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Meghívó az MTA Regionális
Tudományok Bizottsága
soron következő ülésére

Az MTA Regionalis Tudomanyok Bizottsaga soron kovetkezo ulesere 2022. majus 26-an kerul
sor. Az ules elso resze nyílt szakmai eloadas,
melyre minden koztestuleti tagot tisztelettel varnak!

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

https://us02web.zoom.us/j/81095778529?pwd=QnhOWG83cUxBNzJTOEFLVzdiWXJNdz09
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MTA RTB MŰKÖDÉSE
A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben

Az RTB új közgyűlési képviselői
A mult ev vegen lezajlott a Regionalis Tudomanyok Bizottsagaban is a kozgyulesi kepviselok valasztasa. Az uj kozgyulesi kepviselok: Dusek Tamas es Lengyel Imre.
A kozgyulesi kepviselok kotelezettsegeit es lehetosegeit az MTA-rol szolo 1994. evi XL. torveny aktualis valtozata es az ennek megfelelo MTA Alapszabaly es Ügyrend tartalmazza.
A kozgyulesi kepviselok a IX. osztalyon az akademikusok mellett szavazati joggal kepviselik az RTB-t
az osztalyuleseken, es ugyancsak szavazati joggal vesznek reszt az MTA kozgyules munkajaban. Az uj
nem akademikus kozgyulesi kepviselok 2022. marcius 1-tol latjak el feladataikat 3 even at.
Kivonat az egyseges szerkezetu MTA alapszabalybol es ugyrendbol (https://mta.hu/data/
dokumentumok/JIF/MTAtv_ASZ_Ügyrend_egyseges%20szerkezetben_20200411.pdf):
A Magyar Tudomanyos Akademiarol szolo torveny szerint a Kozgyules az MTA legfobb donteshozo testulete. Az Akademia Kozgyuleset a hazai akademikusok, valamint a nem akademikus kepviselok alkotjak. Ütobbiak az Alapszabalyban meghatarozott modon kozvetlen es titkos valasztassal nyerik el tagsagukat. Szamuk legfeljebb 200 fo.
A Kozgyules nem akademikus kozgyulesi kepviseloit a koztestulet nem akademikus tagjai harom evre
valasztjak meg, a harom ev elteltevel a kepviselok – egy alkalommal – ujravalaszthatok. A 200 nem
akademikus kozgyulesi kepviselo tudomanyagi eloszlasa a kovetkezo: 143 kepviseloi helyen az osztalyok egyenlo aranyban osztoznak, míg a tovabbi 57 hely az egyes osztalyokhoz tartozo, nem akademikus koztestuleti tagok aranyaban oszlik meg.
A kozgyulesi kepviseloknek megvalasztott nem akademikus koztestuleti tagok a Kozgyulesen, tovabba
annak a tudomanyos osztalynak es bizottsagnak az ulesein vesznek reszt szavazati joggal, amelyben
nyilvantartjak oket, kiveve, hogy az Akademia tagjainak megvalasztasaban csak a hazai akademikusok
vesznek reszt, az osztalyokon doktori ugyekben pedig csak a hazai akademikusok es az MTA doktora
címmel rendelkezo nem akademikus kozgyulesi kepviselok szavazhatnak. A tudomanyos osztaly tagjai
az osztaly tudomanyteruleten megvalasztott akademikusok es nem akademikus kozgyulesi kepviselok.
A teruleti bizottsagok alanyi jogu tagjai a teruleten lakohellyel rendelkezo es/vagy dolgozo hazai akademikusok (tovabbi korlatozas nelkul) es megbízatasuk idotartamara a nem akademikus kozgyulesi
kepviselok; valasztott tagjai azok a nem akademikus koztestuleti tagok, akiket az ott dolgozo nem akademikus koztestuleti tagok a bizottsag szervezeti szabalyzatanak megfeleloen tagga valasztanak. A bizottsagok tudomanyos tevekenyseget folytato, de tudomanyos fokozattal nem rendelkezo szakembereket szavazati joggal nem rendelkezo, tanacsokozasi jogu resztvevokent jogosultak a munkajukba bevonni.
A nem akademikus kozgyulesi kepviseloket a tudomanyos bizottsagok listain a koztestulet nem akademikus tagjai titkosan, elektronikus uton vagy levelszavazassal valasztjak meg. Minden koztestuleti tag
egyetlen tudomanyos bizottsaghoz tartozik: itt valaszt es itt valaszthato. A valasztas ket szakaszban
tortenik. Az elso szakasz a szavazasra jogosultak jeloltajanlasa, amely az Akademia elnoke altal erre
kijelolt akademiai koltsegvetesi szerv altal level formajaban vagy elektronikus uton lefolytatott eljaras.
A jeloltajanlas eredmenyet papíralapu levelben vagy elektronikus uton valamennyi szavazoval kozolni
kell. A jeloltajanlasban kialakult sorrend (legtobb „igen” szavazattal rendelkezok) kotelezo rangsort
jelent, ennek alapjan allítja ossze a valasztasi bizottsag a jeloltlistat. A kozgyulesi kepviseloi mandatumokat a jeloltek a masodik szakaszban, az erdemi - papír alapon tortent vagy elektronikus - szavazason kapott szavazatok sorrendjeben nyerik el. A jelololistan legfeljebb ketszer annyi nev szerepelhet,
mint amennyi a bizottsagra juto kepviseloi helyek szama.
Szerkeszto
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DÍJAK, ELISMERÉSEK

A marcius 15-i nemzeti unnep alkalmabol Rechnitzer Janos, a SZE es a
KRTK RKI kutatoprofessor emeritusa, az MRTT tiszteletbeli elnoke a regionalis tudomany, ezen belul a regionalis gazdasagfejlesztes teruleten vegzett
tobb evtizedes kutatoi, oktatoi es tudomanyszervezo munkaja elismeresekent Magyar Erdemrend Tisztikeresztje kituntetesben reszesult.

Fiatal Kutatok Akademiaja (FKA) egy 2019-ben alapított, a Magyar Tudomanyos Akademia (MTA) kozfeladataival osszhangban mukodo,
alulrol szervezodo tudomanyos tarsasag, mely a fiatal kutatok hangja
kívan lenni Magyarorszagon. Celja, hogy a tudomanyos osztalyokkal es
az MTA testuleteivel szorosan egyuttmukodve reszt vegyen az MTA
tudomanyos tevekenysegeben, valamint itthon es kulfoldon kepviselje
a fiatal kutatok kozosseget.
Az FKA indulo tagletszama 2019-ben 24 fo volt. Minden evben 12 uj
tag kerul megvalasztasra – reprezentalva az Elettudomanyok, Humanes Tarsadalomtudomanyok, valamint a Termeszettudomanyok szakteruleteit – addig, amíg az FKA letszama el nem eri a 60 fot. Ezt kovetoen minden evben annyi uj tag
kerul megvalasztasra, amennyi biztosítja a 60 fos tagletszamot. Iden ujabb 12 tag valasztasara kerult sor, 2022. majus 1-tol az MTA IX. osztaly jelentkezoi kozul Liptak Katalint valasztottak, így a
kovetkezo 5 evben o kepviselheti a fiatal kutatokat.

2022. aprilis 8-an, unnepelyes díjatado kereteben Lengyel Balazs a Corvinus Kutatasi
Kivalosag 2022 elismeresben reszesult szenior kutato kategoriajaban. A Corvinus Kutatasi Kivalosag elismeres a Corvinus hallgatoi, illetve oktatoi-kutatoi altal publikalt
tudomanyos munkakat díjazza, így a CKK a
nemzetkozi mercevel is kiemelkedo, az
Egyetem szempontjabol relevans kutatasi
eredmenyek osztonzesenek es elismeresenek eszkoze. A díjra – ami ebben az esztendoben a benyujtast megelozo harom ev
munkassagat ertekelte – nyílt palyazaton lehetett jelentkezni.
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DÍJAK, ELISMERÉSEK

Regionális tudományi intézmények kitüntetése
az MTA Kiváló Kutatóhely címmel
A Magyar Tudomanyos Akademia (MTA) a Kutatohelyeket Minosíto Tanacs javaslata alapjan kiemelkedoen magas színvonalu tudomanyos munkaja elismeresekent az MTA altal Kivalonak Elismert Kutatohely minosítest adomanyozott 95
magyarorszagi tudomanyos muhelynek es intezmenynek. A regionalis tudomany es regionalis
tanulmanyok szamara kiemelten fontos, hogy a
tudomanyag egyik hazai bazisintezmenyet, a Kozgazdasag- es Regionalis Tudomanyi Kutatokozpont Regionalis Kutatasok Intezetet (KRTK RKI)
valamint ket tovabbi, a regionalis tudomanyi kutatasok szempontjabol jelentos intezmeny, a Kozgazdasag- es Regionalis Tudomanyi Kutatokozpont Kozgazdasag-tudomanyi Intezetet (KRTK
KTI) es a Pecsi Tudomanyegyetem Kozgazdasagtudomanyi Karat (PTE KTK) is kituntettek az elismeressel. Az oklevelek unnepelyes atadasara
2022. majus 4-en a Magyar Tudomanyos Akademia Szechenyi teri szekhazaban kerult sor.

Akademia 2021-ben hozta letre a Kivalo Kutatohely minosítest, amely a tudomanyos intezmenyek
kivalosagat ertekeli. Az MTA Kivalo Kutatohely 2021. evi kiírasara benyujtott osszesen 114 palyazat mindegyiket legalabb harom fuggetlen szakerto, majd az MTA tudomanyos osztalyain belul alakított bíralo bizottsag ertekelte, es az illetekes tudomanyos osztaly, majd az MTA Kutatohelyeket
Minosíto Tanacs tett javaslatot a minosítes odaítelesere az Akademia Elnoksegenek. A Kutatohelyeket Minosíto Tanacs neven felallított elnoksegi bizottsag 11 tagjat a tudomanyos osztalyok delegaltak, elnoke Hunyady Laszlo, az MTA rendes tagja.

Folytatás a következő oldalon.
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DÍJAK, ELISMERÉSEK

Az MTA Kivalo Kutatohely minosítes ot evig, azaz 2022. majus 4. napjatol 2027. junius 30. napjaig
ervenyes, es az Akademia altal kiírt kutatastamogatasi palyazatok elbíralasa soran elonyt jelent a
minosítes birtoklasa. Az MTA nemzetkozi mobilitasi palyazatai eseteben az MTA Kivalo Kutatohely
minosítes meglete mar palyazati feltetel, emellett tobb akademiai palyazat eseteben a minosítes
meglete elonyt jelent. A minosítest elnyero kutatohelyek jogosultta valnak az MTA Kivalo Kutatohely megnevezes, es az MTA Kivalo Kutatohely logo hasznalatara.

