatas-tudomanyi alszekciojaban Dr. Feketene Dr. Benko Kata I. helyezest ert el "A fejlesztési források
hatékony felhasználása az önkormányzatiság tükrében" címu eloadassal, amelyben a megyei onkormanyzatok forrasfelhasznalasi mutatoit es gazdasagi teljesítmenyuk statisztikai elemzese, osszehasonlítasa szerepelt.
Az eredmenyt a díjazott a Magyar Agrar- es Elettudomanyi Egyetem Gazdasagi es Regionalis Tudomanyok Doktori Iskola kereten belul Prof. Dr. David Lorant es Prof. Dr. Szabo Lajos temavezetesevel erte el.
A konferencia 2021. majus 28-30 kozott on-line modon valosult meg, így szemelyes atadasra nem
volt lehetoseg. Az eredmenyeket a platformon 2021. majus 30-an hoztak nyilvanossagra, az elismereseket postai uton kuldtek meg.

HÍREK
Varjú Viktor a KRTK Regionális Kutatások Intézetének új igazgatója
Az Eotvos Lorand Kutatohalozat (ELKH) elnoke egyetertesevel a Kozgazdasag- es
Regionalis Tudomanyi Kutatokozpont foigazgatoja Varju Viktort (tud. fomunkatars, KRTK RKI Dunantuli Tudomanyos Ösztaly) nevezte ki a KRTK Regionalis Kutatasok Intezetenek igazgatojava, 2021. oktober 16-tol harom eves idotartamra.

MTA IX. Osztály Regionális Fenntarthatóság Tudományos Albizottság ülése
Kozel ket evnyi online munka utan az MTA IX. Ösztaly Regionalis Fenntarthatosag Tudomanyos Albizottsag 2021. oktober 14-en megtartotta uleset jelenleti formaban az MTA Szekhazban.
A meghívott eloado Dr. Nagy Zoltan egyetem docens (Miskolci Egyetem, Gazdasagtudomanyi Kar, Vilag- es Regionalis Gazdasagtan Intezet) volt, aki „Kíserlet a magyar varosok
rezilienciajanak meresere” címmel ismertette legfrissebb kutatasi eredmenyeit. A korreferatumot Dr.
habil. Kovacs Tibor egyetemi docens (Eszterhazy Karoly Katolikus Egyetem) es Prof. Dr. Szlavik Janos
elnok tartotta.
Szep Tekla
Elindult a City.hu
Az MRTT XIX. vandorgyulesen kerult bemutatasra a City.hu Varostudomanyi Szemle címu folyoirat,
amely egy uj forum a regionalis tudomany szolgalataban.
https://www.cityhu.net/
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Beszámolók
Az időtálló regionális tudomány
Emlékkonferencia és könyvbemutató Horváth Gyula tiszteletére
Budapest, 2021. november 30.
„Az idotallo regionalis tudomany” címmel, Horvath Gyula professzor, a Kozgazdasag- es Regionalis
Tudomanyi Kutatokozpont Regionalis Kutatasok Intezete (ELKH KRTK RKI) egykori foigazgatoja
szuletesenek 70. evforduloja alkalmabol rendezett emlekkonferenciat es konyvbemutatot a Magyar
Tudomanyos Akademia IX. (Gazdasag- es Jogtudomanyok) Ösztalya, a KRTK RKI, az MTA Regionalis
Tudomanyok Bizottsaga (MTA RTB), valamint a Magyar Regionalis Tudomanyi Tarsasag (MRTT),
2021. november 30-an a Magyar Tudomany Unnepe rendezvenysorozat kereteben.
A konferencia szervezoi ezzel a rendezvennyel kívantak emleket allítani Horvath Gyula munkassaganak, aki kiemelt szerepet jatszott a regionalis tudomany magyarorszagi intezmenyesíteseben, a teruleti egyenlotlensegek problemajanak feltarasaban, valamint a regionalis politika jelentosegenek bemutatasaban. Tovabba a konferencia jo lehetoseget teremtett felvazolni a magyar regionalis tudomany kihívasait es ezek bazisan vitat indítani a regionalis fejlodes es a teruleti politika jovojenek tudomanyos kerdeseirol.

A konferencia elso szekciojanak moderatora Varjú Viktor (igazgato, tudomanyos fomunkatars, KRTK
RKI) volt; az elhangzott eloadasok Horvath Gyulara emlekeztek. Az esemeny megnyitoja soran
Lamm Vanda (az MTA rendes tagja, az MTA tarsadalomtudomanyi alelnoke) hangsulyozta mennyire
gazdag, tartalmas es a magyar tudomany szempontjabol jelentosegteljes volt Horvath Gyula tudomanyos palyafutasa. Rechnitzer János (kutatoprofesszor emeritus, KRTK RKI) eloadasaban felvazolta,
hogy Horvath Gyula a magyar regionalis tudomanyban betoltott vezeto szerepe mellett tobb keletkozep-europai orszagban is elosegítette, hogy a regionalis tudomany gyokeret verjen. Szirmai Viktória (kutatoprofesszor, Tarsadalomtudomanyi Kutatokozpont Szociologiai Intezet) egy szemelyes
hangvetelu eloadasban, szamos keppel illusztralva meltatta Horvath Gyulat, mint a tudost, a kollegat,
a mentort es a baratot.
Folytatás a következő oldalon
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Beszámolók
Folytatás az előző oldalról
Vincze Mária Magdolna (az MTA kulso tagja, professzor emerita, Babes-Bolyai Tudomanyegyetem)
Horvath Gyula Erdelyben vegzett tudomanyszervezo tevekenysegenek jelentoseget, maig tarto hatasat mutatta be: Horvath Gyula kimagaslo szerepet jatszott az erdelyi (kolozsvari es szekelyfoldi) regionalis tudomanyi kutatomuhelyek letrehozasaban, es folyamatosan tamogatta az ott zajlo tudomanyos munkat, illetve az ott dolgozo szakembereket. Lux Gábor (alelnok, MTA RTB, tudomanyos fomunkatars, KRTK RKI) eloadasaban arra mutatott ra, hogy a teruletiseg es a gazdasagi folyamatok
vizsgalata soran Horvath Gyula szamos europai orszag (így Ölaszorszag, a Brit-szigetek orszagai,
Öroszorszag es a nyugat-balkani orszagok) regionalis politikajat vizsgalta, es ezek jo gyakorlatait
igyekezett a hazai szakpolitikaba is bevezetni. Pálné Kovács Ilona (az MTA rendes tagja, kutatoprofesszor, KRTK RKI) a KRTK Regionalis Kutatasok Intezetenek jogelodje, az MTA Regionalis Kutatasok Kozpontja (MTA RKK) egykori foigazgatoinak (Enyedi Gyorgy, Illes Ivan es Horvath Gyula) vezetoi ciklusait jellemezve vazolta fel Horvath Gyula helyet, jelentoseget a kutatokozpont fejlodeseben.
A szekcio vegen Varju Viktor koszontotte Horvath Gyula jelenlevo ozvegyet, Sziraki Zsuzsannat, aki
hosszu evtizedekig vezette a Regionalis Kutatasok Kozpontjanak konyvtarat.

A konferencia kovetkezo szekcioja, amelyet Kovács Katalin (tudomanyos fomunkatars, KRTK RKI)
vezetett, Horvath Gyula eletmuvenek egyik kiemelt produktumara, a Karpat-medence regioi kotetsorozatra fokuszalt. A szekcio kereteben kerult sor a sorozat utolso, 15., az eszak-magyarorszagi regiot
abrazolo kotetenek bemutatasara. A kotet szerkesztoje, Kocziszky György (professzor emeritus, Miskolci Egyetem) eloadasaban ismertette a kotet szerkesztesenek fo szempontjait es osszegezte a tanulmanyok legfobb eredmenyeit. Ennek soran kiemelte a regio elhelyezkedesebol kovetkezo, tortenelmileg szoros, de a XX. szazad kataklizmai kovetkezteben megszakadt kapcsolatrendszeret es ennek maig tarto hatasat a regiotarsadalmi-gazdasagi folyamataira, illetve a telepules- es terszerkezetre. A kotet szerzoi gazdasagi osszeomlas rendszervaltozast koveto kovetkezmenyei, a gazdasagi es
human toke erozioja ellenere is torekedtek arra, hogy egy olyan fejlodesi palyat vazoljanak fel a regio jovojere vonatkozoan, amely reven kitorhet a kozepes fejlettsegu tersegekre jellemzo csapdahelyzetbol. Felkert hozzaszolokent Benedek József (az MTA kulso tagja, egyetemi tanar, Babes-Bolyai
Tudomanyegyetem es Miskolci Egyetem) meltatta a kotet szerzoinek erdemeit.
Folytatás a következő oldalon
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Beszámolók
Folytatás az előző oldalról
A konferencia harmadik szekciojaban (szekciovezeto: Józsa Viktória, az MRTT elnoksegi tagja) elhangzo eloadasok arra probaltak valaszt mutatni, hogy a regionalis tudomany hogyan tud az elheto
jovo szolgalataba allni. Lipták Katalin (tanszekvezeto egyetemi docens, Miskolci Egyetem) eloadasaban a tavmunkarol szolo friss, ket felvetelen alapulo kutatasi eredmenyeit mutatta be, ramutatva a
tavmunkaba valo bekapcsolodas lehetosegeiben fennallo, a pandemia idoszakaban elesen megmutatkozo egyenlotlensegekre. Hardi Tamás (tudomanyos fomunkatars, KRTK RKI) az urbanizacio es a
kornyezet kapcsolatat vizsgalta Kozep- es Delkelet-Europaban. Eloadasaban a varosiasodas altalanos, illetve a posztszocialista orszagokra jellemzo trendjeinek bemutatasat kovetoen kozep-europai
esettanulmanyokkal (tobbek kozott Kolozsvarral) peldazta, hogy a varosok terjedese milyen hatassal lehet a kornyezetre. Koos Balint (tudomanyos munkatars, KRTK RKI) pedig a klímavaltozas es a
munkaero-hiany okozta mezogazdasagi kihívasokra, ezek videkfejlesztesi kovetkezmenyeire mutatott ra. Eloadasa alapjan a magyar videk tullendult a rendszervaltas sokkjan, így lehetoseg nyílhat
arra, hogy a videkfejlesztesi politika nyisson a klíma-adaptaciora, a jovedelmezoseg es az eletminoseg javítasara.
Az esemenyrol videofelvetel keszult, amely megtekintheto az MTA Youtube csatornajan, az esemenyrol keszult kepek pedig megtekinthetok ebben az albumban.
Pager Balazs

Agricultural policy of Ukraine in conditions of global challenges
(Ukrajna agrárpolitikája a globális kihívások körülményei között)
- a Gazdaságtudományi Kar fennállásának 70. évfordulójára
Nemzeti Elet es Kornyezettudomanyi Egyetem Gazdasagtudomanyi kar, Kijev
2021. szeptember 23-24., (Önline)
A konferencia alkalmaval a zold beszerzesek es logisztikai a magyarorszagi turizmus- vendeglatas
koreben tartott eloadas celja megismertetni a jelen tendenciakat, tekintettel a hazai intezmenyi celkituzesekre es az elvart eredmenyekre. A Magyar Turisztikai Ugynokseg fejlesztesi tervei kozott
szerepel, hogy 2030-ra orszagunk 50 millio kulfoldi vendeget fogad majd, a belfoldi turizmusban
reszt vevok szama duplajara novekszik A turizmusipar az evtized vegere a GDP 16%-at szolgaltatja
es a foglalkoztatottak 16%-a is a turizmus-vendeglatasban fog dolgozni. Magyarorszag azt is vallalta, hogy 2030-ig karbonsemlegesse teszi a gazdasagunkat, azonban pont a turizmus-vendeglatas teruleten meg csak a nagyobb szallodalancok indultak el ebbe az iranyba, a kis- es kozepvallalkozasok
tekinteteben meg nagyon nagy a lemaradas. Europa legnagyobb szallodalanca az Accor-csoport peldat mutat a zold atalakulas teruleten, azonban a beszerzesek logisztikaja meg megoldatlannak latszik. Az ipar es a logisztika 4.0 forradalma azonban egyre jobban begyuruzik a turizmusipar teruletere is, ehhez keszítettuk el a jelen kutatasunkat.
Szabo Lajos - Feketene Benko Kata

15

KONFERENCIABESZÁMOLÓK

Beszámolók
4th SMART COMMUNITIES ACADEMY BUILDING SMART COMMUNITIES FOR THE FUTURE
Kassa, 2021. oktober 7-8., szemelyes es online platform
A kassai egyetem altal szervezett konferencia temaja az okos megoldasokkal kapcsolatos informaciok atadasa volt. 5 szekcioban folytak az eloadasok, amelyen szlovak es magyar kutatok adtak elo kutatasi eredmenyeiket. Az eloadas "Az okos megoldasok a termeszetvedelmi teruleteken" címmel az
Eszak-Magyarorszagon, elsosorban vedett termeszeti teruleteken talalhato telepulesek es az okos
megoldasok viszonyat elemezte. A regiohoz kozigazgatas szerint Borsod-Abauj-Zemplen megye, Heves megye es Nograd megye tartozik, azonban az allamhatar eszaki teruletei szervesen kapcsolodnak. A terseg domborzata igen valtozatos, ahogy az egyes teruletek fejlettsegi mutatoi is. Magyarorszag egyik olyan regioja, ahol a jo mutatokkal es elerhetoseggel rendelkezo varosok mellett kis lelekszamu falvak talalhatok, amelyek nehezen elerhetok. Az eldugott falvakban az okos megoldasok egeszen mas kihívast jelentenek, mint a varosokban. Az elheto videk a fejlett teruleten elok szamara a
zsufoltsag csokkenteset jelenti, a digitalizacio szelesebbre nyitasat, a fejletlen teruleten az alapszolgaltatasokhoz valo hozzaferest.
Az okos megoldasok hasznalatara a telepuleseknek fel kell keszulni, a tarsadalomnak befogadonak
kell lenni, es a falvaknak elerhetokke kell valni. Ez jelenti a kozlekedesi infrastrukturat es a digitalis
elerhetoseget: mobilhalozat lefedettseg, internet elerhetoseg. Ez csak akkor mukodik, ha a lakossag
erre eszkozokkel es tudassal is fel tud keszulni.
Az Eszak-Magyarorszagi regio telepulesei az ujdonsagokra felkeszultek, befogadok es igyekeznek
elni a lehetosegekkel, de a lakossag nem elegge felkeszult es a telepulesek infrastrukturaja sem megfelelo. Ennek legfobb oka egyreszrol az eloregedo lakossag, amelyik kevesbe fogadja be az ujdonsagokat, masreszrol a teruleten talalhato rossz eletkorulmenyek kozott elok szeles retege. Ök nem tudnak hozzaferni az ujdonsagokhoz, nem tudjak es nem kepesek hasznalni azokat.
Ezeken a teruleteken az okos megoldasoknak az elerheto, jo minosegu ivovíz problemajat kell megoldani. Az energiahasznalat soran sokszor regi, sok energiat hasznalo es pazarlo eszkozoket hasznalnak, így az energia termeles soran szukseges beavatkozni, amelyre nagyon jo megoldas a napelemes
rendszer telepítese, vagy a melegvíz eloallítasahoz a napkollektor. Az egeszsegugyi szolgaltatasok
sem teljes koruek, sokszor az alapszolgaltatasok is hianyosak: haziorvos, hazi gyerekorvos nincs a
telepulesen. Nem helyettesíti, de segíthet ennek enyhíteseben szamos applikacio, de az okos megoldasokkal a szolgaltatas ujraszervezese is elerheto lehet. Az oktatas tekinteteben ovoda talalhato a
telepuleseken, valamint legtobb helyen altalanos iskola also osztalya, de a felso osztalyok miatt mar
utazni kell. A szocialis szolgaltatasok, a szocialis halo meglete ezeken a teruleteken meg fontosabb a
meglevo lakossag sajatossagaira tekintettel. Ugyanakkor a helyi gazdasag mutatoit befolyasolja,
hogy a haztaji gazdasagok meg mukodnek, a csaladok sok mindent maguknak allítanak elo, így bizonyos termekkoroket kevesbe vasarolnak a kereskedelemben.
Folytatás a következő oldalon.
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Beszámolók
4th SMART COMMUNITIES ACADEMY BUILDING SMART COMMUNITIES FOR THE FUTURE
Kassa, 2021. oktober 7-8., szemelyes es online platform
Folytatás az előző oldalról.
Mindennek ellenere a turisztikailag frekventalt helyeken, a vedett teruleteken – fuggetlenul a helyben talalhato lakossagtol – nagy lehetosegeket rejt magaban a helyi sajatossagokat osszefoglalo es
bemutato applikaciok lehetosege. Az ide latogato turistak mobiltelefonjuk vagy tabletjuk hasznalataval gyorsan es konnyen tajekozodhatnak, a megfelelo informaciotartalommal megtoltott applikaciok komplex szolgaltatast nyujtanak. Kepesek helyettesíteni a terkepet, az idegenvezetot es a szervezes egy reszet is jelentosen megkonnyítik. Nem csak azt lehet beazonosítani, hogy hol jar az ember, hanem azt is, hogy milyen a kornyezet korulotte, milyen latvanyossagok vannak. Az idojaras
nem csak pillanatnyi adatokat kozol, hanem a tervezhetoseg miatt elorejelzest is ad. Idojarasi veszelyhelyzeteket elore jelez. Ezek a kis programok varosi kornyezetben is mukodnek, de a termeszet bejarasa soran is tobbletinformaciokkal lat el. A termeszetben valo hasznalat eseten azonban
ismerni kell, hogy a latogatando teruleten elerheto-e a megfelelo halozat, hogy az applikacio mukodhessen. apjainkban is vannak olyan teruletek, ahol a mobilhalozat sem elerheto, így az adatforgalom
feltetelehez kotott alkalmazasok nem hasznalhatok. Az adatforgalom tekinteteben az 5G halozat jelnetos javulast adhat.

Ezek a fejlesztesek azonban a helyi lakossag szamara is kedvezo hatasokat generalnak, ami a terseg
lehetosegeinek javulasahoz is hozzajarul.
Feketene Benko Kata

Az életet átszövő statisztika - Miben változik/változott az életünk
Öbudai Egyetem Keleti Karoly Gazdasagi Kar, 2021. november 9.
Az Öbudai Egyetem Keleti Karoly Gazdasagi Kara Az eletet atszovo statisztika - Miben valtozik/
valtozott az eletunk címmel szimpoziumot rendezett a Magyar Tudomany Unnepe esemenysorozat
keretein belul. Az esemenyen meghívott eloadok osztottak meg egymassal es a hallgatosaggal tapasztalataikat. A szimpozium celja egy 2017-ben megkezdett kozos gondolkodas tovabbvitele a
magyar felsooktatas gazdasagstatisztika, statisztikai oktatasaban erintettekkel, oktatokkal, kutatokkal, a Kozponti Statisztikai Hivatal es a Magyar Statisztikai Tarsasag kepviseloivel.
Zsibok Zsuzsanna
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DOKTORI VÉDÉSEK
PhD doktori védések és címek regionális tudományok területén
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Földtudományi Doktori Iskola
NÉV

TÉMAVEZETŐ

TÁRSTÉMAVEZETŐ

DISSZERTÁCIÓ CÍME

CÍM
ODAITÉLÉSÉNEK
IDEJE

Czaller Laszlo

Nemes Nagy Jozsef

Agglomeracio es endogen terbeli novekedes

2021-03-19

Dobai Attila
Marcelian

Nemes Nagy Jozsef

A szakralis ter dimenzioi

2021-10-25

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK
Az MTA RTB folyóiratlista alapján
- hazai és nemzetközi (A és B kategória) cikkek

Folyóiratcikkek:
Bokanyi E.— Juhasz S.— Karsai M.— Lengyel B. (2021): Universal patterns of long-distance commuting and social assortativity in cities. Scientific Reports, 11, Article number: 20829
Daniel Z. A. — Molnarne Barna K. — Molnar T. (2021): Koronavírus-jarvany a V4-orszagokban –
tarsadalmi, gazdasagi hatasok, regionalis osszefuggesek, kormanyzati beavatkozasok. Teruleti
Statisztika, 61(5), pp. 555–576.
Gyurkovics J. — Vas Zs. (2021): Összefuggesek a halozatok jellemzoi es a vallalkozasok innovacios
teljesítmenye kozott. Szakirodalmi attekintes. Közgazdasági Szemle, 68(11), pp. 1171—1190.

Nadas N. — Vas Zs. (2021): A felelossegteljes innovacio tíz eve az Europai Unio szakpolitikajaban.
Közgazdasági Szemle, 68(11), pp. 1210—1230.
Sipos L. — Balazs L. — Szekely G. — Jung A. — Sarosi Sz. — Radacsi P. — Csambalik L. (2021): Öptimization of basil (Öcimum basilicum L.) production in LED light environments – a review. Scientia Horticulturae, 289, Article number: 110486
További hazai cikkek a hazai szakmai folyóiratok aktuális számait bemutató résznél találhatók.
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KÖNYVISMERTETŐK
(Lengyel Imre)
A kozelmultban tobb olyan tanulmanykotet javított, kiegeszített kiadasa jelent meg, amelyek a regionalis tudomany korszeru nemzetkozi ismeretanyagat tekintik at es ismeretuk nelkulozhetetlenen
tunik a regionalis tudomany sikeres muvelesehez. Ezekre szeretnem felhívni a figyelmet a nemzetkozi tudomanyos forumokat megcelzo kollegaknak.
Fischer, M. M.–Nijkamp, P. (szerk.) 2021: Handbook of
regional science (2nd and extended ed). Springer, Berlin Heidelberg.

Ez az alapmunka a 2014-es korabbi kiadvany aktualizalt es bovített kiadasa neves szerzok tanulmanyaival. Az írasokat 11 szekcioba szerveztek, amelyek 110 fejezetbol allnak, a harom kotet oszszesen 2366 oldalnyi (a 2014-es kiadas 9 szekciojaban 83 fejezet talalhato 1732 oldalon).
Korulbelul 30 uj fejezet jelent meg, amelyek olyan temakat fednek le, mint a tudas terjedese, a
K+F egyuttmukodesi halozatok, a regionalis politikak, a big data problemak, a dinamikus modellezesi megkozelítesek, a terbeli adatok feltaro elemzesere szolgalo web-alapu eszkozok, a fuzzy modellezes, tobbvaltozos terbeli folyamatmodellek, endogenitas a terbeli modellekben es heterogen
terbeli autoregresszív modellek stb.
A szekciok:
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

19

KÖNYVISMERTETŐK

Capello, R.–Nijkamp, P. (szerk.) (2019):
Handbook of regional growth and development theories (revised and extended 2nd
ed). Edward Elgar, Cheltenham.

A korabbi, 2009-es tanulmanykotet 5 reszben 25 fejezetet tartalmazott 529 oldalon. A javított es
kiegeszített masodik kiadasban maradt az 5 resz, a címuk sem valtozott, de a fejezetek szama 30ra nott, így osszesen 674 odalas lett az uj kotet.
A tanulmanyok tobbsege megujult, az ujak kozott megjelent az FDI es globalis erteklancok,
az innovaciok es a kozelseg kapcsolata a regionalis fejlodessel, a terbeli klaszterek szerepe, a regionalis politikai modellek osszehasonlítasa stb.
A konyvreszek:
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
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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 Science. 4., West Virginia University, Morgantown.
Szabadon letoltheto: https://researchrepository.wvu.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1003&context=rri-web-book
Amint a konyv elejen írjak, a konyv elso kiadasa 1970-ben, a harmadik kiadas 1985-ben jelent
meg. 1999-ben a szerzoi jog a Knopftol a Hoover Family Trust-ra es Frank Giarratanira kerult, a
konyv az o engedelyukkel jelenik meg ezen a webhelyen ingyenes letoltessel. Ez az alapkonyv
bemutatja a regionalis es varosgazdasagtan szamos klasszikus megkozelíteset, amelyek megalapoztak napjaink elenjaro iranyzatainak eredmenyeit. Az elozo online verzio csak reszletekben
volt letoltheto, pl. az abrak kulon-kulon, a mostani elerheto valtozat egybe van szerkesztve, ami
megkonnyíti a felhasznalasat.

A konyv az alabbi fejezetekbol epul 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 letoltheto 19 klasszikusnak szamíto regionalis tudomanyi munka:
https://rri.wvu.edu/web-book
valamint a Scientific Geography Series tovabbi 10 kotete, amelyek foleg elmeleti, modszertani jelleguek: https://rri.wvu.edu/web-book/scientific-geography-series
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Clark, G. L.–Feldman, M. P.–Gertler, M. S.–Wojcik, D.
(szerk.) (2018): The new Oxford handbook of economic
geography. Öxford University Press, Öxford.

