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h í r l e v é l  

Ide n Magyarorsza gon, Pe csett rendezik az Euro -
pai Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa g (European 
Regional Science Association – ERSA) e ves konfe-
rencia ja t. A 61. ERSA Konferencia ra 2022. au-
gusztus 23–26. ko zo tt keru l sor. A hazai rendeze -
su  konferencia kiemelt fontossa gu  eseme ny a 
magyar regiona lis tudoma ny sza ma ra, í gy bí zunk 
abban, hogy sza mos kolle ga nak lesz leheto se ge 
re szt venni a rendezve nyen. 

Az ERSA mintegy 60 e ves mu ltra visszatekinto  
tudoma nyos ta rsasa g a regiona lis (te r) tudoma -
nyok legjelento sebb euro pai tudoma nyos ta rsa-
sa ga, egyben a Nemzetko zi Regiona lis Tudoma -
nyi Ta rsasa g (Regional Science International – 
RSAI) legnagyobb szupranaciona lis szekcio ja, 
amely 1961 o ta rendezi meg e ves kongresszusait. 
Magyarorsza gon eddig ha rom kongresszust ren-
deztek, mindegyiket Budapesten volt (1968, 
1975 e s 1985).  

Pe cs az elso  olyan vide ki helyszí n, amely hosszu  
ido  uta n u jra Magyarorsza gra vonzza ezt a ran-
gos szakmai-tudoma nyos rendezve nyt. Pe csnek 
ebbo l a szempontbo l ma r van tapasztalata, 
amelyre e pí thet, mivel 2010-ben ma r otthont 
adott egy ma sik regiona lis tudoma nyi szervezet, 
a Regional Studies Association 600 fo s rendezve -
nye nek. A pe csi pa lya zat ha rom szervezet 
(Magyar Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa g, Pe csi 
Tudoma nyegyetem Ko zgazdasa gtudoma nyi Kara 
e s a Ko zgazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyi Ku-
tato ko zpont) eredme nyes egyu ttmu ko de se re ve n 
nyerte el a kongresszus rendeze si joga t me g 
2018-ban.  

 

 

Folytatás a következő oldalon. 
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A rendezve ny szakmai programja nak tematikai fo kusza alapveto en a digitaliza cio  okozta teru leti 
egyenlo tlense gek felta ra sa ra, e s ennek ku lo nbo zo  teru leteire fo kusza l, kiemelten foglalkozva a ko-
ronaví rus-ja rva ny okozta hata sokkal. A tematika ezt a ke rde sko rt ha rom fo  aspektusbo l ko zelí ti 
meg: a ha lo zatok, a va llalkoza sok e s a regiona lis fejlo de s ne zo pontjaibo l.  

A konferencia ra meghí va sra keru lo  plena ris elo ado k a regiona lis tudoma ny kiemelkedo  szakem-
berei ko ze  tartoznak. Ö sszesen he t plena ris elo ado  va rhato  a konferencia n, ebbo l hat fo  re szve tele 
ma r biztos: 

Luc Anselin (University of Chicago) 
Simona Iammarino (London School of Economics) 
Ölav Sorenson (UCLA Anderson School of Management) 
Michael Storper (London School of Economics) 
Michaela Trippl (University of Vienna) 
Frank van Öort (Erasmus University Rotterdam) 

A plena ris elo ada sok mellett kerekasztal-besze lgete sek is megrendeze sre keru lnek, amelyek a 
fenntarthato  fejlo de s, a va llalkozo i o kosziszte ma, valamint a ha lo zatok regiona lis szintu  szerepe -
nek ke rde seit ja rja k ko rbe. A DG Regio szerveze se ben szinte n egy kerekasztal-besze lgete s forma -
ja ban keru l bemutata sra az ide n megjeleno  8. Kohe zio s Jelente s. 

A pa rhuzamos szekcio -elo ada sok o sszesen 59 tematikus szekcio ban (ebbo l 21 szekcio  szerveze se -
ben re szben, vagy teljesen magyar kolle ga k vesznek re szt), e s emellett 39 a ltala nos te ma ban kí na l-
nak teret a re sztvevo k sza ma ra szakmai munka juk prezenta la sa ra, a tudoma nyos eszmecsere re, 
valamint az elme leti e s alkalmazott kutata si eredme nyek megvitata sa ra. 

Az ERSA konferencia n a regiona lis tudoma ny, regiona lis terveze s, te rgazdasa gtan e s regiona lis 
gazdasa gtan legjelento sebb kutato i gyu lnek o ssze, í gy a fiatal kutato knak leheto se gu k van a velu k 
to rte no  ko zvetlen kapcsolate pí te sre, szakmai ve leme nyek egyeztete se re, valamint a ke so bbi 
egyu ttmu ko de sek megalapoza sa ra. Az ERSA konferencia egyik kiemelt programpontja a fiatal (33 
e v alatti) re sztvevo k sza ma ra szervezett szekcio k (Young Scientists’ Session), ahol a regiona lis tu-
doma ny prominens szenior kutato i nyu jtanak ve leme nyt az elo ada sokro l e s az azokhoz benyu jtott 
tanulma nyokro l. Ezen felu l a 33 e v alatti kutato knak leheto se gu k van az ERSA a ltal szervezett 
EPAINÖS-dí jra jelentkezni, amelyet minden konferencia n a legjobb, fiatal kutato  a ltal benyu jtott 
tanulma nynak í te lnek oda. 

A magyar regiona lis tudoma nyi kutato k sza ma ra komoly leheto se get jelent a nemzetko zi kutato k 
elo tt felvonultatni a hazai szakemberek munka it. A konferencia re ve n olyan egyu ttmu ko de sek jo -
hetnek le tre, amelyek elo segí tik a regiona lis tudoma nyban teve kenykedo  magyar kutato k sza ma ra 
nemzetko zi kutata si konzorciumokban to rte no  re szve telt, a publika cio k mino se ge nek emele se t e s 
ezzel Magyarorsza g pozí cio ja t is megero sí thetik a regiona lis tudoma nyi ko zo sse gben. 

A szervezo bizottsa g 2022. februa r 28-ig va rja az e rdeklo do  kolle ga k absztraktjait, illetve tanulma -
nyait. Re szletek a honlapon olvashato k: https://ersa.eventsair.com/ersa2022/call-for-abstracts 

 

Pa ger Bala zs 

 
 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  F e l h í v á s  a z  E R S A  6 1 .  K o n g r e s s z u s á r a  
( f o l y t . )  

61. ERSA KONGRESSZUS  

https://ersa.eventsair.com/ersa2022/call-for-abstracts
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61. ERSA KONGRESSZUS  

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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A 61. ERSA kongresszus magyar vonatkozású szekciói 

61. ERSA KONGRESSZUS  

A 61. ERSA kongresszus keretében 59 Special Session került meghirdetésre melyek közül 
számos magyar vonatkozással is bír:   
 
S06.  Climate adaptation challenges on regional and urban scale - the new form of regional 
inequalities 
       Convenor(s): Attila Buzási, Mária Szalmáné Csete   
 
S08.  Regional Disparities in the post-CÖVID Tourism Industry of East-Central Europe 
        Convenor(s): Melinda Jászberényi, Márta Bakucz  
 
 
S13. Governance challenges in the periphery of European Union 
        Convenor(s): Ilona Pálné Kovács, Réka Horeczki  
 
S15. Supply Chains, Production Networks and Regions 
        Convenor(s): Erik Braun, Sándor Juhász  
 
S16. Urban development of Central and Eastern Europe with special emphasis on regional cen-
ters 
        Convenor(s): Ádám Páthy, János Rechnitzer  
 
S18. From tourism through migration to circulation – the governance of territorial mobilities 
        Convenor(s): Sándor Illés, Brigitta Zsótér  
 
S19. Networks, Interaction, and Inequalities in Cities 
        Convenor(s): Balazs Lengyel, Emmanouil Tranos  
 
S21. Regional inequalities and digitalization in less developed European regions 
        Convenor(s): Zsófia Vas  
 
S24. Structural Change and Resilience in Local Labour Markets 
        Convenor(s): Zoltán Elekes, Martin Henning, Rikard Eriksson  
 
S27. Borders and Borderlands – Integration and Cohesion in (Central) Europe 
        Convenor(s): James W. Scott, Szilárd Rácz, Péter Balogh  
 
S29. National Regions in regional development – National, ethnic, cultural, religious, and 
linguistic renaissance of European regions and identities 
        Convenor(s): Márton Péti  
 
S30. Suburbanization, urban sprawl, and their impact on the environment in Central Europe 
        Convenor(s): Tamás Hardi  
 
S33. Local Rural Perspectives on Disparities in a Digitalising (Post-CÖVID) Europe 
        Convenor(s): Kyra Tomay, Tamás Ragadics  
 

https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/b3f3f818286c4f86a5a3c99df6ef6ed9
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/b3f3f818286c4f86a5a3c99df6ef6ed9
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/0dd2994cb6004476add65d2b661b66f0
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/94794f2f995f4fd780366a1df1c80452
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/ae1b7f3568fc4eb5916edb2a1e39440c
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/da56ce9cb86a4ab0a101a6ed15249f55
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/da56ce9cb86a4ab0a101a6ed15249f55
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/2e94ed79abfe4a79b36b6dcdefa38289
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/8ffd2f34f8104a07b88ec2c9d6175c46
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/1802a4763f8b4cca8f48971654d3304c
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/dddaabf7c2a34d1baff53ff943990ec4
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/b7f3a35f3f7b4dc3bac4ad9029a6f728
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/e2e7599ea0fc4c11b88b11be56bb945e
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/e2e7599ea0fc4c11b88b11be56bb945e
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/e2e7599ea0fc4c11b88b11be56bb945e
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/9df42ac4fb2349bfaa0433459d01c213
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/2110299635424d029c84d31c9df5cee0
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A 61. ERSA kongresszus magyar vonatkozású szekciói 

61. ERSA KONGRESSZUS  

A 61. ERSA kongresszus keretében 59 Special Session került meghirdetésre melyek közül 
számos magyar vonatkozással is bír:   
 
S34. Challenges for regional planning in the age of digitalization 
        Convenor(s): Attila Korompai, Ágnes Varga  
 
S38. Urban Dynamics in the Era of Digitalisation 
        Convenor(s): Tamas Gyulai  
 
S41. Corporate Competitiveness from Societal Perspective 
        Convenor(s): Adrienn Reisinger  
 
S42. Territorial aspects of circular economy transition 
        Convenor(s): Viktor Varjú 
 
S43. Community resilience and social vulnerability 
        Convenor(s): András Molnár  
 
S46. Long-term Development Perspectives, Barriers, and Challenges in Central and Eastern Eu-
ropean Regions: A Survey of the Next Decades 
       Convenor(s): Zoltan Gal, Gabor Lux  
 
S47. Social and business innovations for local and regional development 
        Convenor(s): Atilla Havas, Judit Keller, Gergő Medve-Bálint, Tünde Virág  
 
S57. Financinggreen transition of cities 
         Convenor(s): Katalin Döbrönte, András Mérei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A további konferenciafelhívások a 23. oldaltól találhatók. 
 

https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/5abb8d4ae6524ec1a92b96feb21e622a
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/8fc230d1daaf4715a814c3cb449a7ec3
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/ca318360ef9c4b138cd64263949df6c5
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/811ef40cf3c34703b01de1d4f27d68cf
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/633a7db24adb41be8580bd54ae4d084c
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/8c35e1bb2d6c4870b0023b5d931550a7
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/8c35e1bb2d6c4870b0023b5d931550a7
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/aae9c06072204ccbb6a6ae1ed37771ad
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-ersa-public/67f1273b6a71499c8cb45df2f8b6dcd6
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MNB Gazdaságföldrajzi, Településmarketing és Geostratégiai Központ 

BEMUTATKOZÁS 

 

 

 

 

Az MNB Gazdaságföldrajzi, Településmarketing és  
Geopolitikai Központ 

bemutatkozik 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: To zsa Istva n vagyok Miskolcro l. A hí res sa rospataki gimna zi-
umbo l keru ltem Szegedre, ahol geogra fia – angol nyelv e s irodalom tana ri szakot ve geztem, majd 
Budapesten 20 e ven a t az MTA Fo ldrajztudoma nyi Kutato  Inte zete ben mu holdfelve telek digita lis 
feldolgoza sa val e s a ko rnyezetelemzo , fo ldrajzi te rinformatikai rendszerek (GIS) magyarorsza gi fej-
leszte se vel foglalkoztam. Ez uta n szinte n 20 e vet to lto ttem a Nemzeti Ko zszolga lati Egyetemen, illet-
ve annak „a llamigazgata si” jogelo d karain, e s a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasa gfo ldrajz Tan-
sze ke n inte zet- e s tansze kvezeto ke nt, ahol ko zigazgata si urbanisztika t, telepu le stant, elektronikus 
ko zigazgata si tartalomfejleszte st, gazdasa gfo ldrajzot, telepu le smarketinget e s magyar nemzeti o ro k-
se gterveze st oktattam. 2021-ben, az u jja szervezo do  kecskeme ti Neumann Ja nos Egyetem fenntarto i-
to l kaptam egy ese lyt egy olyan u j, magyarorsza gi fo ldrajzi mu hely kialakí ta sa ra e s fele pí te se re, 
amelynek fo kusza ban a 21. sza zadi u j, sokpo lusu , ha lo zatos te rgazdasa got kutato  mo dszerek alkal-
maza sfejleszte se e s a telepu le smarketing a ll. 
 