A KRTK RKI neveben az oklevelet Varju Viktor, az intezet igazgatoja vette at (Forras: MTA)

Forras: https://mta.hu/kozgyules2022/mta-kivalo-kutatohely-nyilvanos-a-rangos-akademiaiminositest-elnyert-intezmenyek-listaja-112103

Pager Balazs
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James W. Scott – Regionalista az MTA új tagjai között
A Magyar Tudomanyos Akademia 2022. majus 3-an megvalasztotta uj tagjait,
koztuk a regionalis es hatarkutatasok egyik kiemelkedo nemzetkozi alakjat.
James W. Scott professzort az Akademia tiszteleti tagjava valasztottak.
James Wesley Scott 1956. aprilis 20-an szuletett a kaliforniai Oaklandben. 1979ben szerzett biologus BA diplomat Berkeley-ben, 1986-ben geografus MA diplomat Berlinben (Freie Üniversitat), s ugyanott vedte meg PhD disszertaciojat,
majd habilitalt 2006-ban. Harom „anyanyelve” (angol, spanyol, nemet) mellett
tobb nyelven (finn, magyar, francia, orosz) beszel magas fokon. 2008-tol a KeletFinnorszagi Egyetem (Üniversity of Eastern Finland) egyetemi tanara Joensuuban. 2013-tol az MTA KRTK Regionalis Kutatasok Intezetenek kulso munkatarsa, az MTA elnok tamogatasaval megalakult Hatarkutato Csoport vezetoje.
1992-tol 2008-ig Berlinben foallasu tudomanyos kutato es egyetemi oktato. Elso nemzetkozi figyelmet es elismerest kivívo tudomanyos kutatasai a teruleti es varostervezesre iranyultak, melynek
kereteben elmeleti es alapkutatasokat egyarant vegzett, s a temakorben szeleskoru publikacios tevekenyseget fejtett ki. A tudomanyos kutatasok es a berlini egyetemi oktatas mellett 1998–2007
kozott tobb honapos (Tampere, Joensuu, Barcelona), illetve egy eves (Guadalajara, Berkeley) oktato, kutato tevekenyseget vegzett tobb orszagban.
A 2000-es evek elejetol fokozatosan az allamhatar-kutatasok egyik meghatarozo nemzetkozi szereplojeve valt. Az elmeleti alapkutatasok mellett – melyben iskolateremtokent tartja szamon a
nemzetkozi szakmai kozvelemeny – munkacsoportjaval a finn–orosz hatar elsorendu kutatojava, a
bonyolult problematika megbecsult szakertojeve valt. Szeles korben hivatkozott tanulmanyok es
kotetek szerzoje, szerkesztoje.
Az Europai Ünio hatarokon atnyulo kutatasi projektjeinek egyik legelismertebb vezetoje. Brusszelben prominens helyet vívott ki a temakor magas szintu kutatasaval es publikacios tevekenysegevel.
Eredmenyei egyebek kozt a Cities, European Planning Studies, European Ürban and Regional Studies, Geopolitics, Political Geography, Regional and Federal Studies, Regional Studies, Ürban Studies
c. lapokban jelentek meg. Mintegy 130 tudomanyos kozlemeny szerzoje (ebbol Scopus rendszerben
75 db), idezettsege tudomanyteruleten kiemelkedo (Scopusban 1020 db, Google Scholarban 3200
db). A Journal of Borderlands Studies szerkesztosegi tagja, a Routledge Borderlands Studies sorozatszerkesztoje.
A magyar regionalis tudomany szempontjabol kimagaslo jelentosege volt annak, hogy 2012–2013ban 10 honapos osztondíjat (Distinguished Scientist Fellowship) kapott az MTA-tol „border studies” temakoreben, melyet elsosorban az RKI keretei kozott toltott, de szinte teljesen megismerte az
orszag osszes hatarszakaszat, s mas hatarkutato intezmenyeit is. A hazai kiadasu lapok kozul szerkesztobizottsagi tagja lett a Ter es Tarsadalomnak, a Hungarian Geographical Bulletinnek, foszerkesztoje a Cross-Border Review-nak. Kulso munkatarsa a Hataron Atnyulo Kezdemenyezesek Kozep-europai Segíto Szolgalatanak (CESCI), tagja az MTA PAB Torteneti es Politikai Foldrajzi Munkabizottsaganak, es a Magyar Regionalis Tudomanyi Tarsasagnak is. Tobb OTKA projekt (NN, K, FK)
aktív resztvevoje. Az elmult evtizedben kethavi rendszeresseggel „fordult meg” Magyarorszagon,
Pecsett lakast tart fenn. Kutatasi teljesítmenye, emberi habitusa, korrektsege okan a szelesen ertelmezett szakma (regionalistak, hatarkutatok, geografusok) megbecsuleset elvezi.
Racz Szilard
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BESZÁMOLÓ KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJRÓL
A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben

Posztdoktori ösztöndíjban részesült a szegedi regionális műhely
oktatója
A Tempus Kozalapítvany Magyar Allami Eotvos Osztondíj (MAEO) segítsegevel negy honapot tolthet az
Egyesult Allamokban Bodnar Gabor, az SZTE GTK Kozgazdasagtani es Gazdasagfejlesztesi Intezet adjunktusa. A MAEO posztdoktori kategoriajanak elnyeresevel lehetoseg nyílik a kutato szamara, hogy
bekapcsolodjon a nyugat-virginiai egyetem (West Virginia Üniversity, WVÜ) Morgantown varosaban
talalhato kutatointezetenek, a Regional Research Institutenak (RRI) munkajaba.
Az 1965-ben alapított intezet a tudomanyterulet egyik nemzetkozileg elismert kozpontja, 1981–82ben Wassily Leontief, Nobel-díjas kozgazdasz is itt vegezte kutatasait. Nem veletlen, hogy az intezet fo
profilja jelenleg is az input-output elemzesekhez kapcsolodik. A kozelmult tudomanyos eredmenyei
kozul erdemes kiemelni az RRI altal fejlesztett un. ECIO-modellt (okonometriai input-output modell). A
modell segít feltarni az egyesult allamokbeli makroregiok kozotti gazdasagi (interszektoralis) kapcsolatokat, es egy adott tersegen belul is kepes diagnozist felallítani a gazdasagi folyamatokat illetoen.
Szinten az intezet tudomanyos eredmenyeihez kapcsolodik az IO-Snap nevu, sajat fejlesztesu szoftver
( https://www.io-snap.com/ es https://econalyze.com/ ). Ennek segítsegevel lehetoseg nyílik modellezni a tersegi es nemzetgazdasagi agazati kapcsolatokat az amerikai gazdasagstatisztikai adatok felhasznalasaval. Ehhez a kutatashoz van lehetosege csatlakozni a szegedi kutatonak.
A nívos kutatointezet tobb szalon is kapcsolodik a hazai regionalis tudomanyhoz. Az RRI az 1980-as
evekben, a rendszervaltas korul tobb hazai kutatot is fogadott, tobbek kozott jart ott Barta Gyorgyi es
Simon Imre is. Valamivel kesobb (1995-1998) itt szerezte doktori címet Varga Attila, akinek Luc Anselin volt a temavezetoje. Jelenleg pedig Jarosi Peter, a pecsi regionalis muhely korabbi meghatarozo
tagja folytatja itt tudomanyos munkajat.
A szerzo ezuton is halas koszonetet fejezi ki Randall W. Jackson, a WVÜ RRI igazgatoja, valamint Jarosi
Peter, a WVÜ RRI tudomanyos munkatarsa fele. Tamogatasukkal hozzasegítettek a tudomanyos kutatout letrejottehez, valamint a jelenleg is zajlo tudomanyos munka eredmenyes megvalosulasahoz.

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
Bodnar Gabor

9

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 konferencian nyolc tudomanyos eloadas hangzott el. Kulcsar Laszlo felkeresere Dr. habil. Toth Balazs Istvan a teruleti toke europai dimenziojarol tartott tudomanyos eloadast, Dr. habil. Farkas Tibor a tarsadalmi toket vizsgalta videki kozossegekben Magyarorszagon es Romaniaban, Prof. Dr.
Takacsne Prof. Dr. Gyorgy Katalin „Mezomadaras – egy telepules el(t) es elni akar” címmel tartotta
meg eloadasat es Dr. habil. Ritter Krisztian „A mezogazdasag sulya es szerepe a helyi fejlesztesekben
a falukutatasok fenyeben” címmel ismertette eddigi kutatasi eredmenyeit.
Az unnepi alkalom tiszteletere a Lamfalussy Sandor Kozgazdasagtudomanyi Kar jubileumi tanulmanykotet sorozatot indított, melynek az elso ket tanulmanykotete Obadovics Csilla es Szeles Zsuzsanna szerkeszteseben jelent meg „A termelesi fuggvenyektol az okos gazdalkodasig” es
„Tortenelem – Tarsadalom – Videk” címmel.
A kotetek cikkei letolthetok:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32746468
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32761686

Szeles Zsuzsanna es Obadovics Csilla
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KONFERENCIABESZÁMOLÓK

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

A 6th Ankara International Congress on Scientific Research egy 2019-ben alakult konferencia sorozat allomasa, melynek fokusza a gazdasagtudomanyok mellett muszaki tudomanyi temakat is tartalmaz. Szendi Dora (adjunktus, ME-GTK, Vilag- es Regionalis Gazdasagtan Intezet) a konferencian
"The Effects of Economic and Social Shocks (Crises) of the 2000s on the Gross Value Added in Central-Eastern Europe" címmel eloadast tartott, valamint szekciovezetoi feladatokat latott el. A szekcioban kilenc eloadas hangzott el, amelyeket moderalt, ill. a hozzaszolasokat koordinalta. A szekcioban
egyebek mellett olyan temakorok vizsgalatara kerult sor, mint a gazdasagpolitikai modellek es a
penzugyi valsag osszefuggesei, fenntarthatosag, teruleti egyenlotlensegek, fogyasztoi magatartast
erinto kerdesek. Kínai, pakisztani, egyiptomi, nigeriai, szerb, kazah es indonez resztvevok alkottak a
szekciot.

Szendi Dora
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KÖNYVISMERTETŐ

Godzsa Aniko (szerk.)(2021):
Helyi tudástár
Oktatasi Hivatal, Budapest
(7 kotet)

Helyi tudastar címmel a Karpat-medence regioit bemutato kulturtorteneti es helyismereti kiadvanysorozat keszult az Oktatasi Hivatal egyik europai unios projektjeben.
A het kotetbol allo konyvsorozat a hataron tuli pedagogusszervezetekkel egyuttmukodesben keszult azzal a cellal, hogy atfogo kepet adjon a jelenlegi orszaghatarok altal felszabdalt, de geografiailag es kulturalisan osszetartozo Karpat-medencei regiokrol. A kotetek tortenelem-, nep- es honismereti, magyar- es osztalyfonoki orakon tanari segedletkent is kivaloan hasznalhatok, de kulhoni
osztalykirandulasok szervezesehez vagy nemzeti emlekhelyek felkeresesehez is tampontot es hasznos informaciokat nyujtanak. Kulonosen nagy haszonnal forgathatjak a Helyi tudastar kiadvanyait a
Hatartalanul Programban reszt vevo osztalyok tanarai, tanuloi.

A sorozat het kotete:
A Duna mentén – Az Eszak-Dunantul es a Nyugat-Felvidek
A Duna és a Tisza vidékén – A Del-Alfold es a Delvidek
A Duna és a Dráva vidékén – A Del-Dunantul es Eszakkelet-Horvatorszag
A Lajtától a Muráig – A Nyugat-Dunantul, a Muravidek, Burgenland es Becs
Az Ipolytól a Sajóig – A palocok foldjen es a selmeci banyavideken
A Szamostól a Temesig – Kelet-Magyarorszag es a Partium
A Tiszától a Sajóig – Eszak-Magyarorszag, a Kelet-Felvidek es Karpatalja
A kotetsorozat az EFOP-3.10.1-17-2017-00001: Tematikus egyuttmukodes erosítese a kozneveles
es felsooktatas teren a Karpat-medence szomszedos orszagaival elnevezesu europai unios projektben keszult. A program celja a Karpat-medence magyar nyelvu oktatasanak fejlesztese es oktatasszakmai halozatok kiepítese volt.

A kotetsorozat letoltheto: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/
hianypotlo_kiadvanysorozat_karpat_medence/
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MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK
Az MTA RTB folyóiratlista alapján - hazai és nemzetközi (A, B és C kategória) cikkek

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 otthonrol vegezheto allasokban? In Fazekas
K. – Konya I. – Kreko J. (szerk.): Munkaeropiaci Tukor 2020. Kozgazdasag- es Regionalis Tudomanyi Kutatokozpont, ELKH, Budapest, 148–157. o.

Czaller, L. – Toth, 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
Malovics Gy. – Bajmocy Z. – Gebert J. – Juhasz J. – Mereine Berki B. – Mihok B. (2022): A kozossegi
szerepvallalas, mint az egyetemek ujra felfedezett, de elhanyagolt feladata. Magyar Tudomany,
183 (5) 631–643. o.
Reisinger A. (2022): A vallalatok es a tarsadalom lehetseges kapcsolodasi pontjai – elmeleti megkozelítesben. Civil Szemle, 19(1) 5-23. o.
Toth, G. – Elekes, Z. – Whittle, A. – Lee, C. – Kogler, D. F. (2022): Technology network structure conditions the economic resilience of regions. Economic Geography, 1-24. DOI:
https://doi.org/10.1080/00130095.2022.2035715

Tovabbi hazai cikkek a hazai szakmai folyoiratok aktualis szamait bemutato resznel talalhatok.
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KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

Illés Iván Emlékülés – Budapest, 2022. május 23.

A mara orvendetesen kibovult, mukodeseben kiteljesedett hazai regionalista kor nagy tekintelyu, tiszteletben allo elodok munkajara tamaszkodik. Kozejuk tartozott Prof. dr. Illes Ivan (1942
–2017), az MTA doktora, aki teruleti tervezeshez, fejleszteshez kotodo kormanyzati intezmenyek (VATI; OT; Tervgazdasagi Intezet; BBR) munkatarsakent, az MTA RKK foigazgatojakent,
tobb egyetem (ELTE, BME, ME) tanarakent hosszu eveken at volt reszese azoknak a munkaknak, amelyek a tarsadalom, gazdasag teruleti folyamatait, iranyítasi problemait elmeleti kutatasokkal es gyakorlati javaslatokkal, erdemi vitak kozepette igyekezett egyre ismertebbe tenni a
hazai es a nemzetkozi tudomanyban, a tarsadalmi gyakorlatban.
Illes Ivan iden lenne nyolcvan eves. Ebbol az alkalombol 2022. majus 23-an Budapesten emlekulest szervez a KRTK Regionalis Kutatasok Intezete es a Regionalis Kutatas Alapítvany, ahol a
tisztelgo kotet szerzoi tartanak eloadas. Program: http://www.rkk.hu/hu/vezeto_hirek/illesivan-emlekules--budapest-2022-majus-23.html
Minden erdeklodot szeretettel varunk! Kerjuk, reszveteli szandekat 2022. majus 13-ig jelezze
Slachta Krisztinanak (slachta.krisztina@krtk.hu)!
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KONFERENCIAFELHÍVÁSOK

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 levezetésére. 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 színvonalas 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
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Konferencia a hataron atnyulo teruleti monitoringrol
(2022. majus 24-25, Budapest)
https://budapest.cesci-net.eu/konferencia-a-hataronatnyulo-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 Dynamics & Regional Transformations
(14-16 September 2022, Leipzig )
General abstract submission deadline:
16 May
https://www.regionalstudies.org/
events/2022-rsa-cee-programme/

Kozelgo ERSA esemenyek:
https://ersa.org/upcoming-events/

Kozelgo RSA esemenyek:
https://www.regionalstudies.org/events-and-webinars/
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Tér és Társadalom
35. Évfolyam, 4. szám (2021)