A kotet elodje 2000-ben jelent meg, az elso harom szerkeszto megegyezik, akikhez Dariusz Wojcik csatlakozott. A 8 reszre tagolt, 848 oldalas kotet 45 fejezetbol all (a korabbi kotet 7 reszben
34 fejezetet tartalmazott 742 oldalon).
A szerzok tobbsege kicserelodott (pl. a 2000-es kotetben szerepelt Paul Krugman vagy Michael Porter), ez az uj kotet a temakor ujabb iranyzatainak aktualis eredmenyeit mutatja be, pl.
Richard Florida vagy Ron Boschma kozremukodesevel.
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
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Brakman, S.–Garretsen, H.–van Marrewijk, C. (2020): Introduction to geographical and urban economics: A spiky
world (3rd ed). Cambridge University Press, Cambridge

A szerzoknek ez mar a 3. kotete, az elso 2001-ben jelent meg An introduction to geographical economics. Trade, location and growth, a masodik 2009-ben The new introduction to geographical
economics címmel. A kotetek szemlelete hasonlo, az uj gazdasagfoldrajz es a neoklasszikus gyokeru regionalis es varosgazdasagtan eredmenyeit tekinti at matematikai kozgazdasagtani eszkozoket alkalmazva, ennek ellenere a tankonyvkent kiadott harom kotet felepíteseben alapvetoen
kulonbozik.
A 4 reszbol es 11 fejezetbol allo uj kotet elso reszeben empirikus adatokat bemutatva es
elemezve emelik ki a terbeli koncentralodast, a varosi lakossag eroteljes novekedeset, amire alapozzak a kotet tovabbi reszeit. Ujdonsag, hogy a korabbi nemzetkozi gazdasagtani felfogas es a
regiok szerepe hatterbe szorult, a varosokra fokuszalnak, mint a gazdasagi tevekenysegek koncentracioira.
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
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Izsak Eva — Halasz Levente — Bekesi Laszlo — S. Nagy Katalin (2021):
Városképek
Szerzoi Kiadas — Budapest, Magyarorszag
(236 oldal, ISBN: 9786150124261)
Földünk lakosságának több mint fele városokban él. A társadalmi környezet városokká alakítása az elmúlt fél évszázadban rohamosan gyorsult. Egyre nagyobb, hatalmassá duzzadt települések mutatják az ember térhódítását. Megszoktuk a zsúfolt utcák zaját, a múzeumok hangulatát, a kávézók
illatát. Sok olyan város van a világban, amelyek ismerete részévé vált életünknek. (Izsák Éva)
2021. oktober 13-an a Magyar Urbanisztikai Tarsasag szekhazaban tartottak a Városképek c.
konyv bemutatojat. A kotetben Izsak Eva varosfoldrajzos-szociologus, Halasz Levente geografusvilagutazo, Bekesi Laszlo geopolitikus-szociologus es S. Nagy Katalin muveszettorteneszszociologus 25 europai nagyvarost mutat be sajat tudomanyteruleteik es szemelyes utazasi elmenyeik tukreben.
A konyvbemutaton megjelenteket Kocsis Janos Balazs, a Magyar Urbanisztikai Tarsasag alelnoke, valamint Zsubori Ervin, a Kepíras honlap szerkesztoje koszontotte.
A konyvet Dull Andrea kornyezetpszichologus, egyetemi tanar es Geczi Janos íro, kepzomuvesz
mutatta be.

KUTATÁSI EREDMÉNYEK
Kormányzati kihívások periférikus térségekben (NKFIH K-19 132294.)
kutatás keretében vizsgálandó új téma
Noha a szubnacionalis erdekek unios kepviselete kapcsan jelentos mennyisegu szakirodalom all a
kutatok rendelkezesere, nemzetkozi es hazai szinten keves azon cikkek szama, amelyek az Europai
Parlamentnek (EP) a szubnacionalis erdekek megjeleníteseben betoltott szerepet elemeznek. Arra
keressuk a valaszt, hogy az EP, amelynek – az Europai Uniorol szolo szerzodes ertelmeben – a fo
feladata, hogy a tagallami erdekeket megjeleníto Tanacs es az unios erdekeket megtestesíto Bizottsag mellett „a polgarok kozvetlen kepviseletet” ellassa, kepes-e arra, hogy a szubnacionalis erdekeket megjelenítse az EU donteshozatalaban. Hipotezisunk szerint, bar az EP- valasztasok rendszere
nem segíti elo a szubnacionalis szinten jelentkezo problemak becsatolasat, az EP-nek szamos olyan
formalis, szemi-formalis es informalis foruma van, amely fellephet a telepulesi es teruleti onkormanyzati szintet erinto kerdesek kepviseleteert, így ezen erdekeknek az unios donteshozatalba
valo becsatornazasaban az EP szerepe sem hagyhato figyelmen kívul.
Brucker Balazs
ELKH KRTK Regionalis Kutatasok Intezete
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FELHÍVÁS PÁLYÁZATRA
„Év Regionális Tudományi Publikációja” díj, 2020
A publikációs díj célja
A Magyar Tudomanyos Akademia Regionalis Tudomanyok Bizottsaga (MTA RTB) palyazatot hirdet a
2020-as evre vonatkozo „Az Ev Regionalis Tudomanyi Publikacioja” díjra. A díj megalapítasaval a Bizottsag celja az, hogy magas szintu elismeresben reszesítse azokat a magyar regionalis tudomanyi
kutatokat, akik rangos hazai es nemzetkozi folyoiratokban, gyujtemenyes kotetekben teszik nyilvanossa szakmai eredmenyeiket. A díjjal egyben osztonozni kívanjuk a hazai regionalis tudomanyi kozosseget az elvonalbeli tudomanyos forumokon valo rendszeres publikalasra.
A díjjal kitüntethető publikációk
Palyazni ket kategoriaban lehet: (1) hazai es (2) nemzetkozi forumon megjelent publikacioval.
A ket kategoriaban a díjjal kituntetheto publikaciok kore az alabbi:
1. Hazai publikacios kategoriaban: a díj atadasat megelozo evben elektronikusan vagy papíralapon
megjelent, a Magyar Tudomanyos Akademia Regionalis Tudomanyi Bizottsaga folyoirat-listaja szerinti hazai A kategorias folyoiratban publikalt, tovabba magas minosegi kovetelmenyeknek megfelelo, rangos hazai kiadonal megjelent konyv vagy tanulmanykotetben szereplo tanulmany/fejezet.
2. Nemzetkozi publikacios kategoriaban: a díj atadasat megelozo evben elektronikusan vagy papíralapon megjelent, a Magyar Tudomanyos Akademia Regionalis Tudomanyok Bizottsaga folyoiratlistaja szerinti nemzetkozi A kategorias folyoiratban publikalt, tovabba magas minosegi kovetelmenyeknek megfelelo, rangos nemzetkozi kiadonal megjelent konyv vagy tanulmanykotetben szereplo
tanulmany/fejezet.