A településmarketing (belee rtve a re gio - e s az orsza gmarketing fogalma t) olyan viszonylag u j, 
1996-ban Gregory Ashworth a ltal inicializa lt szakteru let, amely mind a mai napig nem e pu lt be sem a 
marketinggel, sem a telepu le ssel, sem a regiona lis fejleszte ssel kapcsolatos felso oktata si szakok ke p-
ze seibe. Elo fordula sa – tanta rgy szintje n – esetleges (pl. a Miskolci Egyetem Marketing Inte zete ben, 
vagy a Nemzeti Ko zszolga lati Egyetem Vezeto  Tova bbke pzo  Inte zete ben). Amennyiben teha t Kecs-
keme t „hí ro s” va rosa ban, a Neumann Ja nos Egyetem ilyen ko zpontot (karko zi tudoma nyos e s oktato  
mu helyt) alakí t ki, no veli komparatív előnye t, illetve egyedise ge t az orsza g o sszes to bbi ta rsadalom-, 
ill. gazdasa gtudoma nyi karja hoz viszonyí tva.  

Folytatás a következő oldalon 
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BEMUTATKOZÁS 

 
Egy ilyen, Településmarketing megneveze su  Központnak a gyakorlati jelento se ge t nem csak a hall-
gato k sze lesebb la to ko re jelentene , hanem az a te ny is, hogy a jelenlegi o nkorma nyzati to rve ny beve-
zete se o ta az o nkorma nyzatok legfo bb feladata va  a helyi tőkevonzás elo segí te se va lt. Ennek pedig 
legfo bb adekva t eszko ze a telepu le smarketing. A gyakorlatban azonban azok az o nkorma nyzatok, 
amelyek egya ltala n felfigyelnek a telepu le smarketing szu kse gesse ge re, sajna latos mo don szinte ki-
ve tel ne lku l o sszete vesztik azt az – a gazati – turizmus marketinggel. Az Neumann Egyetemen 2021-
to l – a legto bb magyar kereskedelem e s marketing szak oktata si portfo lio ja t meghalado  mo don – a 
telepu le smarketing te ma ja t is megjelenik. A Nemzetko zi gazda lkoda s szakon e s a Kerte szeti e s vi-
de kfejleszte si kar Mezo gazdasa gi, Kerte szme rno ki e s Vide kfejleszte si agra rme rno ki szakjain a ma-
gyar agra rfelso oktata sban egyedu la llo  mo don biztosí tjuk a magyarsa gra jellemzo  e rte kek menedzs-
mentje nek oktata sa t, amely komparatí v versenyelo nyt is jelenthet a telepu le smarketing folyamata -
ban. A Gazda lkoda si e s menedzsment szakon is igen fontos, hogy a hallgato k a nyí lt magyar gazdasa g 
viszonyrendszere ben – mind globa lisan, regiona lisan e s loka lisan, ku lgazdasa gi e s ku lpolitikai, stra-
te giai – alapismeretek birtoka ba is juthassanak: a fo ldrajzos „geo” tantárgyak megjelene se a ltal. A 
Ko zpont a ltal biztosí tott „geo” tanta rgyak jelenle te mind az agra r, mind a mu szaki e s informatikai 
szakok oktata si kí na lata t no velik. A helymarketing, a magyar nemzeti e rte kek menedzsmentje e s a 
gazdasa gfo ldrajzi, geopolitikai vonal nem csak az oktata sban, hanem a kutata sban is megjelenik a 
Ko zpont teve kenyse ge ben. Ezzel jo l illeszkedik az NJE fo  ce lja hoz, nevezetesen, hogy „nemzetko zi 
szinten is versenyke pes, sze les ba zison nyugvo  ke pze si portfo lio val, kutata si potencia llal e s infra-
struktu ra val legyen ke pes bekapcsolo dni az euro pai e s a vila g felso oktata si te rse g ve rkeringe se be.” 
E rdekesse gke ppen a lljon itt egy link, ami a kecskeme ti egyetemi szaklap, a Gradus 2021/4. ku lo n-
sza ma ra mutat, amelyben a Ko zpont munkata rsai kiza ro lag a kecskeme ti telepu le smarketinggel 
kapcsolatos kutata si eredme nyeikro l sza molnak be: https://gradus.kefo.hu/archive/2021-4/ 

 
A sokpólusú, hálózatos térgazdaság kutata sa e s oktata sa gazdasa gfo ldrajzi komparatív elo nyt 
igyekezik kialakí tani a fiatal Neumann Ja nos Egyetem sza ma ra. A nemzetko zi szakirodalom a 21. 
sza zad ma sodik e vtizede ben Parrag Khanna uta n „konnektogeográfiának”, vagy ro videbben 
„konnektográfiának” nevezi azt az u j gazdasa gfo ldrajzi mo dszertant, amelyben nem csak a Big Data 
ha lo zatain a ramlo  informa cio  gazdasa gi hata sa t igyekeznek felta rni (adatvezérelt gazdaság), de a 
vizua lis e s a virtua lis vila got a kartogra fia val o tvo zo  asszociatív földrajzot is alkalmazza k. Az egykori 
katonai szakkifejeze sbo l kiindulva az egye bke nt hata rok ne lku linek aposztrofa lt kiberte rben megje-
leno  rádiuszföldrajz is a kutata s e s az oktata s elo tere be keru l ebben az u j Ko zpontban, aka rcsak a 
gazdasa gi innova cio t alapozo  identita s- e s talentumföldrajz. A Metaverzum eszko zta ra bo l a virtua lis 
valo sa g (Virtual Reality) fo ldrajzi alkalmaza sa to l a kiterjesztett valo sa g (Augmented Reality) gazda-
sa gi te rben valo  alkalmaza sa ig pro ba ljuk szí nesí teni a gazdasa gfo ldrajz eszko zta ra t mind a kutata s-
ban, mind az oktata sban. A Gradus felu lete n jelenik meg a Ko zpont o na llo  publika cio s felu lete: Ma-
gyar Településmarketing és Gazdaságföldrajzi Műhely (MTGM) -kiadva nysorozat, melynek elso  
tanulma nyko tete a Ko zpont munkata rsainak a 2021. e vi kutato munka ja nak legfontosabb eredme -
nyeit foglalja o ssze.  

 
Küldetésünk szerint a Tuda sko zpont az Egyetem komparatí v versenyelo nye nek no vele se hez kí va n 
hozza ja rulni, mind az oktata si, mind a kutata si portfo lio  bo ví te se ben e s szí nesí te se ben, olyan teru le-
teken, amelyek a hazai felso oktata sban sem a mu szaki, sem az agra r, sem a gazdasa gtudoma nyi ke p-
ze sben – hangsu lyosan – sehol nem jelennek meg.  