Intervention and resistance: institutional environment and
local level autonomy in LEADER. A comparative study
(Beavatkozas es ellenallas: intezmenyi kornyezet es helyi
autonomia a LEADER-ben. Osszehasonlíto elemzes)
Elizabeth Brooks, Kovacs Katalin
104-131
A szentesi modell es napjaink versenykepessegi kihívasai novekvo gazdasagi, tarsadalmi es kornyezeti kockazatok
Velkey Gabor, Mihaly Melinda, Gal Izora
132-157

HELYI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZPOLITIKÁK KÖZÖTTI FESZÜLTSÉGEK
SZERKESZTŐI ELŐSZÓ
Ter es tarsadalom a terbeli igazsagossag koncepciojanak
perspektívajabol
Timar Judit, Keller Judit, Kovacs Katalin, Virag Tunde

A „siker kovacsai”: Biztos Kezdet Hazak es Tanodak intezmenyesulesenek dilemmai
Kovai Cecília, Szoke Alexandra
166-189

3-20
INTERJÚK
„Amellett, hogy ez a szemelyes hitem, beagyazottsagom ami
megtart, meg visz elore, hiszek abban, hogy van ertelme a
munkanknak”- interju Nemeth Nandorral
Kovacs Katalin
22-32
"Olyan, mintha guzsba lennenek kotve a telepulesi szakemberek" - Interju Husz Ildikoval
Keller Judit, Virag Tunde
159-165

EGYENLŐTLENSÉG, IGAZSÁGTALANSÁG ÉS FEJLESZTÉS
Igazsagos szolgaltatasok? A kozerdeku szolgaltatasok fejlesztesenek hatasa a tarsadalmi terbeli 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 teruleti
igazsagtalansag megnyilvanulasai es az ezeket ujratermelo intezmenyi gyakorlatok. A teruleti egyenlotlensegekhez hozzajarulo romaniai neoliberalis tervezesi rendszer vizsgalata)
Vincze Eniko
60-75
Environmental justice and its geographical aspects in Hungary
(A kornyezeti igazsagossag es foldrajzi aspektusai Magyarorszagon)
Nagy Gyula
76-103

Intezmenyi kornyezet es helyi fejlesztesek: elkotelezodesek
szabta lehetosegek a telepprogramok megvalosítasaban
Keller Judit, Virag Tunde
190-214
A centralizacio es a periferiak fejlodesi eselyei
Palne Kovacs Ilona
215-240
Hatekonysag es demokracia: helyi kormanyzasi dilemmak a
finn periferian
Nemeth Sarolta, Matti Fritsch
241-259

KÖNYVSZEMLE
A helyi kormanyzas legujabb kihívasai es trendjei
Brucker Balazs
260-264

Scott J.W. (ed.) (2020): A Research Agenda for Border Studies (Edward Elgar, Cheltenham and Northampton)
Balogh Peter
265-269
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Tér és Társadalom
36. Évfolyam, 1. szám (2022)

KITEKINTÉS
A zoldov szerepe a szouli teruletrendezesben
Koudela Pal
118-142
VITA
A nemet koalícios egyezmeny terbeli kovetkezmenyei
Brenner Janos
143-148
KÖNYVSZEMLE
Kocziszky Gyorgy (szerk.) (2021): Eszak-Magyarorszag
(HVG-ORAC, Budapest, p. 830)
Benedek Jozsef

149-151
TANULMÁNYOK
A Habsburg Birodalmon beluli regionalis kulonbsegek fo
hatotenyezoi
Erdosi Ferenc
3-18
Szetfejlodes vagy utfuggoseg? Trianon hatasai a fejlettseg
foldrajzi kulonbsegeire a torteneti Esztergom es Komarom
varmegyek teruleten
Mikle Gyorgy
19-39
Protestans kulturregiok a 19. szazad elso feleben Az akademiai csucselit kollektív biografiai elemzesenek nehany
tarsadalomfoldrajzi tanulsaga
Ügrai Janos
40-58
A telepulesi egyenlotlensegek uj dimenzioja: a mezogazdasagi foldhasznalat-szerkezet
Gyori Agnes, Kovach Imre
59-81
Tarsadalmi reszvetel a varosfejlesztesben: valtozo szerepek Budapest tereinek alakítasaban
Brody Luca Sara
82-99
TÉNYKÉP
Egyuttmukodesek fenntarthatosaga a hatar menten: egy
szloven-magyar turisztikai kezdemenyezes esetleírasa es
elemzese
Toth-Kaszas Nikoletta, Keller Krisztina, Peter Erzsebet,
Lelkone Tollar Ildiko, Nemeth Kornel
100-117

Csoba J., Sipos F. (szerk.) (2021): Co-creation a kozszolgaltatasok modernizaciojaban Lokalis szolgaltatasfejlesztesi
kíserletek a kozos alkotas modszerevel
Racz Katalin

152-157
TUDOMÁNYOS ÉLET
Magtersegek es periferiak – lehetosegek es fenntarthato
jovo
Egyed Ildiko, Racz Szilard
158-163
Fejlodes es fejlesztes 2020 elott es utan
Zsibok Zsuzsanna, Racz Szilard, Horeczki Reka
164-168
Prosperalo videk a pandemia arnyekaban
Horeczki Reka, Finta Istvan
169-172
Lektorok 2021
Barsi Boglarka
173
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Statisztikai Szemle
100. Évfolyam, 2-3-4. szám (2022)
100. Évfolyam, 3. szám (2022)
TANULMÁNYOK
Webre tereles a szemelyes lekerdezes alternatívaja? – Egy
„push-to-web” hibrid survey tapasztalatai
Messing Vera - Sagvari Bence - Szeitl Blanka
213-233

A Bajnokok Ligaja merkozeseinek vonzereje – gyozelmi
eselyek es kozponti csapatok
Braun Erik - Gyimesi Andras - Murai Gabor
234-265

A Statisztikai Szemle
2022. áprilistól
bekerült a Scopus
adatbázisba.

