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h í r l e v é l  

2022-ben Magyarorsza gon, Pe csett rendezte k az 
Euro pai Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa g 
(European Regional Science Association – ERSA) 
e ves konferencia ja t, amelynek tematikai fo kusza 
alapveto en a digitaliza cio  okozta teru leti egyen-
lo tlense gek felta ra sa ra, e s ennek ku lo nbo zo  teru -
leteire fo kusza l, kiemelten foglalkozva a korona-
ví 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.  

Az ERSA, to rte nete ben elo szo r rendezte meg e ves 
konferencia t az online te rben e s helyszí ni konfe-
renciake nt is. A 61. ERSA Konferencia online ese-
me nye re 2022. augusztus 22–23-a n, mí g a hely-
szí ni eseme nye re 2022. augusztus 23–26. ko zo tt 
keru l sor. Magyarorsza gon eddig ha rom ERSA 
kongresszust rendeztek, mindegyiket Budapes-
ten volt (1968, 1975 e s 1985). Pe cs az elso  olyan 
vide ki helyszí n, amely hosszu  ido  uta n u jra Ma-
gyarorsza gra vonzza ezt a rangos tudoma nyos 
rendezve nyt. 

A konferencia Helyi Szervezo  Bizottsa ga ban 
(Local Organising Committee – LOC) a ha rom 
ta rsszervezo  szervezet, a Magyar Regiona lis Tu-
doma nyi Ta rsasa g, Pe csi Tudoma nyegyetem Ko z-
gazdasa gtudoma nyi Kara e s a Ko zgazdasa g- e s 
Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko zpont ke pviselo i 
vettek re szt. A LOC ta rselno kei Prof. Ga l Zolta n 
(elno k, MRTT; egyetemi tana r PTE KTK) e s Prof. 
Szerb La szlo  (egyetemi tana r PTE KTK) voltak. A 
LOC feladata volt az ERSA-val egyu ttmu ko dve 
megszervezni a helyszí ni konferencia hoz kapcso-
lo do  programokat, elo ke szí teni a kiadva nyokat, 
e s biztosí tani ezek pe nzu gyi ha ttere t. Az online 
konferencia t az ERSA szervezte a Helyi Szervezo  
Bizottsa g assziszta la sa val. 

 

Folytatás a következő oldalon. 
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A konferencia online e s helyszí ni vegyes forma tuma egy u jí ta s volt az ERSA re sze ro l. Az elke pzele -
sek szerint az online regisztra ltak a helyszí ni konferencia kiemelt programjait (nyito - e s za ro  cere-
mo nia k, plena ris elo ada sok, kerekasztalok) e lo  ko zvetí te sben ko vethette k, illetve az online meg-
rendezett pa rhuzamos szekcio kon vehettek re szt. A helyszí ni konferencia ra regisztra ltak mind az 
online mind a helyszí ni programokon re szt vehettek. A kiemelt programok e lo  ko zvetí te se megol-
da sa komoly feladatot jelentett a LOC sza ma ra, amelynek sikeres megvalo sí ta sa ban ele vu lhetetlen 
szerepe volt a Pe csi Tudoma nyegyetem Univ TV sta bja nak. 

 A konferencia ra meghí va sra keru lo  ple-
na ris elo ado k a regiona lis tudoma ny kiemelkedo  
szakemberei ko ze  tartoznak. Az online konfe-
rencia plena ris elo ado jake nt Maria Abreu 
(University of Cambridge) volt, aki a regiona lis 
fejlo de s ke pesse g alapu  megko zelí te se ro l muta-
tott be elo ada st. A helyszí ni konferencia elso  
napja n, a rendezve ny nyita nyake nt Michael 
Storper (London School of Economics) kiva lo  
elo ada st tartott a teru leti egyenlo tlense gekro l e s 
ezek hata sairo l. Simona Iammarino (London 
School of Economics) prezenta cio ja ban a regio-
na lis egyenlo tlense geket, a technolo giai fejlo de s 
e s a va llalatok szempontja bo l ko zelí tette meg to bb kutata st is bemutatva. A konferencia ma sodik 
napja n adott elo  Olav Sorenson (UCLA Anderson School of Management), aki a va llalkoza s e s a va l-
lalatok teru leti eloszla sa nak okairo l e s a relevancia ja ro l e rtekezett. Michaela Trippl (University of 
Vienna) elo ada sa ban az intelligens szakosoda s e s a helyhez ko to tt (place-based) ta rsadalmi-
gazdasa gi-o kolo giai kihí va sok tu kre ben mutatta be a kihí va s-alapu  regiona lis innova cio s rendsze-
rek koncepcio ja t. A konferencia za ro ceremo nia ja nak kerete ben az ERSA Prize idei kitu ntetettje, 
Diego Puga (CEMFI, Madrid) tartott prezenta cio t a nagyva rosok elo nyeiro l e s ko ltse geiro l. 
(Megjegyzés: Frank van Oort előadása betegség miatt végül sajnos elmaradt.) 

 A helyszí ni e s az online konferencia n 
egyu tt o sszesen ha rom kerekasztal-besze lgete s 
keru lt megszerveze sre. Az online konferencia n 
tartott besze lgete s a DG Regio szerveze se ben a 
2022-ben publika lt 8. Kohe zio s Jelente st a llí tot-
ta a vita ko ze ppontja ba. A besze lgete s re sztve-
vo i Julia Bachtro gler-Unger (Austrian Institute 
of Economic Research), Roberta Capello 
(Politecnico di Milano), Marcin Dąbrowski 
(Delft University of Technology), Laura de Do-
minicis (EC), