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Az MTA Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa ga so-
ron ko vetkezo  u le se re 2022. ma jus 26-a n keru l 
sor. Az u le s elso  re sze nyí lt szakmai elo ada s, 
melyre minden ko ztestu leti tagot tisztelettel va r-
nak! 

 

 

A meghívó a következő oldalon látható. 
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A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben   

MEGHÍVÓ 

https://us02web.zoom.us/j/81095778529?pwd=QnhOWG83cUxBNzJTOEFLVzdiWXJNdz09 

https://us02web.zoom.us/j/81095778529?pwd=QnhOWG83cUxBNzJTOEFLVzdiWXJNdz09
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Az RTB új közgyűlési képviselői 
 

A mu lt e v ve ge n lezajlott a Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa ga ban is a ko zgyu le si ke pviselo k va laszta -
sa. Az u j ko zgyu le si ke pviselo k: Dusek Tama s e s Lengyel Imre. 
 
A ko zgyu le si ke pviselo k ko telezettse geit e s leheto se geit az MTA-ro l szo lo  1994. e vi XL. to rve ny aktua -
lis va ltozata e s az ennek megfelelo  MTA Alapszaba ly e s Ü gyrend tartalmazza.  
A ko zgyu le si ke pviselo k a IX. oszta lyon az akade mikusok mellett szavazati joggal ke pviselik az RTB-t 
az oszta lyu le seken, e s ugyancsak szavazati joggal vesznek re szt az MTA ko zgyu le s munka ja ban. Az u j 
nem akade mikus ko zgyu le si ke pviselo k 2022. ma rcius 1-to l la tja k el feladataikat 3 e ven a t.  
 
Kivonat az egyse ges szerkezetu  MTA alapszaba lybo l e s u gyrendbo l (https://mta.hu/data/
dokumentumok/JIF/MTAtv_ASZ_Ügyrend_egyseges%20szerkezetben_20200411.pdf): 
A Magyar Tudoma nyos Akade mia ro l szo lo  to rve ny szerint a Ko zgyu le s az MTA legfo bb do nte shozo  tes-
tu lete. Az Akade mia Ko zgyu le se t a hazai akade mikusok, valamint a nem akade mikus ke pviselo k alkot-
ja k. Üto bbiak az Alapszaba lyban meghata rozott mo don ko zvetlen e s titkos va laszta ssal nyerik el tagsa -
gukat. Sza muk legfeljebb 200 fo . 
A Ko zgyu le s nem akade mikus ko zgyu le si ke pviselo it a ko ztestu let nem akade mikus tagjai ha rom e vre 
va lasztja k meg, a ha rom e v eltelte vel a ke pviselo k – egy alkalommal – u jrava laszthato k. A 200 nem 
akade mikus ko zgyu le si ke pviselo  tudoma nya gi eloszla sa a ko vetkezo : 143 ke pviselo i helyen az oszta -
lyok egyenlo  ara nyban osztoznak, mí g a tova bbi 57 hely az egyes oszta lyokhoz tartozo , nem akade mi-
kus ko ztestu leti tagok ara nya ban oszlik meg.  
A ko zgyu le si ke pviselo knek megva lasztott nem akade mikus ko ztestu leti tagok a Ko zgyu le sen, tova bba  
annak a tudoma nyos oszta lynak e s bizottsa gnak az u le sein vesznek re szt szavazati joggal, amelyben 
nyilva ntartja k o ket, kive ve, hogy az Akade mia tagjainak megva laszta sa ban csak a hazai akade mikusok 
vesznek re szt, az oszta lyokon doktori u gyekben pedig csak a hazai akade mikusok e s az MTA doktora 
cí mmel rendelkezo  nem akade mikus ko zgyu le si ke pviselo k szavazhatnak. A tudoma nyos oszta ly tagjai 
az oszta ly tudoma nyteru lete n megva lasztott akade mikusok e s nem akade mikus ko zgyu le si ke pviselo k. 
 
A teru leti bizottsa gok alanyi jogu  tagjai a teru leten lako hellyel rendelkezo  e s/vagy dolgozo  hazai aka-
de mikusok (tova bbi korla toza s ne lku l) e s megbí zata suk ido tartama ra a nem akade mikus ko zgyu le si 
ke pviselo k; va lasztott tagjai azok a nem akade mikus ko ztestu leti tagok, akiket az ott dolgozo  nem aka-
de mikus ko ztestu leti tagok a bizottsa g szervezeti szaba lyzata nak megfelelo en tagga  va lasztanak. A bi-
zottsa gok tudoma nyos teve kenyse get folytato , de tudoma nyos fokozattal nem rendelkezo  szakembere-
ket szavazati joggal nem rendelkezo , tana csokoza si jogu  re sztvevo ke nt jogosultak a munka jukba be-
vonni. 
 
A nem akade mikus ko zgyu le si ke pviselo ket a tudoma nyos bizottsa gok lista in a ko ztestu let nem akade -
mikus tagjai titkosan, elektronikus u ton vagy leve lszavaza ssal va lasztja k meg. Minden ko ztestu leti tag 
egyetlen tudoma nyos bizottsa ghoz tartozik: itt va laszt e s itt va laszthato . A va laszta s ke t szakaszban 
to rte nik. Az elso  szakasz a szavaza sra jogosultak jelo ltaja nla sa, amely az Akade mia elno ke a ltal erre 
kijelo lt akade miai ko ltse gvete si szerv a ltal leve l forma ja ban vagy elektronikus u ton lefolytatott elja ra s. 
A jelo ltaja nla s eredme nye t papí ralapu  leve lben vagy elektronikus u ton valamennyi szavazo val ko zo lni 
kell. A jelo ltaja nla sban kialakult sorrend (legto bb „igen” szavazattal rendelkezo k) ko telezo  rangsort 
jelent, ennek alapja n a llí tja o ssze a va laszta si bizottsa g a jelo ltlista t. A ko zgyu le si ke pviselo i manda tu-
mokat a jelo ltek a ma sodik szakaszban, az e rdemi - papí r alapon to rte nt vagy elektronikus - szavaza -
son kapott szavazatok sorrendje ben nyerik el. A jelo lo lista n legfeljebb ke tszer annyi ne v szerepelhet, 
mint amennyi a bizottsa gra juto  ke pviselo i helyek sza ma. 

Szerkeszto  
 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben   

MTA RTB MŰKÖDÉSE 
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DÍJAK, ELISMERÉSEK 

 
A ma rcius 15-i nemzeti u nnep alkalma bo l Rechnitzer Ja nos , a SZE e s a 

KRTK RKI kutato professor emeritusa, az MRTT tiszteletbeli elno ke a regio-
na lis tudoma ny, ezen belu l a regiona lis gazdasa gfejleszte s teru lete n ve gzett 

to bb e vtizedes kutato i, oktato i e s tudoma nyszervezo  munka ja elismere se-
ke nt Magyar E rdemrend Tisztikeresztje kitu ntete sben re szesu lt.   

 

 

  

 

 

Fiatal Kutato k Akade mia ja (FKA) egy 2019-ben alapí tott, a Magyar Tu-
doma nyos Akade mia (MTA) ko zfeladataival o sszhangban mu ko do , 

alulro l szervezo do  tudoma nyos ta rsasa g, mely a fiatal kutato k hangja 
kí va n lenni Magyarorsza gon. Ce lja, hogy a tudoma nyos oszta lyokkal e s 

az MTA testu leteivel szorosan egyu ttmu ko dve re szt vegyen az MTA 

tudoma nyos teve kenyse ge ben, valamint itthon e s ku lfo ldo n ke pviselje 
a fiatal kutato k ko zo sse ge t.  

Az FKA indulo  tagle tsza ma 2019-ben 24 fo  volt. Minden e vben 12 u j 

tag keru l megva laszta sra – reprezenta lva az E lettudoma nyok, Huma n- 
e s Ta rsadalomtudoma nyok, valamint a Terme szettudoma nyok szakte-

ru leteit – addig, amí g az FKA le tsza ma el nem e ri a 60 fo t. Ezt ko veto en minden e vben annyi u j tag 
keru l megva laszta sra, amennyi biztosí tja a 60 fo s tagle tsza mot. Ide n u jabb 12 tag va laszta sa ra ke-

ru lt sor, 2022. ma jus 1-to l az MTA IX. oszta ly jelentkezo i ko zu l Lipta k Katalint va lasztotta k, í gy a 
ko vetkezo  5 e vben o  ke pviselheti a fiatal kutato kat. 

 

2022. a prilis 8-a n, u nnepe lyes dí ja tado  ke-

rete ben Lengyel Bala zs a Corvinus Kutata si 
Kiva lo sa g 2022 elismere sben re szesu lt sze-

nior kutato  katego ria ja ban. A Corvinus Ku-
tata si Kiva lo sa g elismere s a Corvinus hall-

gato i, illetve oktato i-kutato i a ltal publika lt 
tudoma nyos munka kat dí jazza, í gy a CKK a 
nemzetko zi me rce vel is kiemelkedo , az 

Egyetem szempontja bo l releva ns kutata si 

eredme nyek o szto nze se nek e s elismere se -

nek eszko ze. A dí jra – ami ebben az eszten-
do ben a benyu jta st megelo zo  ha rom e v 

munka ssa ga t e rte kelte – nyí lt pa lya zaton lehetett jelentkezni.  
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DÍJAK, ELISMERÉSEK 

Regionális tudományi intézmények kitüntetése  

az MTA Kiváló Kutatóhely címmel 

 

 

 

 

Akade mia 2021-ben hozta le tre a Kiva lo  Kutato hely mino sí te st, amely a tudoma nyos inte zme nyek 
kiva lo sa ga t e rte keli. Az MTA Kiva lo  Kutato hely 2021. e vi kií ra sa ra benyu jtott o sszesen 114 pa lya -
zat mindegyike t legala bb ha rom fu ggetlen szake rto , majd az MTA tudoma nyos oszta lyain belu l ala-

kí tott bí ra lo  bizottsa g e rte kelte, e s az illete kes tudoma nyos oszta ly, majd az MTA Kutato helyeket 
Mino sí to  Tana cs tett javaslatot a mino sí te s odaí te le se re az Akade mia Elno kse ge nek. A Kutato helye-

ket Mino sí to  Tana cs ne ven fela llí tott elno kse gi bizottsa g 11 tagja t a tudoma nyos oszta lyok delega l-
ta k, elno ke Hunyady La szlo , az MTA rendes tagja. 

 

 

 

Folytatás a következő oldalon.  

 

 

A Magyar Tudoma nyos Akade mia (MTA) a Kuta-
to helyeket Mino sí to  Tana cs javaslata alapja n ki-

emelkedo en magas szí nvonalu  tudoma nyos mun-
ka ja elismere seke nt az MTA a ltal Kiva lo nak Elis-
mert Kutato hely mino sí te st adoma nyozott 95 
magyarorsza gi tudoma nyos mu helynek e s inte z-
me nynek. A regiona lis tudoma ny e s regiona lis 
tanulma nyok sza ma ra kiemelten fontos, hogy a 
tudoma nya g egyik hazai ba zisinte zme nye t, a Ko z-
gazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko z-
pont Regiona lis Kutata sok Inte zete t (KRTK RKI) 
valamint ke t tova bbi, a regiona lis tudoma nyi ku-
tata sok szempontja bo l jelento s inte zme ny, a Ko z-
gazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko z-
pont Ko zgazdasa g-tudoma nyi Inte zete t (KRTK 
KTI) e s a Pe csi Tudoma nyegyetem Ko zgazdasa g-
tudoma nyi Kara t (PTE KTK) is kitu ntette k az elis-
mere ssel. Az oklevelek u nnepe lyes a tada sa ra 
2022. ma jus 4-e n a Magyar Tudoma nyos Akade -
mia Sze chenyi te ri sze kha za ban keru lt sor. 
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DÍJAK, ELISMERÉSEK 

Az MTA Kiva lo  Kutato hely mino sí te s o t e vig, azaz 2022. ma jus 4. napja to l 2027. ju nius 30. napja ig 
e rve nyes, e s az Akade mia a ltal kií rt kutata sta mogata si pa lya zatok elbí ra la sa sora n elo nyt jelent a 

mino sí te s birtokla sa. Az MTA nemzetko zi mobilita si pa lya zatai esete ben az MTA Kiva lo  Kutato hely 
mino sí te s megle te ma r pa lya zati felte tel, emellett to bb akade miai pa lya zat esete ben a mino sí te s 

megle te elo nyt jelent. A mino sí te st elnyero  kutato helyek jogosultta  va lnak az MTA Kiva lo  Kutato -
hely megneveze s, e s az MTA Kiva lo  Kutato hely logo  haszna lata ra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KRTK RKI neve ben az oklevelet Varju  Viktor, az inte zet igazgato ja vette a t (Forra s: MTA) 

 

Forra s: https://mta.hu/kozgyules2022/mta-kivalo-kutatohely-nyilvanos-a-rangos-akademiai-
minositest-elnyert-intezmenyek-listaja-112103 

 

 

Pa ger Bala zs 
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DÍJAK, ELISMERÉSEK 

James W. Scott – Regionalista az MTA új tagjai között 

A Magyar Tudoma nyos Akade mia 2022. ma jus 3-a n megva lasztotta u j tagjait, 

ko ztu k a regiona lis e s hata rkutata sok egyik kiemelkedo  nemzetko zi alakja t. 
James W. Scott professzort az Akade mia tiszteleti tagja va  va lasztotta k. 

James Wesley Scott 1956. a prilis 20-a n szu letett a kaliforniai Oaklandben. 1979-
ben szerzett biolo gus BA diploma t Berkeley-ben, 1986-ben geogra fus MA diplo-
ma t Berlinben (Freie Üniversita t), s ugyanott ve dte meg PhD disszerta cio ja t, 

majd habilita lt 2006-ban. Ha rom „anyanyelve” (angol, spanyol, ne met) mellett 
to bb nyelven (finn, magyar, francia, orosz) besze l magas fokon. 2008-to l a Kelet-

Finnorsza gi Egyetem (Üniversity of Eastern Finland) egyetemi tana ra Joensuu-
ban. 2013-to l az MTA KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete nek ku lso  munkata rsa, az MTA elno k ta -

mogata sa val megalakult Hata rkutato  Csoport vezeto je. 