A nemzetkozi digitalis gazdasag es tarsadalom index
2020. evi adatainak statisztikai elemzese
Tarjani Ariella Janka - Kallo Noemi - Dobos Imre
266-284
A vevoi elegedettseg, az ujravasarlasi es a tovabbajanlasi
szandek kapcsolata a divatipari termekek online vasarlasa
eseten
Polgar Zsofia - Kajos Attila

100. Évfolyam, 2. szám (2022)
TANULMÁNYOK

100. Évfolyam, 4. szám (2022)
TANULMÁNYOK

Szobeagyazasi vektortermodellek tarsadalomtudomanyi
alkalmazasa
Kmetty Zoltan
105-136

Megasportesemenyek hatasa a tozsdei arfolyamokra

Technologiai fejlodes es munkaeropiac: hogyan hat az
automatizacio a munkahelyekre Magyarorszagon?
Illessy Miklos, Huszar Akos
137-161

MŰHELY
A gammaeloszlas nehany tulajdonsaga
Medvegyev Peter
162-166
A rovid tavu gazdasagstatisztikak tortenete: a
„gazdasagi jelzotablatol” a negyedeves szektorszamlaig
Matene Bella Klaudia, Ritzlne Kazimir Ildiko, Anwar
Klara, Cseh Tímea
167-203

Furesz Diana Ivett , Rappai Gabor
325-362
Vandorlasstatisztikai definíciok a nemzetkozi ajanlasok
tukreben

Ürban Ferenc
363-382
A hianyzo kereskedos afacsalas miatt vegzett importkiigazítas a magyarorszagi nemzeti szamlakban 2015 es 2020 kozott
Ritzlne Kazimir Ildiko – Matene Bella Klaudia
383-407

MŰHELY
A valoszínusegszamítas okori es kozepkori hianyanak okai
Dusek Tamas
408-420

FÓRUM
Hírek, esemenyek
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Területi Statisztika
62. Évfolyam, 2. szám (2022)

TANULMÁNYOK

A 2008. es a 2020. evi valsag hatasa a hazai munkaeropiacra
es turizmusra
Fekete-Fabian Zsofia - Janosi Daniel
135-165
A daganatos megbetegedesek es a tarsadalmi-gazdasagi fejlettseg statisztikai osszefuggesei globalis minta alapjan, 2020
Pinter Tibor
166-189

A magyarorszagi gasztronomiai fesztivalok foldrajzi jellemzoi, 2019
Toth Bettina - Papp Sandor - Hegedus Gabor - Nagy Gyula
190-217
A kulturalis es kreatív ipar tarsas vallalkozasainak teljesítmenye a magyar nagyvarosokban, 2008–2018
Kezai Petra Kinga - Rechnitzer Janos
218-248
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Regional Statistics
12. Évfolyam, 2. szám (2022)

TANULMÁNYOK
The relationship between social innovation and digital economy and society
Szabolcs Nagy - Mariann Veresne Somosi
3-29
Montevideo journey-to-work flows, 2016: A doubly constrained gravity model with random effects
Eugenia Riano - Antonio Rey - Martín Hansz - Fernando Massa
30-45
Modelling the customer potential of retail food stores: A case
study from the Turiec region in Slovakia, 2020
Pavol Durcek - Gabriela Novakova - Ingrid Bucekova
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 postsocialist 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
David Hajdu - Gabor Koncz
117-148
Factors influencing public acceptance of self-driving vehicles in
a post-socialist environment: Statistical modelling in Hungary
Peter Kovacs - Miklos Lukovics
149-176
Comparison of SARFIMA and LSTM methods to model and to
forecast Canadian temperature
Sami Khedhiri
177-194
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Tér Gazdaság Ember
9. Évfolyam, 3-4. szám (2021)

TANULMÁNYOK
Egy magyarorszagi maganegeszsegugyi szolgaltato
vallalat fenntarthato gazdasagi mukodesenek penzugyi
vizsgalata II.
Katits Etelka, Magyari Katinka, Varga Zsuzsanna, Beranek Laszlo
11-30
Eletminoseg alapu telepulesminosítes a helyi lakosok
velemenye alapjan a Balaton partmenti telepulesein
Sasne Grosz Annamaria, Lorincz Katalin, Csapo Janos
31-47
A remigracio diskurzusa: a hazateres mozgatorugoinak
es fejlemenyeinek attekintese – kulonos tekintettel a
magyar nyelvu szakirodalomban
Bata-Balog Amadea
49-68
A felnottkepzes es a felnottoktatas teruleti kulonbsegei
Magyarorszagon 2013 es 2019 kozott
Hajdu David
69-90
A politikai katalanizmus elso sikerei Kataloniaban, a
Mancomunitat
Gyori Szabo Robert
93-110
Importance of Local Taxes in the Budget of Hungarian
Local Governments – Focusing onTourist Tax
Ambrus Rita, Grof Katalin
113-123
Regional Differences of the Spread of the Coronavirus
in Central Europe
Igari Andras
125-144
Fuzzy Signature Based Organization of Material Handling in Functional Production Systems
Ferenczi Balazs, Lilik Ferenc
145-158
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek
19. évfolyam, 1. szám (2022)