 

Folytatás a következő oldalon 

https://gradus.kefo.hu/archive/2021-4/
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Ezek le tjogosultsa ga ugyanakkor megke rdo jelezhetetlen: a helymarketing a marketing e s a teru let-
fejleszte s, vide kfejleszte s teru lete n; a nemzeti e rte kmenedzsment az agra roktata s a kereskedelem, a 
nemzetko zi gazda lkoda s e s a vide kfejleszte s teru lete n; ve gu l a geostrate gia e s a gazdasa gfo ldrajz – 
szinte az o sszes alap- e s mesterszak o sszefu gge se ben hasznos ja rule kos ismereteket ko zvetí thet 
ba rkinek, aki ke so bbi munka ja sora n kapcsolatba keru l a ku lgazdasa ggal, a nemzeti e rte kekkel, vagy 
az o nkorma nyzatokkal. A Ko zpont nem csak az e rintett ha rom teru let legjobb magyarorsza gi szak-
embereit hí vja meg a kutata si-oktata si ce lbo l, hanem a legjobb e s legnevesebb ku lfo ldi szakembere-
ket is – uto bbiakat opciona lis vende gelo ado i szinten, ezzel hozza ja rulva az Egyetem nemzetko zi 
presztí zse nek no vele se hez.  
 
A Gazdasa gfo ldrajzi, Telepu le smarketing e s Geopolitikai Ko zpont profiljai: 

(1) telepu le s- e s orsza gmarketing – gradua lis oktata s e s kutata s; 
(2) magyar o ro kse gterveze s e s nemzetstrate gia – gradua lis oktata s e s kutata s;  
(3) geostrate gia, geopolitika – gradua lis oktata s e s kutata s; 
(4) telepu le si gazda lkoda s, telepu le stan – felno ttke pze s (terv); 
(5) ha lo zati gazdasa gtan (konnektogra fia) – mester oktata s e s kutata s; 
(6) u j gazdasa gfo ldrajzi teru letek: adatveze relt gazdasa g, asszociatí v fo ldrajz, ra diuszfo ldrajz, 
geofu zio , identita sfo ldrajz, talentumfo ldrajz, Metaverzum VR, AR – mester oktata s e s kutata s 

 
A Gazdasa gfo ldrajzi, Telepu le smarketing e s Geopolitikai Ko zpont oktatási és kutatási portfóliója: 

(1) leheto ve  teszi neves ku lfo ldi elo ado k megjelene se t;  
(2) biztosí tja olyan tanta rgyak megjelene se t, amelyek jelenleg me g hia nyoznak a magyar fel-
so oktata si paletta ro l; 
(3) leheto ve  teszi olyan nemzetstrate giai kutata si projektek megjelene se t, amelyekre kor-
ma nyzati ige ny mutatkozik; 
(4) terveink szerint leheto ve  teszi a kapcsolatok e pí te se t a magyar nemzetstrate gia ban e rin-
tett lakiteleki projektekkel; a va rosmarketing versenyekkel kapcsolatos miskolci projektek-
kel; a telepu le smarketing strate gia-alkota sban a kecskeme ti o nkorma nyzattal, a szentkira lyi 
sze khelyu  Faluszo vetse ggel, a kaposva ri sze khelyu  megyei jogu  va rosok szo vetse ge vel e s az 
u j szemle letu , asszociatí v geogra fia re ve n a magyar ku lgazdasa g ira nyí ta sa val.  

 
A Gazdasa gfo ldrajzi, Telepu le smarketing e s Geopolitikai Ko zpont telephelye az NJE MNB Tuda sko z-
pont szervezeti kerete ben 2022-to l az Info  park se ta nyon tala lhato  Budapesten. 
 

To zsa Istva n 
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Beszámolók 

KONFERENCIABESZÁMOLÓK 

37. International Scientific Conference  

The Impact of the Pandemic on the Transformation of Industry and Services 
Krakko , Lengyelorsza g - 2021. december 6-7.  

 

A Pedagogical University of Krakow (Institute of Geography), Krakko  va ros o nkorma nyzata e s Peda-

gogical University of Krakow Geographer Students Research Group egyu ttmu ko de se vel szervezte 

meg az ide n a 37. International Scientific Conference  - The Impact of the Pandemic on the Transforma-

tion of Industry and Services c. konferencia ja t.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezve ny hagyoma nyosan december elso  heteiben keru l megrendeze sre ma r 1985 o ta. A 2008-

ban nemzetko zive  emelt konferencia mindig aktua lis, az ipari fo kuszt megtarto  te ma kat ta rgyal. A 

konferencia fo  ce lkitu ze sei: e rte kelni a jelenlegi pande mia s ido szakban az ipari e s szolga ltato  va llal-

koza sok elhelyezkede se nek e s fejleszte se nek va ltoza sait; megvitatni a tuda salapu  gazdasa g e s az 

ipar u j a gainak a talakí ta sa t; javaslatokkal szolga lni az elhu zo do  ja rva ny hata sainak me rse kle se re.  

 

          Horeczki Re ka  

(A konferencián tartott előadás az 132294. számú  

NKFIH K-19 pályázati programhoz kapcsolódik.) 

 

 

 

7th International Zeugma Conference on Interdisciplinary Studies 
2022 janua r 21-23., online 

 

Szendi Dóra konferenciaelo da st tartott a 7. Nemzetko zi Zeugma Konferencia n The role of sustainabi-

lity dimension in the smart city strategies cí mmel. Tova bba  janua r 21-e n leheto se ge nyí lt egy hat 

re sztvevo bo l a llo  szekcio  vezete se re is, ahol az elo ada sok te ma ja fo ke nt a va rosok fenntarthato  fej-

leszte se, illetve az okos va rosok te mako re hez kapcsolo dott. 
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Beszámolók 

KONFERENCIABESZÁMOLÓK 

Megjelentek az Okos Közösségek Akadémia  

nemzetközi konferenciasorozat tanulmánykötetei  
 

2021. a prilis (Lege nd) e s 2021. okto ber (Kassa) 

 

 

A Smart Communities 2.0 projekt (SKHU/1902/4.1/027) kerete ben szervezett nemzetko zi konfe-

rencia kra imma r 3-4. alkalommal keru lt sor Lege nden, majd Kassa n. A konferencia kon elhangzott 

elo ada sokbo l, valamint a tanulma nyokbo l o sszea llí tott ko tetek ma r ele rheto ek a projekt honlapja n, 

illetve az mtmt adatba zisa ban.  

Az ELTE TTK Regiona lis Tudoma nyi Tansze k kolle ga i a ltal lektora lt tanulma nyok szerzo i az okos 

falu te mako re n tu l a turizmus, a ko zlekede s, az online e rte kesí te s e s a falvak 'okossa ga nak' me re se re 

alkalmas indika torokat is vizsga lat ala  veszik.  

A projekt honlapja: http://smartcommunities.eu/      

Projektpartnerek: Interindustria Tuda sko zpont Alapí tva ny, Eo tvo s Lora nd Tudma nyegyetem, Kassai 

Mu szaki Egyetem.   