A pályázat menete, feltételei
Palyazatot az MTA Regionalis Tudomanyok Bizottsaga koztestuleti tagjai, valamint a Magyar Regionalis Tudomanyi Tarsasag tagjai nyujthatnak be. Tobbszerzos publikaciok eseten a szerzok legalabb
fele az elobbi korbe kell, hogy tartozzon. A palyazatot elektronikusan, az MTA RTB titkaranak
(sebestyent@ktk.pte.hu) címezve kell benyujtani. A palyazatban meg kell jelolni a szerzo(k) nevet, a
publikaco (illetve adott esetben tanulmanykotet) címet es a tanulmanyt kozlo folyoirat, vagy a tanulmanykotet kiadojanak nevet. A palyazathoz csatolni kell a megjelent publikaciot.
A pályázat beküldésének határideje: 2021. december 31.
A pályázatok elbírálása
A palyazatokrol bíralo bizottsag dont. A bíralo bizottsag tagjai az MTA RTB elnokhelyettesei, tovabba
harom, az MTA RTB altal a bizottsagba valasztott MTA RTB tag. A bíralo bizottsag minden evben a
ket kategoriaban egy-egy tudomanyos publikaciot jutalmaz.
A díj átadása
Az Ev Regionalis Tudomanyi Publikacioja Díjat a Magyar Regionalis Tudomanyi Tarsasag kozgyulesen, unnepelyes korulmenyek kozott adja at az MTA RTB elnoke. A díjazott oklevelet kap, a kituntetes penzjutalommal nem jar. A díjazottak a vonatkozo publikaciok temajabol eloadast tartanak az
RTB altal szervezett forumon.
Dusek Tamas, Lengyel Balazs, Lux Gabor
az MTA RTB elnokhelyettesei
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FELHÍVÁS PÁLYÁZATRA
Pálfi István Ösztöndíj Program

A Palfi Istvan Regiofejlesztesi Alapítvany Kuratoriuma – a Kulgazdasagi es Kulugyminiszterium tamogatasaval – meghirdeti a Palfi Istvan Ösztondíj Programot a magyarorszagi, valamint hataron tuli
allamokban mukodo felsooktatasi intezmenyekben 4. es 5., illetve MSc evfolyamon tanulo hallgatok,
tovabba doktori kepzesben reszt vevo hallgatok, doktori abszolutoriummal rendelkezok, illetve doktorjeloltek szamara.
A lehetséges ösztöndíjas keret 5 fő.
Támogatott térségek elsődlegesen: Magyarorszag, Karpatalja, Felvidek, Partium, Erdely, Delvidek,
Dravaszog, Murakoz, Alpokalja.
Az ösztöndíjas feladatai:
1. kutatasi terv osszeallítasa teruletfejlesztesi, EGTC/ETT temaban;
2. kutatasi terv alapjan teruletfejlesztesi, EGTC/ETT targyu tanulmany, kutatasi munka elkeszítese;
3. gyakorlati ido soran: hatteranyagok elokeszíteseben valo kozremukodes;
4. EU-s palyazati anyagok elokeszítese;
5. az osztondíjjal osszefuggo adminisztracios feladatok elvegzese.
Amit kínálunk:
1. netto 120.000,- Ft/ho osztondíj 4 honapos idotartamra /2022. februar 1. – 2022. majus 31./;
2. brusszeli /europai parlamenti/ es tersegi szakmai gyakorlat biztosítasa;
3. a gyakorlat idejere szallas es utazas biztosítasa;
4. tersegi gyakorlat idejere szallas biztosítasa;
5. tutori szakmai tamogatas;
6. „Palfi Ösztondíjas klub” tagsag.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 31.
Palfi Istvan Ösztondíj Program 2021/2022-es tanev
https://www.edutus.hu/szolgaltatasaink/osztondij/palfi-istvan-osztondij-program/
A pályázatokat e-mailben az alábbi címen várjuk:
e-mail: palfiosztondij@gmail.com
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Publikációs lehetőség a City.hu Várostudományi Szemlében
Kedves Kollegaink, Barataink,
Kedves leendo Szerzoink,
A City.hu Varostudomanyi Szemle szerkesztobizottsaga a 2022/II. szamat a kelet-kozep-europai terseg terszerkezeti es nagyvaroshalozat fejlodesi folyamat bemutatasara szanja. A kutatokhoz, elemzokhoz es oktatokhoz, tanacsadokhoz fordulunk, akiknek ebben a temakorben uj kutatasi eredmenyei vannak es megtisztelnek bennunket ezek publikaciojaval. A publikalas lehetosege ingyenes. Ketto fuggetlen lektor minosíti a bekuldott kozlemenyeket.
Az egyetemi kollegainkhoz is fordulunk, hogy hívjak fel a temakorrel foglalkozo MSC es doktorandusz hallgatok figyelemet a City.hu Varostudomanyi Szemleben valo publikalas lehetosegere.
Az MSC hallgatok es doktoranduszok kozott az Enyedi Alapítvany 50.000 Ft (konyvutalvany) díjazasban reszesíti a legjobbnak ítelt dolgozatot.
A kozlemenyre vonatkozo eloírasok megtalalhatoak a folyoirat honlapjan (cityhu.net) a szerzoi tajekoztatoban. Egy tanulmany maximum terjedelme egy ív. Bekuldesi hatarido 2022. aprilis 30. Bekuldes helye: szerkesztoseg@cityhu.net
A folyoirat jellegebol adodoan blogokat, konyvismertetoket, abrakat is be tudunk mutatni, aki ilyen
kozlessel kívan elni, azok szamara is szívesen biztosítunk feluletet.
Az online folyoirat az Enyedi Gyorgy Regionalis Tudomanyi Alapítvany gondozasaban jelenik meg
evente negy alkalommal es a www.cityhu.net oldalon erheto el. A City.hu Varostudomanyi Szemle a
regionalis tudomanyon belul a varosok, a varosi tersegek, a varosi rendszerek elmeleti es gyakorlati
jelensegeit es kutatasait specialisan bemutatni kívano periodikak tekinteteben jelenleg a hazai folyoirat-piacon jellemzo hiatust kívanja betolteni, illetve a regionalistak, urbanistak, epíteszek, geografusok, kozgazdaszok, foldrajzosok, szociologusok kozotti ma meg hianyos kommunikaciot kívanja javítani. Celja tovabba, hogy a varostudomany eredmenyei irant erdeklodo szakembereknek, kutatoknak, diakoknak, onkormanyzati dolgozoknak, es termeszetesen a legkulonbozobb varosok lakoinak
nyujtson aktualis informaciokat.
A folyoirat open access formaban mukodik. Az MTA Konyvtar es Informacios Kozpont Repozitoriuma
(Repository of the Academy's Library) archivalja a folyoirat szamait es cikkeit, ennek megfeleloen az
MTMT es a Matarka indexeli. A cikkek DÖI (Digital Öbject Identifier) azonosítot kapnak. A folyoirat az
MTA IX. Ösztaly minosített folyoirat listajara beterjesztesre kerult.
Koszonjuk, hogy megtisztelo figyelmevel koveti a City.hu Varostudomanyi Szemle online folyoiratot!
Udvozlettel,
Prof. Dr. Szirmai Viktoria (foszerkeszto asszony) es Prof. Dr. Rechnitzer Janos (szerkesztobizottsag
elnoke) neveben
Kezai Petra Kinga
titkar
City.hu Varostudomanyi Szemle