1992-to l 2008-ig Berlinben fo a lla su  tudoma nyos kutato  e s egyetemi oktato . Elso  nemzetko zi figyel-

met e s elismere st kiví vo  tudoma nyos kutata sai a teru leti e s va rosterveze sre ira nyultak, melynek 
kerete ben elme leti e s alapkutata sokat egyara nt ve gzett, s a te mako rben sze lesko ru  publika cio s te-
ve kenyse get fejtett ki. A tudoma nyos kutata sok e s a berlini egyetemi oktata s mellett 1998–2007 

ko zo tt to bb ho napos (Tampere, Joensuu, Barcelona), illetve egy e ves (Guadalajara, Berkeley) okta-
to , kutato  teve kenyse get ve gzett to bb orsza gban. 

A 2000-es e vek eleje to l fokozatosan az a llamhata r-kutata sok egyik meghata rozo  nemzetko zi sze-
replo je ve  va lt. Az elme leti alapkutata sok mellett – melyben iskolateremto ke nt tartja sza mon a 

nemzetko zi szakmai ko zve leme ny – munkacsoportja val a finn–orosz hata r elso rendu  kutato ja va , a 
bonyolult problematika megbecsu lt szake rto je ve  va lt. Sze les ko rben hivatkozott tanulma nyok e s 

ko tetek szerzo je, szerkeszto je. 

Az Euro pai Ünio  hata rokon a tnyu lo  kutata si projektjeinek egyik legelismertebb vezeto je. Bru sszel-

ben prominens helyet ví vott ki a te mako r magas szintu  kutata sa val e s publika cio s teve kenyse ge vel. 

Eredme nyei egyebek ko zt a Cities, European Planning Studies, European Ürban and Regional Studi-
es, Geopolitics, Political Geography, Regional and Federal Studies, Regional Studies, Ürban Studies 

c. lapokban jelentek meg. Mintegy 130 tudoma nyos ko zleme ny szerzo je (ebbo l Scopus rendszerben 
75 db), ide zettse ge tudoma nyteru lete n kiemelkedo  (Scopusban 1020 db, Google Scholarban 3200 

db). A Journal of Borderlands Studies szerkeszto se gi tagja, a Routledge Borderlands Studies soro-
zatszerkeszto je. 

A magyar regiona lis tudoma ny szempontja bo l kimagaslo  jelento se ge volt annak, hogy 2012–2013-
ban 10 ho napos o szto ndí jat (Distinguished Scientist Fellowship) kapott az MTA-to l „border studi-
es” te mako re ben, melyet elso sorban az RKI keretei ko zo tt to lto tt, de szinte teljesen megismerte az 

orsza g o sszes hata rszakasza t, s ma s hata rkutato  inte zme nyeit is. A hazai kiada su  lapok ko zu l szer-
keszto bizottsa gi tagja lett a Te r e s Ta rsadalomnak, a Hungarian Geographical Bulletinnek, fo szer-

keszto je a Cross-Border Review-nak. Ku lso  munkata rsa a Hata ron A tnyu lo  Kezdeme nyeze sek Ko -

ze p-euro pai Segí to  Szolga lata nak (CESCI), tagja az MTA PAB To rte neti e s Politikai Fo ldrajzi Munka-

bizottsa ga nak, e s a Magyar Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa gnak is. To bb OTKA projekt (NN, K, FK) 
aktí v re sztvevo je. Az elmu lt e vtizedben ke thavi rendszeresse ggel „fordult meg” Magyarorsza gon, 

Pe csett laka st tart fenn. Kutata si teljesí tme nye, emberi habitusa, korrektse ge oka n a sze lesen e rtel-
mezett szakma (regionalista k, hata rkutato k, geogra fusok) megbecsu le se t e lvezi. 

Ra cz Szila rd 
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Posztdoktori ösztöndíjban részesült a szegedi regionális műhely  
oktatója 

 
A Tempus Ko zalapí tva ny Magyar A llami Eo tvo s O szto ndí j (MA EO ) segí tse ge vel ne gy ho napot to lthet az 
Egyesu lt A llamokban Bodna r Ga bor, az SZTE GTK Ko zgazdasa gtani e s Gazdasa gfejleszte si Inte zet ad-
junktusa. A MA EO  posztdoktori katego ria ja nak elnyere se vel leheto se g nyí lik a kutato  sza ma ra, hogy 
bekapcsolo djon a nyugat-virginiai egyetem (West Virginia Üniversity, WVÜ) Morgantown va rosa ban 
tala lhato  kutato inte zete nek, a Regional Research Institutenak (RRI) munka ja ba.  
Az 1965-ben alapí tott inte zet a tudoma nyteru let egyik nemzetko zileg elismert ko zpontja, 1981–82-
ben Wassily Leontief, Nobel-dí jas ko zgazda sz is itt ve gezte kutata sait. Nem ve letlen, hogy az inte zet fo  
profilja jelenleg is az input-output elemze sekhez kapcsolo dik. A ko zelmu lt tudoma nyos eredme nyei 
ko zu l e rdemes kiemelni az RRI a ltal fejlesztett u n. ECIO-modellt (o konometriai input-output modell). A 
modell segí t felta rni az egyesu lt a llamokbeli makrore gio k ko zo tti gazdasa gi (interszektora lis) kapcso-
latokat, e s egy adott te rse gen belu l is ke pes diagno zist fela llí tani a gazdasa gi folyamatokat illeto en.  
Szinte n az inte zet tudoma nyos eredme nyeihez kapcsolo dik az IO-Snap nevu , saja t fejleszte su  szoftver 
( https://www.io-snap.com/  e s https://econalyze.com/ ). Ennek segí tse ge vel leheto se g nyí lik model-
lezni a te rse gi e s nemzetgazdasa gi a gazati kapcsolatokat az amerikai gazdasa gstatisztikai adatok fel-
haszna la sa val. Ehhez a kutata shoz van leheto se ge csatlakozni a szegedi kutato nak. 
A ní vo s kutato inte zet to bb sza lon is kapcsolo dik a hazai regiona lis tudoma nyhoz. Az RRI az 1980-as 
e vekben, a rendszerva lta s ko ru l to bb hazai kutato t is fogadott, to bbek ko zo tt ja rt ott Barta Gyo rgyi e s 
Simon Imre is. Valamivel ke so bb (1995-1998) itt szerezte doktori cí me t Varga Attila, akinek Luc Ans-
elin volt a te mavezeto je. Jelenleg pedig Ja rosi Pe ter, a pe csi regiona lis mu hely kora bbi meghata rozo  
tagja folytatja itt tudoma nyos munka ja t. 
A szerzo  ezu ton is ha la s ko szo nete t fejezi ki Randall W. Jackson, a WVÜ RRI igazgato ja, valamint Ja rosi 
Pe ter, a WVÜ RRI tudoma nyos munkata rsa fele . Ta mogata sukkal hozza segí tette k a tudoma nyos kuta-
to u t le trejo tte hez, valamint a jelenleg is zajlo  tudoma nyos munka eredme nyes megvalo sula sa hoz. 
        
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A West Virginia University ’Regional Research Institute Outstanding Alumni Scholar Award’ díjazottjai 

előtt. A tablón középen Varga Attila látható, aki 2011-ben nyerte el a kitüntetést  
 

Bodna r Ga bor 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben   

BESZÁMOLÓ KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJRÓL 
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KONFERENCIABESZÁMOLÓK 

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán 2022. 

március 17-én ünnepi konferencia keretében köszöntötték Székely Csaba és 

Kulcsár László professzor emerituszokat 75. születésnapjuk alkalmából. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A konferencia n nyolc tudoma nyos elo ada s hangzott el. Kulcsa r La szlo  felke re se re Dr. habil. To th Ba-

la zs Istva n a teru leti to ke euro pai dimenzio ja ro l tartott tudoma nyos elo ada st, Dr. habil. Farkas Ti-

bor a ta rsadalmi to ke t vizsga lta vide ki ko zo sse gekben Magyarorsza gon e s Roma nia ban, Prof. Dr. 

Taka csne  Prof. Dr. Gyo rgy Katalin „Mezo madaras – egy telepu le s e l(t) e s e lni akar” cí mmel tartotta 

meg elo ada sa t e s Dr. habil. Ritter Krisztia n „A mezo gazdasa g su lya e s szerepe a helyi fejleszte sekben 

a falukutata sok fe nye ben” cí mmel ismertette eddigi kutata si eredme nyeit.  

 

Az u nnepi alkalom tisztelete re a La mfalussy Sa ndor Ko zgazdasa gtudoma nyi Kar jubileumi tanul-

ma nyko tet sorozatot indí tott, melynek az elso  ke t tanulma nyko tete Oba dovics Csilla e s Sze les Zsu-

zsanna szerkeszte se ben jelent meg „A termele si fu ggve nyekto l az okos gazda lkoda sig” e s 

„To rte nelem – Ta rsadalom – Vide k” cí mmel.  

 

A ko tetek cikkei leto ltheto k:  

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32746468 
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32761686  
 

 

      Sze les Zsuzsanna e s Oba dovics Csilla 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32746468
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32761686
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KONFERENCIABESZÁMOLÓK 

 

6th Ankara International Congress on Scientific Research 
Ankara (online), 2022. a prilis 1-3. 

 

 

A 6th Ankara International Congress on Scientific Research egy 2019-ben alakult konferencia soro-

zat a lloma sa, melynek fo kusza a gazdasa gtudoma nyok mellett mu szaki tudoma nyi te ma kat is tartal-

maz. Szendi Do ra (adjunktus, ME-GTK, Vila g- e s Regiona lis Gazdasa gtan Inte zet) a konferencia n 

"The Effects of Economic and Social Shocks (Crises) of the 2000s on the Gross Value Added in Cent-

ral-Eastern Europe" cí mmel elo ada st tartott, valamint szekcio vezeto i feladatokat la tott el. A szekcio -

ban kilenc elo ada s hangzott el, amelyeket modera lt, ill. a hozza szo la sokat koordina lta. A szekcio ban 

egyebek mellett olyan te mako ro k vizsga lata ra keru lt sor, mint a gazdasa gpolitikai modellek e s a 

pe nzu gyi va lsa g o sszefu gge sei, fenntarthato sa g, teru leti egyenlo tlense gek, fogyaszto i magatarta st 

e rinto  ke rde sek. Kí nai, pakiszta ni, egyiptomi, nige riai, szerb, kazah e s indone z re sztvevo k alkotta k a 

szekcio t.  

 

 

Szendi Do ra 
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KÖNYVISMERTETŐ 

Godzsa Aniko  (szerk.)(2021):  

Helyi tudástár 

Oktata si Hivatal, Budapest 

(7 ko tet) 

 
 
Helyi tuda sta r cí mmel a Ka rpa t-medence re gio it bemutato  kultu rto rte neti e s helyismereti kiad-

va nysorozat ke szu lt az Oktata si Hivatal egyik euro pai unio s projektje ben. 

A he t ko tetbo l a llo  ko nyvsorozat a hata ron tu li pedago gusszervezetekkel egyu ttmu ko de sben ke -
szu lt azzal a ce llal, hogy a tfogo  ke pet adjon a jelenlegi orsza ghata rok a ltal felszabdalt, de geogra fiai-

lag e s kultura lisan o sszetartozo  Ka rpa t-medencei re gio kro l. A ko tetek to rte nelem-, ne p- e s honis-
mereti, magyar- e s oszta lyfo no ki o ra kon tana ri sege dletke nt is kiva lo an haszna lhato k, de ku lhoni 

oszta lykira ndula sok szerveze se hez vagy nemzeti emle khelyek felkerese se hez is ta mpontot e s hasz-
nos informa cio kat nyu jtanak. Ku lo no sen nagy haszonnal forgathatja k a Helyi tuda sta r kiadva nyait a 
Hata rtalanul Programban re szt vevo  oszta lyok tana rai, tanulo i. 

 

A sorozat he t ko tete: 
A Duna mentén – Az E szak-Duna ntu l e s a Nyugat-Felvide k 
A Duna és a Tisza vidékén – A De l-Alfo ld e s a De lvide k 
A Duna és a Dráva vidékén – A De l-Duna ntu l e s E szakkelet-Horva torsza g 
A Lajtától a Muráig – A Nyugat-Duna ntu l, a Muravide k, Burgenland e s Be cs 
Az Ipolytól a Sajóig – A palo cok fo ldje n e s a selmeci ba nyavide ken 
A Szamostól a Temesig – Kelet-Magyarorsza g e s a Partium 
A Tiszától a Sajóig – E szak-Magyarorsza g, a Kelet-Felvide k e s Ka rpa talja 
 

A ko tetsorozat az EFOP-3.10.1-17-2017-00001: Tematikus egyu ttmu ko de s ero sí te se a ko znevele s 
e s felso oktata s tere n a Ka rpa t-medence szomsze dos orsza gaival elneveze su  euro pai unio s projekt-

ben ke szu lt. A program ce lja a Ka rpa t-medence magyar nyelvu  oktata sa nak fejleszte se e s oktata s-
szakmai ha lo zatok kie pí te se volt. 

 

A ko tetsorozat leto ltheto : https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/

hianypotlo_kiadvanysorozat_karpat_medence/ 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/helyi_tudastar/Csallokoz.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/helyi_tudastar/Delvidek.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/helyi_tudastar/Drava.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/helyi_tudastar/Esterhazy.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/helyi_tudastar/Paloc.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/helyi_tudastar/Partium.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/helyi_tudastar/Rakoczi.pdf
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Az MTA RTB folyóiratlista alapján - hazai és nemzetközi (A, B és C kategória) cikkek  

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK  

 

Aquaro, M. – Damioli, G. – Lengyel, B. (2021): Innovative mergers and acquisitions and the broker 
regions of European integration. Regional Studies , 1-13. DOI: 

https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1998418 

Czaller L. – Elekes Z. – Lengyel B. (2022): Kik dolgoznak otthonro l ve gezheto  a lla sokban? In Fazekas 

K. – Ko nya I. – Kreko  J. (szerk.): Munkaero piaci Tu ko r 2020. Ko zgazdasa g- e s Regiona lis Tudo-
ma nyi Kutato ko zpont, ELKH, Budapest, 148–157. o. 

Czaller, L. – To th, G. – Lengyel, B. (2022): Allocating vaccines to remote and on-site workers in the 

tradable sector. Scientific Reports, 12(1): Article number: 4098. DOI: 

https://doi.org/10.1038/s41598-022-08043-0 

Ma lovics Gy. – Bajmo cy Z.  – Ge bert J. – Juha sz J. – Me reine  Berki B. – Miho k B. (2022):  A ko zo sse gi 

szerepva llala s, mint az egyetemek u jra felfedezett, de elhanyagolt feladata.  Magyar Tudoma ny, 
183 (5) 631–643. o. 

Reisinger A. (2022): A va llalatok e s a ta rsadalom lehetse ges kapcsolo da si pontjai – elme leti megko ze-
lí te sben. Civil Szemle, 19(1) 5-23. o.  

To th, G. – Elekes, Z. – Whittle, A. – Lee, C. – Kogler, D. F. (2022): Technology network structure condi-
tions the economic resilience of regions. Economic Geography, 1-24. DOI: 

https://doi.org/10.1080/00130095.2022.2035715 

 

 

Tova bbi hazai cikkek a hazai szakmai folyo iratok aktua lis sza mait bemutato  re szne l tala lhato k. 
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KÖZELGŐ ESEMÉNYEK 

Illés Iván Emlékülés – Budapest, 2022. május 23. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ma ra o rvendetesen kibo vu lt, mu ko de se ben kiteljesedett hazai regionalista ko r nagy tekinte -
lyu , tiszteletben a llo  elo do k munka ja ra ta maszkodik. Ko ze ju k tartozott Prof. dr. Ille s Iva n (1942
–2017), az MTA doktora, aki teru leti terveze shez, fejleszte shez ko to do  korma nyzati inte zme -
nyek (VA TI; OT; Tervgazdasa gi Inte zet; BBR) munkata rsake nt, az MTA RKK fo igazgato jake nt, 
to bb egyetem (ELTE, BME, ME) tana rake nt hosszu  e veken a t volt re szese azoknak a munka k-
nak, amelyek a ta rsadalom, gazdasa g teru leti folyamatait, ira nyí ta si proble ma it elme leti kutata -
sokkal e s gyakorlati javaslatokkal, e rdemi vita k ko zepette igyekezett egyre ismertebbe  tenni a 
hazai e s a nemzetko zi tudoma nyban, a ta rsadalmi gyakorlatban. 

 

Ille s Iva n ide n lenne nyolcvan e ves. Ebbo l az alkalombo l 2022. ma jus 23-a n Budapesten emle k-
u le st szervez a KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete e s a Regiona lis Kutata s Alapí tva ny, ahol a 
tisztelgo  ko tet szerzo i tartanak elo ada s. Program: http://www.rkk.hu/hu/vezeto_hirek/illes-
ivan-emlekules--budapest-2022-majus-23.html 

 

Minden e rdeklo do t szeretettel va runk! Ke rju k, re szve teli sza nde ka t 2022. ma jus 13-ig jelezze 
Slachta Krisztina nak (slachta.krisztina@krtk.hu)! 

http://www.rkk.hu/hu/vezeto_hirek/illes-ivan-emlekules--budapest-2022-majus-23.html
http://www.rkk.hu/hu/vezeto_hirek/illes-ivan-emlekules--budapest-2022-majus-23.html
mailto:slachta.krisztina@krtk.hu
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KÖZELGŐ ESEMÉNYEK 
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A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

JUBILEUMI XX. VÁNDORGYŰLÉSE 

 

Tér és állam 
 

Budapest, 2022. október 6–7.
 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

1. körlevél 
 

PROGRAMTERVEZET 

2022. október 6. csütörtök 

09.00–10.00  Közgyűlés 

10.00–12.00  Plenáris ülés 1. 

13.00–15.30  Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan 

16.00–18.30  Plenáris ülés 2. 

2022. október 7. péntek 

09.00–12.00  Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan 

13.00–14.30  Plenáris ülés 3. 

15.00–18.00  Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan 

 

FELHÍVÁS SZEKCIÓÜLÉS SZERVEZÉSÉRE 

Az MRTT a vándorgyűlés témájához kapcsolódóan várja a társaság tagjainak jelentkezését (magyar vagy angol nyelvű) szekciók szervezésére és levezetésé-

re. Nyolc-nyolc szekciót tervezünk párhuzamosan, három idősávban (csütörtök délután, péntek délelőtt és délután). 

A javaslattevőnek vállalnia kell a szekcióelnöki funkció betöltését, valamint a szekció megszervezését. A szekcióvezető gondoskodik legalább négy színvona-

las előadás megtartásáról saját elhatározása alapján felkért előadókkal, továbbá lehetősége lesz az előadással jelentkezők közötti válogatásra. 

A szekciókra vonatkozó javaslat tartalmazza: 

a tervezett szekció munkacímét, és rövid leírását (500–1500 karakterben), 

négy előadót (név, fokozat, beosztás, képviselt szervezet, előadás munkacíme), 

négy potenciális előadót (név, képviselt szervezet), 

a szekcióelnök elérhetőségeit. 

A javaslatot kérjük 2022 június 30-ig megküldeni Rácz Szilárd titkár szracz@rkk.hu e-mail címére. 

A szekciókról az MRTT elnöksége dönt 2022. július elején. 

A szekciók a vándorgyűlés 2. körlevelében kerülnek meghirdetésre 2022 júliusában. 

Szekcióelőadással a szekcióelnökök felkérése alapján vagy absztrakt beküldésével egyénileg lehet jelentkezni a 2. körlevélben szereplő feltételek szerint. 

A vándorgyűlésre terveink szerint jelenléti formában kerítünk sort. 

A sikeres vándorgyűlés reményében, 

 

üdvözlettel 

 

Gál Zoltán 

elnök 

 

KONFERENCIAFELHÍVÁSOK 

mailto:szracz@rkk.hu
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KONFERENCIAFELHÍVÁSOK 

Konferencia a hata ron a tnyu lo  teru leti monitoringro l  
(2022. ma jus 24-25, Budapest)  

https://budapest.cesci-net.eu/konferencia-a-hataron-
atnyulo-teruleti-monitoringrol/#regisztrci 

Cities After Transition – 9th International Ürban 
Geographies of Post-Communist States Conference  
(June 27—July 1 2022, Budapest)  
https://tgf.elte.hu/cat2022_home?m=7421 

Bridging Old and New Divides: Global Dyna-
mics & Regional Transformations 
(14-16 September 2022, Leipzig ) 

General abstract submission deadline:  
16 May 

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

Ko zelgo  ERSA eseme nyek: 
https://ersa.org/upcoming-events/ 

 

Ko zelgo  RSA eseme nyek: 
https://www.regionalstudies.org/events-and-webinars/ 

 

https://budapest.cesci-net.eu/konferencia-a-hataron-atnyulo-teruleti-monitoringrol/#regisztrci
https://budapest.cesci-net.eu/konferencia-a-hataron-atnyulo-teruleti-monitoringrol/#regisztrci
https://tgf.elte.hu/cat2022_home?m=7421
https://www.regionalstudies.org/events/2022-rsa-cee-programme/
https://www.regionalstudies.org/events/2022-rsa-cee-programme/
https://ersa.org/upcoming-events/
https://www.regionalstudies.org/events-and-webinars/
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Tér és Társadalom 