A projekt az Euro pai Unio  ta mogata sa val, az Euro pai Regiona lis Fejleszte si Alap ta rsfinanszí roza sa -

val valo sul meg. www.skhu.eu  

Jo zsa Vikto ria 
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2022. évi RSAI és MRTT tagdíj 

HÍREK 

A ku lo nbo zo  kontinensek regiona lis tudoma nyi ta rsasa gait a Nemzetko zi Regiona lis Tudoma nyi Ta r-

sasa g (Regional Science Association International http://regionalscience.org/) fogja o ssze. Az MRTT 

az Euro pai Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa gon (http://www.ersa.org/) keresztu l kapcsolo dik az 

RSAI-hoz, amely a legnagyobb RSAI tagszervezet 20 nemzeti/nyelvi szekcio val e s 2000 taggal 

(https://ersa.org/about-us/ersa-sections/). 2022-ben is kedvezme nyes RSAI-tagsa gra jogosultak 

ta rsasa gunk tagjai. A tagdí j o sszege va ltozatlanul 10 €. A tagdí je rt csere be interneten hozza fe rheto  a 

Papers in Regional Science folyo irat e s kedvezme nyesen la togathato k az RSAI e s az ERSA szerveze su  

konferencia k, valamint a hu sz ERSA tagozat rendezve nyei: https://ersa.org/upcoming-events/.  

 

Ke rem, hogy akiket e rdekel a tagsa g, azok utalja k a t a 3700 Ft o sszegu  tagdí jat 2022. februa r 28-ig 

az MRTT Takare kbankna l vezetett 50800111–11090603 sza mu  sza mla ja ra (az o sszegben a ku lfo ldi 

utala s ko ltse ge is benne van). 

 

Az u j tagdí jbefizeto k mellett a 2021-ben ma r tagsa ggal rendelkezo k az esetleges adatva ltoza st vagy 

lemonda st is legyenek szí vesek jelezni a racz.szilard@krtk.hu cí men. A tagdí jat fizetheti ce g, inte z-

me ny, ke rju k a sza mlake re st elo zetesen jelezni! 

 

Az MRTT-tagdí j nem tartalmazza az RSAI-tagdí jat, az MRTT tagdí jai nem va ltoztak: http://

www.mrtt.hu/taglista.html 

 

           Ra cz Szila rd 

 

MEGJELENT KÖNYVFEJEZETEK ÉS FOLYÓIRATCIKKEK   
Az MTA RTB folyóiratlista alapján   

- hazai és nemzetközi (A, B és C kategória) cikkek 

Könyvfejezet: 
 
Horeczki R. (2021): Does the development history influence how we think about small towns? Klu-

sa kova , L.— del Espino Hidalgo, B. (eds.): Small Town Resilience and Heritage Commodification. 
Bruxelles, Belgium; Peter Lang Verlag pp. 51-73.  

 
Folyóiratcikkek: 
 
Kocziszky Gy.— Szendi D. (2021): A magyar megye k gazdasa gi fejlo de si pa lya inak o sszehasonlí to  

vizsga lata. PE NZU GYI SZEMLE, 66(2), (Klnsz.) pp. 7-30. 
 
Szaka lne  Kano , I. — Vas, Zs.— Klasova , S. (2022): Emerging Synergies in Innovation Systems: Crea-

tive Industries in Central Europe. Journal of the Knowledge Economy, 
https://doi.org/10.1007/s13132-021-00879-7 

 
További hazai cikkek a hazai szakmai folyóiratok aktuális számait bemutató résznél találhatók. 
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KÖNYVISMERTETŐK 

Világturizmus 
Szerző: Remenyik Bulcsú—Szabó Lajos 
Kiadó: Dialo g Campus 
Megjelenés éve: 2019 
Terjedelem: 258 p. 
ISBN: 9786155889509 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ke ziko nyv elso sorban a turizmus-vende gla ta s e s turizmus-menedzsment szakos (BSc, MSc) hall-

gato k sza ma ra ke szu lt, azonban a turizmus ira nt e rdeklo do  sze lesebb olvaso ko zo nse g figyelme be is 
aja nlhato . A tanko nyv anyaga a Turisztikai Vila gszervezet (UNWTÖ) a ltal ko zreadott adatsorok e s 

re gio beoszta s szerint ke szu lt, s bemutatja a vila gturizmus legu jabb tendencia it. Dr. habil. Remenyik 
Bulcsu  PhD turizmuskutato , egyetemi docens, a Budapesti Gazdasa gi Egyetem tana ra. A tu lzott tu-

rizmus (overtourism) va rosi e s to turizmusra me rt hata sait kutatja a Budapest-Ko ze p-Duna-vide k 
e s a Balaton turisztikai re gio k esete ben. Prof. Dr. habil. Szabo  Lajos geogra fus, agra rme rno k, az 
MTA doktora, a Magyar Agra r e s E lettudoma nyi Egyetem tana ra. Hosszabb ido t to lto tt ta voli konti-

nenseken pedago gia munka val, illetve az agroturizmus ke rde seinek tudoma nyos kutata sa val, 
amely mai hazai kutata si teru lete is. 
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KÖNYVISMERTETŐK 

Területi riport 2021 
Szerző: Koós Bálint (szerk.) 
Kiadó: KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete 
Megjelenés éve: 2021 
Terjedelem: 130 p. 
ISBN: 978-963-301-714-2 
 
 
A Ko zgazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko zpont taginte zme nyeke nt mu ko do  Regiona lis 
Kutata sok Inte zete a hazai teru leti folyamatok tudoma nyos vizsga lata ra, az eredme nyek szakpoliti-
kai hasznosí ta sa nak segí te se re jo tt le tre. E vizsga latok eredme nyei 1987-to l a Teru leti e s Telepu le si 
Kutata sok sorozata ban, majd pedig a Dialo g Campus Kiado  Studia Regionum sorozata ban jelennek 
meg. Emellett az Akade miai Kiado  2009-ben indult Modern Regiona lis Tudoma ny Szakko nyvta r 
sorozata nak ko tetei ví vtak ki szakmai elismertse get. Az e rdeklo do  ko zo nse g sza ma ra azonban ne-
hezen ele rheto nek bizonyultak a teru leti folyamatok elemze se sora n nyert eredme nyek, eze rt veto -
do tt fel egy olyan kiadva ny o tlete, amely leheto se g szerint ko ze rtheto en, la tva nyos a bra kkal pro ba l-
ja meg az eredme nyek bemutata sa t. Ebbo l az o tletbo l szu letett meg ezen kí se rleti jellegu  kiadva ny, 
amely sza nde ka szerint az alapveto  ta rsadalmi–gazdasa gi folyamatokat kí va nja bemutatni, elte ro  
teru leti le pte kek alkalmaza sa mellett.  
 
A „le pte k a me rte k” tartja a monda s, s ez ku lo no sen igaz a ta rsadalmi–gazdasa gi folyamatok esete -
ben, eze rt ebben a kiadva nyban arra to rekedtu nk, hogy leheto se g szerint a makroszintto l (EU), az 
orsza gcsoporton a t (szu kebb te rse gu nk orsza gai) jussunk el hazai folyamatok bemutata sa ig. A ha-
zai folyamatok vizsga lata soron pedig a leheto  legalacsonyabb teru leti szintig pro ba ltunk lejutni, 
ami bizonyos esetekben a telepu le st, esetenke nt pedig a ja ra st vagy e ppen megye t jelentette. 
 