27

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Tér és Társadalom
35. Évfolyam, 4. szám (2021)

Beavatkozas es ellenallas: intezmenyi kornyezet es helyi autonomia
a LEADER-ben. Összehasonlíto elemzes
Elizabeth Brooks, Katalin Kovacs
104-131
A szentesi modell es napjaink versenykepessegi kihívasai - novekvo
gazdasagi, tarsadalmi es kornyezeti kockazatok
Gabor Velkey, Melinda Mihaly, Izora Gal
132-157
Helyi fejlesztések és közpolitikák közötti feszültségek
A „siker kovacsai”: Biztos Kezdet Hazak es Tanodak intezmenyesulesenek dilemmai
Előszó
Tunde Virag, Judit Timar, Judit Keller, Katalin Kovacs
Ter es tarsadalom a terbeli igazsagossag koncepciojanak
perspektívajabol : Szerkesztoi eloszo
3-20

Cecília Kovai, Alexandra Szoke
166-189
Intezmenyi kornyezet es helyi fejlesztesek: elkotelezodesek szabta
lehetosegek a telepprogramok megvalosítasaban
Judit Keller, Tunde Virag
190-214

Interjúk
„Amellett, hogy ez a szemelyes hitem, beagyazottsagom
ami megtart, meg visz elore, hiszek abban, hogy van
ertelme a munkanknak”

Interju Nemeth Nandorral
Katalin Kovacs
22-32

A centralizacio es a periferiak fejlodesi eselyei
Ilona Palne Kovacs
215-240
Hatekonysag es demokracia: helyi kormanyzasi dilemmak a finn
periferian
Sarolta Nemeth, Fritsch Matti

"Ölyan, mintha guzsba lennenek kotve a telepulesi szakemberek" - Interju Husz Ildikoval

241-259

Judit Keller, Tunde Virag
159-165

Könyvszemle
A helyi kormanyzas legujabb kihívasai es trendjei

Egyenlőtlenség, igazságtalanság és fejlesztés
Igazsagos szolgaltatasok? A kozerdeku szolgaltatasok
fejlesztesenek hatasa a tarsadalmi terbeli viszonyokra
Gergely Tagai
33-59
A teruleti igazsagtalansag megnyilvanulasai es az ezeket
ujratermelo intezmenyi gyakorlatok
A teruleti egyenlotlensegekhez hozzajarulo romaniai
neoliberalis tervezesi rendszer vizsgalata
Eniko Vincze
60-75
A kornyezeti igazsagossag es foldrajzi aspektusai
Magyarorszagon
Gyula Nagy
76-103

Silva, C. N. (ed.) (2020): Contemporary Trends in Local Governance.
Reform, Cooperation and Citizen Participation (Springer, Lisbon,
282 pp)
Balazs Brucker
260-264

Scott J.W. (ed.) (2020): A Research Agenda for Border Studies
(Edward Elgar, Cheltenham and Northampton, 208 pp)
Peter Balogh
265-269
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Statisztikai Szemle
99. Évfolyam, 11-12. szám (2021)

12. szám
Tanulmányok
Stefkovics Adam
Keverni vagy nem keverni? A hibrid adatfelvetelekben rejlo lehetosegek politikai temaju kerdoívek eseten
1127-1155 o.

11. szám
Tanulmányok
Winkler Sandor
Tobbszori eladasok modszeren alapulo lakasarindexek szamítasa magyar adatokon
1023-1048 o.
Agardi Irma - Alt Monika Anetta
A mobiltarca elfogadasanak generacios kulonbsegei: az X es Z generacio osszehasonlítasa
1049-1079 o.

Gelei Andrea - Kenesei Zsofia
A beszallítok technologiai heterogenitasanak
hatasa a megrendelo vallalat rovid es hosszu
tavu teljesítmenyere
1156-1184 o.
Jeneine Gero Henriett Emese - Kincses Aron Toth Geza
A hazai kkv-k teruleti jellegzetessegei valsagok
idejen
1185-1211 o.

Fórum
Hírek, események
Kiadók ajánlata

Kovacs Laszlo - Fodor Szabina - Vas Reka Franciska
Mirol arulkodnak az osztalyzatok? Kepzesi
struktura fejlesztese a tanulok teljesítmenye
alapjan
1080-1108 o.
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Területi Statisztika
61. Évfolyam, 5-6. szám (2021)
6. szám
TANULMÁNYOK
Quo vadis Eszak-Magyarorszag? A regio lehetseges fejlodesi palyainak ex-ante vizsgalata
Kocziszky Gyorgy - Szendi Dora
679-711 o.