35. Évfolyam, 4. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Intervention and resistance: institutional environment and 
local level autonomy in LEADER. A comparative study 
(Beavatkoza s e s ellena lla s: inte zme nyi ko rnyezet e s helyi 
autono mia a LEADER-ben. O sszehasonlí to  elemze s) 

Elizabeth Brooks, Kova cs Katalin  

104-131 

 

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

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

132-157 

 

HELYI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZPOLITIKÁK KÖZÖTTI FE-
SZÜLTSÉGEK  

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

Kovai Cecí lia, Szo ke Alexandra  

166-189 

 

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

Keller Judit, Vira g Tu nde  
190-214 

 

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

Pa lne  Kova cs Ilona  
215-240 

 

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

Ne meth Sarolta, Matti Fritsch  
241-259 

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 

Te r e s ta rsadalom a te rbeli igazsa gossa g koncepcio ja nak 
perspektí va ja bo l  

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

3-20 

 

INTERJÚK 

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

Kova cs Katalin 
22-32 

 

"Olyan, mintha gu zsba lenne nek ko tve a telepu le si szakem-
berek" - Interju  Husz Ildiko val 

Keller Judit, Vira g Tu nde  
159-165 

EGYENLŐTLENSÉG, IGAZSÁGTALANSÁG ÉS FEJLESZTÉS  

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

33-59 

 

Manifestations of spatial injustice and institutional practices 
(re)producing them. A view on the neoliberal spatial planning 
regime creating territorial unevenness in Romania (A teru leti 
igazsa gtalansa g megnyilva nula sai e s az ezeket u jratermelo  in-
te zme nyi gyakorlatok. A teru leti egyenlo tlense gekhez hozza ja -
rulo  roma niai neolibera lis terveze si rendszer vizsga lata) 
Vincze Eniko   

60-75 

 

Environmental justice and its geographical aspects in Hungary 
(A ko rnyezeti igazsa gossa g e s fo ldrajzi aspektusai Magyaror-
sza gon) 

Nagy Gyula  
76-103

KÖNYVSZEMLE  

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

Brucker Bala zs  

260-264 

 

Scott J.W. (ed.) (2020): A Research Agenda for Border Stu-

dies (Edward Elgar, Cheltenham and Northampton) 

Balogh Pe ter  

265-269 
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Tér és Társadalom 

36. Évfolyam, 1. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK 

A Habsburg Birodalmon belu li regiona lis ku lo nbse gek fo  

hato te nyezo i 

Erdo si Ferenc  
3-18 

 

Sze tfejlo de s vagy u tfu ggo se g? Trianon hata sai a fejlettse g 
fo ldrajzi ku lo nbse geire a to rte neti Esztergom e s Koma rom 
va rmegye k teru lete n 
Mikle Gyo rgy  
19-39 

 

Protesta ns kultu rre gio k a 19. sza zad elso  fele ben Az aka-
de miai csu cselit kollektí v biogra fiai elemze se nek ne ha ny 
ta rsadalomfo ldrajzi tanulsa ga 
Ügrai Ja nos  
40-58 

 

A telepu le si egyenlo tlense gek u j dimenzio ja: a mezo gazda-
sa gi fo ldhaszna lat-szerkezet 
Gyo ri A gnes, Kova ch Imre  
59-81 

 

Ta rsadalmi re szve tel a va rosfejleszte sben: va ltozo  szere-
pek Budapest tereinek alakí ta sa ban 
Bro dy Luca Sa ra  
82-99 

KITEKINTÉS 

A zo ldo v szerepe a szo uli teru letrendeze sben 

Koudela Pa l  

118-142 

 

VITA 

A ne met koalí cio s egyezme ny te rbeli ko vetkezme nyei 
Brenner Ja nos  
143-148 

 

KÖNYVSZEMLE 

Kocziszky Gyo rgy (szerk.) (2021): E szak-Magyarorsza g 
(HVG-ORAC, Budapest, p. 830) 

Benedek Jo zsef  

149-151 

 

Csoba J., Sipos F. (szerk.) (2021): Co-creation a ko zszolga l-
tata sok moderniza cio ja ban Loka lis szolga ltata sfejleszte si 
kí se rletek a ko zo s alkota s mo dszere vel  
Ra cz Katalin  

152-157 

 

TUDOMÁNYOS  ÉLET 

Magte rse gek e s perife ria k – leheto se gek e s fenntarthato  

jo vo  

Egyed Ildiko , Ra cz Szila rd  

158-163 

 

Fejlo de s e s fejleszte s 2020 elo tt e s uta n 

Zsibo k Zsuzsanna, Ra cz Szila rd, Horeczki Re ka  

164-168 

 

Prospera lo  vide k a pande mia a rnye ka ban 
Horeczki Re ka, Finta Istva n  

169-172 

 

Lektorok 2021 
Barsi Bogla rka  
173 

TÉNYKÉP 

 

Egyu ttmu ko de sek fenntarthato sa ga a hata r mente n: egy 

szlove n-magyar turisztikai kezdeme nyeze s esetleí ra sa e s 

elemze se 

To th-Kasza s Nikoletta, Keller Krisztina, Pe ter Erzse bet, 

Lelko ne  Tolla r Ildiko , Ne meth Korne l  

100-117 
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Statisztikai Szemle 

100. Évfolyam, 2-3-4. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

100. Évfolyam, 2. szám (2022)  

TANULMÁNYOK  
 

Szo bea gyaza si vektorte rmodellek ta rsadalomtudoma nyi 
alkalmaza sa  
Kmetty Zolta n  
105-136 

 

Technolo giai fejlo de s e s munkaero piac: hogyan hat az 
automatiza cio  a munkahelyekre Magyarorsza gon?  
Ille ssy Miklo s, Husza r A kos  

137-161 

 

MŰHELY 
 

A gammaeloszla s ne ha ny tulajdonsa ga  

Medvegyev Pe ter  
162-166 

 

A ro vid ta vu  gazdasa gstatisztika k to rte nete: a 
„gazdasa gi jelzo ta bla to l” a negyede ves szektorsza mla ig  
Ma te ne  Bella Klaudia, Ritzlne  Kazimir Ildiko , Anwar 
Kla ra, Cseh Tí mea  
167-203 

 

 

100. Évfolyam, 3. szám (2022)  

TANULMÁNYOK  

 

Webre terele s a szeme lyes leke rdeze s alternatí va ja? – Egy 
„push-to-web” hibrid survey tapasztalatai  
Messing Vera - Sa gva ri Bence - Szeitl Blanka  
213-233 

 

A Bajnokok Liga ja me rko ze seinek vonzereje – gyo zelmi 
ese lyek e s ko zponti csapatok  

Braun Erik - Gyimesi Andra s - Murai Ga bor  
234-265 

 

A nemzetko zi digita lis gazdasa g e s ta rsadalom index 
2020. e vi adatainak statisztikai elemze se  
Tarja ni Ariella Janka - Kallo  Noe mi - Dobos Imre  
266-284 

 

A vevo i ele gedettse g, az u jrava sa rla si e s a tova bbaja nla si 
sza nde k kapcsolata a divatipari terme kek online va sa rla sa 
esete n  
Polga r Zso fia - Kajos Attila  