A monogra fia, sza nde ka szerint legala bbis, felo leli a fo bb ta rsadalmi–gazdasa gi folyamatokat, í gy 
megjelennek benne a ne pesede si (Tagai 2021; Lennert 2021), munkaero piaci (Koo s, Zsibo k 2021), 
gazdasa gi (Zsibo k, Koo s 2021), fo ldhaszna lati (Hoyk, Farkas, Hardi 2021), laka spiaci (Nagy, 2021) 
folyamatok. A kiadva ny pozití vuma nak tekintheto , hogy nem csupa n az elmu lt tí z e v folyamatait 
mutatja be, hanem leheto se g szerint kite r napjaink nagy kihí va sa t jelento  CÖVID–19 pande mia ha-
ta saira, illetve to bb ponton is jo vo ben va rhato  folyamatokat villant fel – í gy egy a gens alapu  ne pes-
se gelo rejelze s (Lennert, 2021) mellett a robotiza cio  tova bbi te rho dí ta sa nak va rhato  te rse gi hata sai 
(Koo s, Zsibo k 2021) is helyet kaptak a ko tetben. Reme nyeink szerint ku lo no sen a felso oktata s hall-
gato i e s oktato i, a teru letfejleszte sben dolgozo k e s a szakpolitikai do nte shozo k forgathatja k majd 
haszonnal ezt a kí se rleti jellegu  kiadva nyt. 
 
A cí mben szereplo  e vsza m arra utal, hogy pozití v fogadtata sa esete n a kiadva nybo l sorozat va lhat, 
amely ido ro l-ido re a ttekinte st nyu jt a meghata rozo  teru leti folyamatokro l, sza nde kaink szerint a 
jo vo ben kite rve az ege szse gu gyre e s ko rnyezeti a llapotra is. 
 
Budapest, 2021. november 

A SZERZÖ K 
 
A kiadva ny leto ltheto : http://www.regscience.hu:8080/xmlui/bitstream/handle/11155/2524/
koos-teruleti-2021.pdf?sequence=3  
 

http://www.regscience.hu:8080/xmlui/bitstream/handle/11155/2524/koos-teruleti-2021.pdf?sequence=3
http://www.regscience.hu:8080/xmlui/bitstream/handle/11155/2524/koos-teruleti-2021.pdf?sequence=3
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a Comitatus Önkormányzati Szemle 2022. évi  
„A területfejlesztési törvény 25 éve” c. tematikus lapszámába  

PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS 

 2021. december 10-e n, Sio fokon a Balatoni Integra cio s e s Fejleszte si U gyno kse g valamint a Magyar 
Tudoma nyos Akade mia Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa ga Teru letpolitikai Albizottsa g ko zo s rende-
ze su  konferencia n emle kezett meg az 1996. e v XXI. sza mu  to rve ny megalkota sa nak negyedsza zados 
jubileuma ro l. A konferencia n egy a jelenben e s a jo vo ben is hasznosí thato  tapasztalatokkal, tuda sba -
zissal rendelkezo  szakmai, tudoma nyos ko r igazolta, hogy a magyarorsza gi teru letfejleszte s elmu lt 
e vtizedeinek dokumenta la sa aktua lis e s su rgeto  feladat egy ilyen jubileumi e vben. Emellett a hazai 
teru letfejleszte s szerepe nek, ce ljainak, feladata nak va ltozo  teru letpolitikai ko rnyezetben to rte no  
meghata roza sa, aka r u jradefinia la sa is a szakmai diskurzusok, vita k ta rgya t kell, hogy ke pezze k. Ez 
az elo zme ny vezette arra a Comitatus Ö nkorma nyzati Szemle szerkeszto it e s a konferencia szervezo -
it, hogy egy 2022-ben megjeleno  Comitatus lapsza m ce lzottan a magyarorsza gi teru letfejleszte s mu lt-
ja nak, jelene nek e s jo vo je nek te ma ja t ja rja ko ru l. A tematikus lapsza m megjelentete se t 2022 ma sodik 
fele ben tervezzu k.  

 

Jelen felhí va sunkkal o szto no zni kí va njuk a teru letfejleszte ssel, teru letpolitika val foglalkozo  szakmai, 
tudoma nyos ko r tagjait, a te ma ira nt e rdeklo do ket, hogy a tervezett lapsza m sikere hez ja ruljanak 
hozza  í ra sukkal.  

 

Az í ra sok mu faja lehet tudoma nyos e rtekeze s, tanulma ny, essze , ve leme nycikk e s interju  egyara nt. A 
munka k te ma ja a ta gan e rtelmezett teru letfejleszte s e s teru letpolitika Magyarorsza gon. A tanulma -
nyok maxima lis terjedelme 40 ezer leu te s. A kéziratokat a csatolt szerzői útmutatóban írtak fi-
gyelembevételével comitatus91@gmail.com címre várjuk 2022. április 15-ig.  

 

Amennyiben a felhí va ssal illetve a tervezett tematikus sza mmal kapcsolatban tova bbi ke rde se meru l-
ne fel, forduljon bizalommal Agg Zolta n fo szerkeszto ho z (comitatus91@gmail.com), vagy Fekete Ka -
roly rovatvezeto ho z, a tematikus sza m ta rsszerkeszto je hez a karoly.fekete@balatonregion.hu cí men.  

 

Jo  ege szse get e s jo  munka t kí va nva,  

Zongor Ga bor, a szerkeszto bizottsa g elno ke  

Agg Zolta n, fo szerkeszto   

Fekete Ka roly, ta rsszerkeszto  
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Statisztikai Szemle 

100. Évfolyam, 1. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

TANULMÁNYOK 

 

A ta vorvosla s ige nybeve tele t befolya solo  te nyezo k a 
CÖVID-19 ja rva ny miatti fe lelem tu kre ben  
Keme ny Ildiko  – Kulhavi Nikoletta Ma rta – Kun Zsuzsanna 
7-43 

 

Pa linkava sa rla si preferencia k vizsga lata a magyar fo-
gyaszto k ko re ben – egy diszkre t va laszta si modell e pí te se 
Maro  Zala n Ma rk – To ro k A ron – Balogh Pe ter – Czine 
Pe ter  
44-67 

 

 

SZÁZ ÉV A STATISZTIKA SZOLGÁLATÁBAN 

 

A magyar lakbe rstatisztika to rte nete  

Ertl Antal  
68-91 

 

 

 

 

 

KÖNYVSZEMLE 

 

Hogyan va ltoztatta meg a CÖVID-19 ja rva ny az emberek 
e lete t?  
Poma zi Istva n 
92-95 

 

FÓRUM 

 

Hí rek e s eseme nyek 

96-97 
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Területi Statisztika 

62. Évfolyam, 1. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

 

 

 

 