5. szám
TANULMÁNYOK
Koronavírus-jarvany a V4-orszagokban –
tarsadalmi, gazdasagi hatasok, regionalis
osszefuggesek, kormanyzati beavatkozasok
Daniel Zoltan Andras - Molnarne Barna Katalin - Molnar Tamas
555-576 o.
Robotizacio a negyedik ipari forradalom
idejen a vilagban es a magyar iparban, teruleti megkozelítesben Kiss Eva - Tiner Tibor
577-604 o.
A klímavaltozassal kapcsolatos fogalmi halok feltarasa a kivalasztott Hajdu-Bihar megyei telepulescsoportokban
Kiss Emoke - Fazekas Istvan - Balla Daniel
605-630 o.
Kapcsolathalo-elemzes a XX. szazadi erdelyi
magyar irodalomban
Molnar Eszter - Csala Denes
631-660 o.
Ungvar nemzetisegi es vallasi valtozasai
1914 es 1944 kozott, az Ungvari Kir. Gorog
Katolikus Líceum es Kantor-tanítokepzo
Intezet peldajan
Rombai Tibor
661-673

A magyar telepulesek innovacios potencialjanak dimenzioi
Alpek B. Levente - Ölah Daniel
712-738 o.
A visegradi negyek, Ausztria es Romania gazdasagtudomanyi publikacios teljesítmenyenek
osszehasonlíto elemzese
Dobos Imre - Urbanovics Anna - Sasvari Peter
739-768 o.
A hazai mikro-, kis- es kozepvallalkozasok terbeli jellegzetessegei
Jeneine Gero Henriett Emese - Kincses Aron Toth Geza
631-660 o.
Ungvar nemzetisegi es vallasi valtozasai 1914
es 1944 kozott, az Ungvari Kir. Gorog Katolikus
Líceum es Kantor-tanítokepzo Intezet peldajan
Rombai Tibor
769-796 o.
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Comitatus
2021 (nyár-ősz)
Tanulmányok
Schleicher Vera–Semsei Sandor: Hajohíd – Vazlat a
Balaton-terseg elmult otven evenek konfliktusos
folyamatairol es a Balaton Regio turizmusanak
fejlesztesi lehetosegeirol
102-119
Valentin Szilveszter: Az egyes helyi adobevetelek
alakulasa a Balaton Kiemelt Udulokorzet telepulesi
onkormanyzatainal
Visszaemlékezések
Dr. Nemcsok Janos visszaemlekezese a BFT megalakítasara

6-13
„Az egesz regiot sikerult iranyba allítani” – Interju Dr. Boka Istvannal,
a Tanacs 1999-2002 kozotti, es jelenlegi elnokevel

120-134
Fekete Karoly–Dombi Gabor–Ölah Miklos: A koronavírus jarvany a Balaton Kiemelt Udulokorzetben
– kulonos tekintettel az onkormanyzatokra
135-149

„A helyi felelosseget novelnem!” (Dr. Kolber Istvan)

Neumanne Virag Ildiko – Varga-Dani Barbara:
Fenntarthatosag es korforgasos gazdasag szemlelete a Balaton Turisztikai Tersegben

21-26

150-162

13-20

Erosíteni kell a to koruli koheziot! (Dr. Suto Laszlo)
27-30
„Politikai temetonek szantak nekem ezt a helyet” (Dr. Suchman Tamas)

Önkormányzati múlt
Hudi Jozsef: A balatonalmadi furdoelet 1897-ben
163-168

31-37

Jegyzokonyv – Balaton Fejlesztesi Tanacs alakulo
ulese (1997. junius 30.)

A Balaton kornyeken eloknek kellene arrol donteni, hogy milyen Balatont akarnak! (Dr. Balazs Arpad)

169-179

38-45

„Az volt a feladat, hogy letrehozzuk a munkaszervezetet” Interju dr.
Hatvani Miklossal, a BFT munkaszervezenek alapíto vezetojevel

A Balaton Fejlesztesi Tanacs Alapszabalya
180-182

46-50

Tájékoztató

A fejlesztesi forrasokat oda kell utalni, ahol a megfelelo ismeretek
rendelkezesre allnak a dontesekhez! – Beszelgetes Kutics Karollyal,
aki 2000-2002 kozott vezette az Ugynokseget

Agg Zoltan: Harminceves a Comitatus Önkormanyzati Szemle!

51-59
„Elesedj!” – Interju dr. Molnar Gaborral a Balatoni Integracios es Fejlesztesi Ugynokseg ugyvezeto igazgatojaval
60-72
A Balaton Fejlesztesi Tanacs megalakítasa es a Balatoni Togazdasag
terve – egy szakerto szemszogebol – Interju Loydl Tamassal
73-82
A Balaton Fejlesztesi Tanacs megalakítasa es a Balatoni Togazdasag
terve – egy szakerto szemszogebol – Interju Loydl Tamassal
73-82

A teruletfejlesztes alapveto feladata, hogy atlepje a kozigazgatasi hatarokat! Interju dr. Szegvari Peterrel
83-92
Halozatokrol, okologiai rendszerekrol, vilagjarvanyrol es Balatonrol –
meg a pandemia elott – Beszelgetes dr. Jordan Ferenccel a Balatoni
Limnologiai Intezet igazgatojaval (2019 – 2020) es prof. Szathmary
Eors evoluciobiologussal az Ökologiai Kutatokozpont foigazgatojaval
93-101

183
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61. ERSA kongresszus – Pécs, 2022. augusztus 23–26.
https://ersa.eventsair.com/ersa2022/

Szekciószervezés jelentkezési határideje: 2021. december 10.
Key dates
• 8 November 2021
• 10 December 2021
• 17 December 2021
• 28 February 2022
• 31 March 2022
• 4 April 2022
• 15 May 2022
• 15 July 2022
• 23-26 August 2022

Organisers:

Call for Special Sessions
Deadline Special Sessions Proposals
Öpen submission for abstracts (and papers)
Deadline abstract (and paper) submission
Notification of acceptance
Start of registration
Deadline registration at early bird fee
Deadline registration for being included in the programme
ERSA Congress

32

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. februar 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. marcius 14-17

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

Regions in Recovery Second Edition 2022: Re-imagining Regions
Global online event
2022. marcius 21-aprilis 1.
https://www.regionalstudies.org/events/rinr2022/
16th AESOP Young Academics Conference
Istanbul
2022. aprilis 5-8
Abstract Submission Deadline: 2021. november 30.)
https://aesopyaturkey2022.wordpress.com/
The 6th Global Conference on Economic Geography
2022. junius 7-10.
https://gceg.org/

UGI-IGU 2022 Paris - Time for Geographers. The Centennial Congress
2022. julius 7. 18-22
Governance Challenges In Peripheral Areas címmel szekciot szervez Palne Kovacs Ilona es Horeczki Reka. Jelentkezes es bovebb
informacio a szekciorol: https://drive.google.com/file/d/1Sqdw_9Ö2ÖEaCrZmAhhTp3lxX5Ul4kÖ49/view
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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-gazdasagfejlesztesiintezet/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/mta-rtb-hirlevelei

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

februárban

várható.

Folyamatosan

Az MTA Regionális Tudományok Bizottsága
áldott, békés ünnepeket kíván Önnek és családjának!