100. Évfolyam, 4. szám (2022)  

TANULMÁNYOK  
 

Megasporteseme nyek hata sa a to zsdei a rfolyamokra  

Fu re sz Dia na Ivett , Rappai Ga bor 
325-362 

 

Va ndorla sstatisztikai definí cio k a nemzetko zi aja nla sok 
tu kre ben  

Ürba n Ferenc 
363-382 

 

A hia nyzo  kereskedo s a facsala s miatt ve gzett importkiigazí -
ta s a magyarorsza gi nemzeti sza mla kban 2015 e s 2020 ko -
zo tt 
Ritzlne  Kazimir Ildiko  – Ma te ne  Bella Klaudia 
383-407 

 

MŰHELY 

 

A valo szí nu se gsza mí ta s o kori e s ko ze pkori hia nya nak okai 
Dusek Tama s 
408-420 

 

FÓRUM 

 

Hí rek, eseme nyek 

A Statisztikai Szemle  

2022. áprilistól  

bekerült a Scopus  

adatbázisba.   
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Területi Statisztika 

62. Évfolyam, 2. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

 

 

TANULMÁNYOK  
 

 

A 2008. e s a 2020. e vi va lsa g hata sa a hazai munkaero piacra 
e s turizmusra  
Fekete-Fa bia n Zso fia - Ja nosi Da niel  
135-165 

 

A daganatos megbetegede sek e s a ta rsadalmi-gazdasa gi fej-
lettse g statisztikai o sszefu gge sei globa lis minta alapja n, 2020  
Pinte r Tibor  
166-189 
 

 

A magyarorsza gi gasztrono miai fesztiva lok fo ldrajzi jellem-
zo i, 2019  

To th Bettina - Papp Sa ndor - Hegedu s Ga bor - Nagy Gyula  
190-217 

 

A kultura lis e s kreatí v ipar ta rsas va llalkoza sainak teljesí tme -
nye a magyar nagyva rosokban, 2008–2018  

Ke zai Petra Kinga - Rechnitzer Ja nos  
218-248 
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Regional Statistics 

12. Évfolyam, 2. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 
 

TANULMÁNYOK  

 

The relationship between social innovation and digital eco-
nomy and society  
Szabolcs Nagy - Mariann Veresne  Somosi  
3-29 
 
Montevideo journey-to-work flows, 2016: A doubly constra-
ined gravity model with random effects  
Eugenia Rian o - Antonio Rey - Martí n Hansz - Fernando Massa  
30-45 

 

Modelling the customer potential of retail food stores: A case 
study from the Turiec region in Slovakia, 2020  
Pavol D urc ek - Gabriela Nova kova  - Ingrid Buc ekova   
46-74 

 

 
Modelling travel intention in conflict-ridden destinations: the 
example of Turkey, 2020–2021  
Elimdar Bayramov  
75-94 

 

Comparative study of labour market development in post-
socialist Hungary and Azerbaijan since 1990  

Ahmadov Vusal  
95-116 

Employment data of participants in supported adult training 
for jobseekers and their territorial pattern in Hungary, 2010–
2020  
Da vid Hajdu  - Ga bor Koncz  
117-148 

 

Factors influencing public acceptance of self-driving vehicles in 
a post-socialist environment: Statistical modelling in Hungary  
Pe ter Kova cs - Miklo s Lukovics  
149-176 

 

Comparison of SARFIMA and LSTM methods to model and to 
forecast Canadian temperature  

Sami Khedhiri  
177-194 
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Tér Gazdaság Ember 

9. Évfolyam, 3-4. szám (2021)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

TANULMÁNYOK  
 

Egy magyarorsza gi maga nege szse gu gyi szolga ltato  
va llalat fenntarthato  gazdasa gi mu ko de se nek pe nzu gyi 
vizsga lata II.  
Katits Etelka, Magyari Katinka, Varga Zsuzsanna, Bera-
nek La szlo  
11-30 
 

E letmino se g alapu  telepu le smino sí te s a helyi lakosok 
ve leme nye alapja n a Balaton partmenti telepu le sein  
Sasne  Gro sz Annama ria, Lo rincz Katalin, Csapo  Ja nos 
31-47 

 

A remigra cio  diskurzusa: a hazate re s mozgato rugo inak 
e s fejleme nyeinek a ttekinte se – ku lo no s tekintettel a 
magyar nyelvu  szakirodalomban  
Bata-Balog Amadea 
49-68 

 

A felno ttke pze s e s a felno ttoktata s teru leti ku lo nbse gei 
Magyarorsza gon 2013 e s 2019 ko zo tt  
Hajdu  Da vid 
69-90 
 
A politikai katalanizmus elso  sikerei Katalo nia ban, a 
Mancomunitat  
Gyo ri Szabo  Ro bert 
93-110 

 

Importance of Local Taxes in the Budget of Hungarian 
Local Governments – Focusing onTourist Tax 
Ambrus Rita, Gro f Katalin 
113-123 
 

Regional Differences of the Spread of the Coronavirus 
in Central Europe  
Igari Andra s 

125-144 

 

Fuzzy Signature Based Organization of Material Hand-
ling in Functional Production Systems  

Ferenczi Bala zs, Lilik Ferenc 
145-158 
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 

19. évfolyam, 1. szám (2022) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  
 

A ta rsadalmi innova cio  e s a versenyke pesse g ko zti 
kapcsolat vizsga lata az Abau ji te rse gben  
To th Ge za - Varga Krisztina  
4-19 
 

A hazai perife rikus telepu le sek csoportosí ta sa ta rsa-
dalmi-gazdasa gi jellemzo ik alapja n  

Pe nzes Ja nos 

20-32 

 

A to kepiaci e s az ege szse gu gyi va lsa g o sszehasonlí -
ta sa, kkv-kat e rinto  va lsa gkezelo  inte zkede sek  
Jeneine  Gero  Henriett Emese 
33-47 

 

Va lsa gok a hazai munkaero piacon – regiona lis as-
pektusbo l  
Molna r Tama s, Da niel Zolta n Andra s 
48-57 

 

Szakmai ke pze seken re sztvevo  nappali tagozatos 
tanulo k jo vo beni tervei Borsod-Abau j-Zemple n me-
gye ben  
Greutter Zolta n, Greutter-Gregus E va, Hajdu  Da vid  
58-65 

 

O nkorma nyzati ve leme nyek a ko zfoglalkoztata sro l 
Borsod-Abau j-Zemple n megye ben  
Lipta k Katalin, Siposne  Na ndori Eszter, Suha nyiova  
Alz beta, Suha nyi Ladislav  
66-76 

 

Genera cio k a sege lyeze s csapda ja ban - Az o zdi ja ra s-
ban ve gzett ke rdo í ves felme re sek eredme nyei  
A rvai Andrea, Boga rdi Tu nde  

77-87 

 

A nyersanyag szektor munkaero piaci elva ra sai az 
e szak-magyarorsza gi re gio ban a 2020-as gazda sa gi 
va lsa g ideje n  
Molna r La szlo , Lipta k Katalin  
88-98 

 

 

 

A COVID-19 hata sa a hazai e lelmiszergazdasa gra  
Mezei Katalin,  Gombko to  No ra 
99-110 