TANULMÁNYOK 
 

A Trianon elo tti magyar va rosok relatí v fejlettse ge nek vizs-
ga lata struktura lis egyenletek modellje vel  
Ma te ne  Bella Klaudia – Ritzlne  Kazimir Ildiko   
3-34 

 

A digitaliza cio  banki szolga ltata sokkal o sszefu ggo  elemze si 
leheto se gei az Euro pai Unio ban, 2017–2018 
Kova cs Ga bor – Vinko czi Tama s 
35-58 

 

A jo vedelmi depriva cio  e s a depresszio  o sszefu gge seinek 
te ro konometriai vizsga lata Sko cia ban, te rbeli hiba-
autokorrela cio s e s kombina lt modellel  
Bilicz Hanga Lilla  
59-80 

 

A kultura lis sokszí nu se g hata sa a bizalomra Va stra Go ta-
land sve dorsza gi megye ben, 2014 e s 2018 ko zo tt 
Su meghy Da vid – Ne meth A da m 
81-112 

 

A fiumei kiko to  szerepe Magyarorsza g ku lkereskedelme -
nek va mtarifaoszta lyok szerinti elemze se ben, 1896–1914  
Pelles Ma rton 
113-130 
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Regional Statistics 

12. Évfolyam, 1. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Towards the eastern gate to Europe: Factors shaping per-
ceptions and attitudes towards migrants in Lesvos Island 
(Greece), 2016  

Kostas Rontos – Michail Papazoglou – Maria-Eleni Syrmali 
– Adele Sateriano  

104-134 

 

Halo effect of diversification and polarization, and the role 
of relative deprivation based on the 2018 Swedish parlia-
mentary elections results  

Da vid Su meghy  

135-158 

 

Return equicorrelation and dynamic spillovers between 
Central and Eastern European, and World*1 stock mar-
kets, 2010–2019  

Ngo Thai Hung  

159-192 

 

Analysis of selected economic factor impacts on CÖ2 
emissions intensity: A case study from Jordan, 1990–2015  

Mohammad M. Jaber  

193-208 

STUDIES 

 
Has CÖVID-19 caused a change in the dynamics of the 
unemployment rate? The case of North America and 
continental Europe  
Judit Kapas  

3-26 

 

Local investment promotion in a Hungarian medium-
sized town and the implications of the CÖVID pande-
mic  
Katalin Antalo czy – Imre Birizdo  – Magdolna Sass  
27-50 

 

Regional systems of entrepreneurship in 2017–2018: 
An empirical study in selected regions of South Ame-
rica  
Evelyn Calispa Aguilar  
51-76 

 

Impact of migration and natural reproduction on the 
development of the Slovak–Hungarian ethnic boun-
dary in eastern Slovakia, 1991–2018  

Lora nt Pregi – Ladislav Novotny   

77-103 
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 

2021., XVIII. évfolyam 3. szám  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Benedek Jo zsef 

Fenntarthato  fejlo de s: bana lis metafora to l korunk meghata rozo  teru letfejleszte si paradigma ja ig 
4-14 

    

Sze p Tekla – Szla vik Ja nos – Michael Carnegie LaBelle 

A fenntarthato  fejlo de si ce lok alakula sa a felto rekvo  Euro pa ban: konvergencia vagy divergencia 

15-35 

 

Szila gyi-Csu llo g Mo nika – Dancsik Ade l – Kiss Örhidea 

„A divat egy korszak lenyomata” - A fenntarthato  divat fogyaszto i elfogada sa a CÖVID-19 ja rva ny 
uta n 

36-63 

 

Nagy Zsuzsanna 

Divatos mese, a divat fenntarthato  fejlo de se nek valo sa ga ro l 

64-76 

 

Harazin Piroska – Pe terne  Baranyi Rita – Ko si Ka lma n 

Kihí va sok a korszeru  va llalati hullade kgazda lkoda sban: hullade kmenedzsment az ipari gyakor-
latban 

77-91 

 

Fehe r Zsuzsanna – A sva nyi Katalin – Ja szbere nyi Melinda 

Fenntarthato  mu zeumok az euro pai re gio kban 

92-102 

 

Csehne  Papp Imola – Nagy Csenge – Kara csony Pe ter 

Az emberi ero forra s menedzsment szerepe a fenntarthato  fejlo de sben 

103-112 

 

Kova cs Antal Ferenc 

Roger Scruton: Zo ld Filozo fia, Hogyan gondolkozzunk felelo sen a bolygo nkro l? 

113-114 
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Call for Papers 
 
While the magnitude of challenges vary across borders, external shocks from the CÖVID-19 pande-
mic to the climate crisis highlighted the pivotal role local governments play in response to a crisis. It 
emphasized not just the importance of strengthening functions to withstand these shocks, but also 
highlighted the importance of revisiting and adapting new principles and approaches, building smart 
and resilient local governments to adapt to these challenges. 
 
The workshop addresses the aspects of the functioning of local governments in responding to chal-
lenges of the pandemic and climate crisis and the implications for the future of local governance. 
 
The workshop welcomes paper submission. Authors who plan to give a presentation should submit 
an abstract in English online, including the title, author name, affiliation, postal address, e-mail, and 
3-5 keywords with a maximum 250 words limit. 
 
Abstracts are especially welcome on the following topics: 
· Local Government and the Response to Climate Emergency / Climate Change 
· Local Government and the Response to Covid-19 Pandemic 
· Smart Cities and Smart Local Governance 
 
All proposals (abstracts) will be reviewed by the Scientific Committee. 
 
The Workshop takes place in Győr, Hungary, on 13-14 June 2022 in Onsite/Online Sessions. 
 
Participants will be notified about the format of the Workshop later on. 
 
ABSTRACT SUBMISSION 
 
Submit the abstract, of no more than 250 words, until 31 March 2022, to: 
 
Tama s Hardi, Head of the West Hungarian Research Department of the Centre for Economic and Re-
gional Studies, Institute of Regional Studies, Gyor, Hungary - E-mail: hardi.tamas@krtk.hu 
 
If necessary, contact us to discuss any ideas that you might have for a presentation on the proposed 
themes and issues or on other related topics. 
 
Acceptance decision on abstracts: 15 April 2022 
 
IMPORTANT DATES 
 
· Deadline for abstract submission: 31 March 2022 
· Registration period: 15 April – 15 May 2022 
· Publication of Conference Guide: 30 May 2022 
· Workshop: 13 – 14 June 2022 
 
Details can be found: https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/call-for-papers 
 

Smart and Resilient Local Governance — WORKSHOP 

KONFERENCIAFELHÍVÁS 
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Nagy o ro mu nkre szolga l, hogy meghí vhatjuk Ö nt a 2022. a prilis 28-a n megrendeze sre keru lo  „Danube Cup 
konferencia 2022: Va llalkozo i e s startup ismeretek oktata sa” konferencia ra. Csatlakozzon hozza nk a fo rumon, 
hogy meghallgathassa a Duna-menti re gio  vezeto  va llalkoza sindí ta si oktato it e s gyakorlati szakembereit, vagy 
mint oktato  kifejthesse ve leme nye t e s megoszthassa tapasztalatait. A konferencia ce lja, hogy bemutassa a va l-
lalkozo i/startup-oktata s trendjeit nemzetko zi perspektí va ban, leheto se get adjon oktata si tapasztalatok e s is-
meretek megoszta sa ra, amelyek nemcsak a felso oktata si inte zme nyekben, hanem inkuba torokban vagy akce-
lera torokban is alkalmazhato k. 
 