TANULMÁNYOK
A tarsadalmi innovacio es a versenykepesseg kozti
kapcsolat vizsgalata az Abauji tersegben
Toth Geza - Varga Krisztina
4-19
A hazai periferikus telepulesek csoportosítasa tarsadalmi-gazdasagi jellemzoik alapjan
Penzes Janos

A COVID-19 hatasa a hazai elelmiszergazdasagra
Mezei Katalin, Gombkoto Nora
99-110
Az attitud idegennyelv-tanulasi szandekot befolyasolo hatasanak elemzese
Szabo Szilvia
111-121

20-32
A tokepiaci es az egeszsegugyi valsag osszehasonlítasa, kkv-kat erinto valsagkezelo intezkedesek
Jeneine Gero Henriett Emese
33-47
Valsagok a hazai munkaeropiacon – regionalis aspektusbol
Molnar Tamas, Daniel Zoltan Andras
48-57
Szakmai kepzeseken resztvevo nappali tagozatos
tanulok jovobeni tervei Borsod-Abauj-Zemplen megyeben
Greutter Zoltan, Greutter-Gregus Eva, Hajdu David
58-65
Onkormanyzati velemenyek a kozfoglalkoztatasrol
Borsod-Abauj-Zemplen megyeben
Liptak Katalin, Siposne Nandori Eszter, Suhanyiova
Alzbeta, Suhanyi Ladislav
66-76
Generaciok a segelyezes csapdajaban - Az ozdi jarasban vegzett kerdoíves felmeresek eredmenyei
Arvai Andrea, Bogardi Tunde
77-87
A nyersanyag szektor munkaeropiaci elvarasai az
eszak-magyarorszagi regioban a 2020-as gazdasagi
valsag idejen
Molnar Laszlo, Liptak Katalin
88-98

A magyar kozepvarosok tarsadalmi kihívasai. Eger egy „elheto”
kozepvaros
Schuchmann Julia
122-134
Oroszorszag valaszuton
Forman Balazs
135-147
A termeszetfoldrajzi tenyezok szerepe Szekelyfold gazdasagaban
Elekes Tibor – Gyenizse Peter
148-158
A tarsadalmi innovacio jelentosege a videkfejlesztesben
Harangozo Zsolt
159-175
Lengyel Imre: Regionalis es varosgazdasagtan
Bodnar Gabor
176-177
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Comitatus
32. évfolyam, 240. szám (tél-tavasz, 2022)

A fenntarthato fejlodesi celokkal kapcsolatos tudomanyos publikaciok keresztmetszeti bibliometriai elemzese
Kozma Dorottya Edina–Feher Helga
82-92
Gasztroturizmus es fenntarthatosag a Balatonnal – Fogyasztoi
preferenciak vizsgalata a szezonalis es helyi alapanyagok tukreben
Csapody Bence–Asvanyi Katalin–Jaszberenyi Melinda
93-100
„Megis kinek a felelossege?” – A turizmus szereploinek fenntarthatosaggal kapcsolatos felelossege
Hegedus Sara, Kiss Kornelia, Boros Kitti
101-109

TARTALOMJEGYZÉK

Korforgasos gazdasag a vallalkozasok eleteben – Merheto-e a
paradigmavaltas a vallalkozasok mukodeseben?

Konferencia— Zongor Gabor 4
Az adatvedelem es az informacioszabadsag aktualis kerdesei
Peterfalvi Attila 5-19
A kozerdeku adatok megismerese, mint az onkormanyzati
kepviseloi munkahoz szukseges feltetel
Daniel Balazs 20-24
Mindennapi kihívasok – Az adatvedelem es az informacioszabadsag biztosítasa az onkormanyzati mukodesben..

Fekete-Berzsenyi Hajnalka, Molnar Tamas, M. Barna Katalin
110-118
A Veszprem–Balaton 2023 Europa Kulturalis Fovarosa fesztivaljainak fenntarthatosaga es a COVID-19 – fokuszban a latogatoi
attitudok es igenyek
Ernszt Ildiko, Formadi Katalin, Lorincz Katalin
119-128

Korencsi Melinda 25-28

TANULMÁNYOK
A „fenntarthato kormanyzas” es az orszagok „helyreallítasi
kepessegenek” osszefuggesei a COVID-19 jarvannyal kialakult valsaggal kapcsolatban
Szegvari Peter
29-46
A magyar onkormanyzati rendszer eszkozszerkezete es jovedelmezosege a pandemiat megelozo idoszakban (2016-2019
kozott)
Lentner Csaba
47-62

MŰHELY
A furdoturistak telepules-statusza es a furdok szolgaltatasminosegevel kapcsolatos elegedettseguk kozotti osszefugges
Szabo Zoltan
63-69

FENNTARTHATÓSÁG
Eloszo a tematikus blokkhoz
Fehervolgyi Beata, Lorincz Katalin, Sulyok Judit
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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-gazdasagfejlesztesiintezet/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/mta-rtb-hirlevelei

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

októberben

várható.
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