 

Az  attitu d idegennyelv-tanula si sza nde kot befolya solo  hata sa -
nak elemze se  
Szabo  Szilvia 
111-121 

 

A magyar ko ze pva rosok ta rsadalmi kihí va sai. Eger egy „e lheto ” 
ko ze pva ros  
Schuchmann Ju lia 
122-134 
 
Oroszorsza g va laszu ton  
Forman Bala zs 
135-147 
 

A terme szetfo ldrajzi te nyezo k szerepe Sze kelyfo ld gazdasa ga -
ban 
Elekes Tibor – Gyenizse Pe ter  
148-158 

 

A ta rsadalmi innova cio  jelento se ge a vide kfejleszte sben  
Harangozo  Zsolt 
159-175 

 

Lengyel Imre: Regiona lis e s va rosgazdasa gtan  
Bodna r Ga bor 
176-177 

 
 

 

https://www.strategiaifuzetek.hu/files/679/Strategiai+fuzetek+2022-1_033.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/679/Strategiai+fuzetek+2022-1_033.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/680/Strategiai+fuzetek+2022-1_048.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/680/Strategiai+fuzetek+2022-1_048.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/681/Strategiai+fuzetek+2022-1_058.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/681/Strategiai+fuzetek+2022-1_058.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/681/Strategiai+fuzetek+2022-1_058.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/681/Strategiai+fuzetek+2022-1_058.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/682/Strategiai+fuzetek+2022-1_066.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/682/Strategiai+fuzetek+2022-1_066.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/682/Strategiai+fuzetek+2022-1_066.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/682/Strategiai+fuzetek+2022-1_066.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/683/Strategiai+fuzetek+2022-1_077.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/683/Strategiai+fuzetek+2022-1_077.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/683/Strategiai+fuzetek+2022-1_077.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/684/Strategiai+fuzetek+2022-1_088.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/684/Strategiai+fuzetek+2022-1_088.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/684/Strategiai+fuzetek+2022-1_088.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/685/Strategiai+fuzetek+2022-1_099.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/686/Strategiai+fuzetek+2022-1_111.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/686/Strategiai+fuzetek+2022-1_111.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/687/Strategiai+fuzetek+2022-1_122.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/687/Strategiai+fuzetek+2022-1_122.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/688/Strategiai+fuzetek+2022-1_135.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/691/Strategiai+fuzetek+2022-1_148.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/691/Strategiai+fuzetek+2022-1_148.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/691/Strategiai+fuzetek+2022-1_148.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/690/Strategiai+fuzetek+2022-1_159.pdf
https://www.strategiaifuzetek.hu/files/675/Strategiai+fuzetek+2022-1_176.pdf
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Comitatus 

32. évfolyam, 240. szám  (tél-tavasz, 2022) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

Konferencia— Zongor Ga bor 4 
Az adatve delem e s az informa cio szabadsa g aktua lis ke rde sei  
Pe terfalvi Attila 5-19 
A ko ze rdeku  adatok megismere se, mint az o nkorma nyzati 
ke pviselo i munka hoz szu kse ges felte tel  
Da niel Bala zs 20-24 
Mindennapi kihí va sok – Az adatve delem e s az informa cio sza-
badsa g biztosí ta sa az o nkorma nyzati mu ko de sben..  
Korencsi Melinda 25-28 
 

TANULMÁNYOK  
 

A „fenntarthato  korma nyza s” e s az orsza gok „helyrea llí ta si 
ke pesse ge nek” o sszefu gge sei a COVID-19 ja rva nnyal kiala-
kult va lsa ggal kapcsolatban 
Szegva ri Pe ter 
29-46 

 

A magyar o nkorma nyzati rendszer eszko zszerkezete e s jo ve-
delmezo se ge a pande mia t megelo zo  ido szakban (2016-2019 
ko zo tt)  
Lentner Csaba 
47-62 
 

MŰHELY 

 

A fu rdo turista k telepu le s-sta tusza e s a fu rdo k szolga ltata s-
mino se ge vel kapcsolatos ele gedettse gu k ko zo tti o sszefu gge s 
Szabo  Zolta n 
63-69 
 

FENNTARTHATÓSÁG 
 

Elo szo  a tematikus blokkhoz  
Fehe rvo lgyi Bea ta, Lo rincz Katalin, Sulyok Judit 
70-71 

 

A ko rnyezettudatos magatarta s e s a klí mava ltoza s negatí v 
hata sainak megí te le se a hallgato k szemszo ge bo legy fo kusz-
csoportos kutata s eredme nyei  
Ka ntor Szilvia, Neumanne  Vira g Ildiko  
72-81 
 

A fenntarthato  fejlo de si ce lokkal kapcsolatos tudoma nyos publi-
ka cio k keresztmetszeti bibliometriai elemze se  
Kozma Dorottya Edina–Fehe r Helga  
82-92 
 

Gasztroturizmus e s fenntarthato sa g a Balatonna l – Fogyaszto i 
preferencia k vizsga lata a szezona lis e s helyi alapanyagok tu kre -
ben  
Csapody Bence–A sva nyi Katalin–Ja szbere nyi Melinda  
93-100 
 

„Me gis kinek a felelo sse ge?” – A turizmus szereplo inek fenntart-
hato sa ggal kapcsolatos felelo sse ge  
Hegedu s Sa ra, Kiss Korne lia, Boros Kitti 
101-109 
 

Ko rforga sos gazdasa g a va llalkoza sok e lete ben – Me rheto -e a 
paradigmava lta s a va llalkoza sok mu ko de se ben?  

Fekete-Berzsenyi Hajnalka, Molna r Tama s, M. Barna Katalin  
110-118 
 

A Veszpre m–Balaton 2023 Euro pa Kultura lis Fo va rosa fesztiva l-
jainak fenntarthato sa ga e s a COVID-19 – fo kuszban a la togato i 
attitu do k e s ige nyek  
Ernszt Ildiko , Forma di Katalin, Lo rincz Katalin  
119-128 

 

A fenntarthato  mezo gazdasa g alapjai a Szigetko zben  
Horva th Eszter–Pozsgai Andrea  
129-136 
 

INTERJÚ 

 

„Ce lunk, hogy a Pannon Egyetem a ko rforga sos gazdasa g te rse gi 
e s hazai szellemi innova cio s ko zpontja va  va ljon” – interju  dr. 
Gelencse r Andra ssal  
Ka ntor Szilvia 
137-138 
 

Veszpre m-Balaton 2023 Euro pa Kultura lis Fo va rosa, a fenntart-
hato sa g jegye ben – besze lgete s Markovits Alí zzal.  
Strack Flo ria n 
139-141 
 

RECENZIÓ 
 

A sokszí nu  autono mia ro l  
Szegva ri Pe ter 
142-149 
 

A filozo fia e s a fake news  
Szabo  B. Eszter  
150-153 

 

Ükra nok e s ruszinok – Dokumentumok a magyarorsza gi ruszi-
nok e s ukra nok to rte nelme bo l  
Agg Zolta n–Akarsu Aniko   
154-159 
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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 harmadik száma októberben várható. Folyamatosan  
várjuk a tagok híreit az állandó rovatokhoz kapcsolódóan.  

 

 

 

 

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