 
 
 
 
 
A Danube Cup konferencia ce lja a re szvevo k aktí v bevona sa az oktato k e s gyakorlati szakemberek a ltal veze-
tett interaktí v workshop-okba, szí nes e s e rdekes prezenta cio k e s vitaindí to  elo ada sok, kerekasztal-
besze lgete sek megszerveze se, amelyeket a Duna-menti re gio  inspira lo  startup szake rto i vezetnek majd. Egy-
u ttal leheto se get teremt a szakemberek nemzetko zi egyu ttmu ko de se nek kie pí te se re e s megero sí te se re.  
2022-ben a konferencia egynapos rendezve nyke nt keru l megrendeze sre. Egyes elo ada sokat streaming-elu nk 
e s/vagy nyilva nos elo ada ske nt tartunk meg. 
 
Ha re szt vesz a konferencia n megismerheti vagy ismertetheti a te materu let egyetemi e s akcelera cio s/
inkuba tori oktata si trendjeit. A jo vo  va llalkozo inak ke pze se ben a szakmaisa g elme lyí te se mellett kiemelt je-
lento se ggel bí r a nyitottsa g e s a rugalmassa g ero sí te se a folytonosan va ltozo  vila gban, valamint a nemzetko zi 
szemle letmo d. 
  
Kinek javasoljuk a részvételt? 

• Az egyetemi oktata s kerete n belu l, vagy azon kí vu l oktato  va llalkoza sindí ta si e s startup szakemberek 

• Inkuba torok e s startup ko zpontok vezeto i, projektmenedzserek, u zleti ta mogato  szakemberek e s mind-
azok, akik ta mogatja k a startupokat e s a nemzetko zi no vekede s oktata st 

• Karriertana csado  e s HR szakemberek – ku lo no sen azok, akik e rdeklo dnek a nagy nemzetko zi no vekede si 
potencia llal rendelkezo , innova cio -veze relt va llalkoza sok ira nt 

• A felso oktata si inte zme nyek vezeto i, akik ira nyí tja k a startup e s va llalkozo i ismeretek oktata sa val kapcso-
latos programokat, strate gia kat 

• Politikai do nte shozo k, akik befolya ssal vannak a startup e s va llalkozo i ismeretek oktata sa ra, ta mogata si 
politika kra 
 
Kapcsolat 
Email: conference@danubecup.eu 
Website: https://www.uni-corvinus.hu/ind/danube-cup-2022-conference/?lang=en  
 
Legfontosabb információk: 
Konferencia te ma ja:      Vállalkozói és startup ismeretek oktatása 
Ido pont:                            2022. a prilis 28. 
Helyszí n:                        Budapesti Corvinus Egyetem   
A jelentkezés már lezárult, de szeretettel várunk minden érdeklődőt a hallgatóság soraiba. 
 
 
 
A Danube Cup nemzetko zi csapata neve ben, 
   
Prof. emer. VECSENYI Ja nos 
Tudoma nyos vezeto  

Danube Cup konferencia 2022:  
Vállalkozói és startup ismeretek oktatása 

KONFERENCIAFELHÍVÁS  

mailto:conference@danubecup.eu
https://www.uni-corvinus.hu/ind/danube-cup-2022-conference/?lang=en
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International Conference 
LOCAL GOVERNANCE IN A TIME OF GLOBAL EMERGENCIES 

IGU Commission Geography of Governance 
Annual Conference - 2022 

  
Mexico City, 29 - 31 August 2022 

  
Date: 29 - 31 August 2022 
  
Conference venue: Metropolitan Autonomous University (UAM), Mexico 
                                    Casa de la Primera Imprenta de Ame rica, Mexico City 
  
Themes:  The Conference is organized into 4 tracks (themes) 
  
Track 1 - Local Government: Trends, Challenges and Innovations 
Track 2 - The Responses of Local Governance to the Global Climate Emergency 
Track 3 - Local Government Response Towards the COVID-19 
Track 4 - Local Governance, Spatial Planning and Development 
  
Important dates:  
● Submission deadline for abstracts: 15 March 2022 
● Registration online: 20-30 March 2022 
● Conference: 29-31 August 2022 
  
Conference organization: 
IGU Commission Geography of Governance & Metropolitan Autonomous University (UAM) and 
National Autonomous University of Mexico (UNAM) 
  
Conference website: https://sites.google.com/view/geogov2022/home  

  
Contact: IGU Commission Geography of Governance: igu.geogov@gmail.com 

IGU Commission Geography of Governance Annual Conference 
Mexico City, 29 - 31 August 2022 

KONFERENCIAFELHÍVÁS  

https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=aeeq8myYaKNlL49ldVeLArtd8eh49Tr8hlF0KYH4WGs-DIIm7uvZCA..&URL=https%3a%2f%2fsites.google.com%2fview%2fgeogov2022%2fhome
https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=C_ty47A0f5_oqRv5Gck8ABngIHBh0n1BLJfgLokILas-DIIm7uvZCA..&URL=mailto%3aigu.geogov%40gmail.com


 

 22 

 

KONFERENCIA FELHÍVÁS 

 

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 

 

  

26th CEPSA annual conference 

2022. ju nius 2-3. (absztrakt leada si hata rido : 2022. februa r 28.) 

https://www.cepsanet.org/ 

 

 

The XVI World Conference of Spatial Econometrics Association 

2022. Ju nius 23-24. (absztrakt leada si hata rido : 2022. ma rcius 1.  

https://spatial.wne.uw.edu.pl/index.php/sea2022/ 

 

 

35th ERSA Summer School – Circular economy & green growth:  

challenges for urban, regional and entrepreneurial ecosystems 

2022. ju nius 13-17 (absztrakt leada si hata rido : 2022. ma rcius 10.) 

https://ersa.eventsair.com/2022-ersa-summer-school/ 

 

CURA Conference 2022: Towards the 'post-pandemic' City? 

Önline, 2022. ju nius 14-16  

https://cura.our.dmu.ac.uk/cura-conference-2022/ 

2nd Regeneration of Industrial Cities International Congress 

2022. ju nius 7-8  

https://www.regeneracjamiast.pl/ 

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 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 második száma májusban várható. Folyamatosan  
várjuk a tagok híreit az állandó rovatokhoz kapcsolódóan.  

 

 

 

 

http://www.mrtt.hu/mta_rtb.html
http://eco.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-felepites/intezetek/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/mta-rtb-hirlevelei
http://eco.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-felepites/intezetek/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/mta-rtb-hirlevelei

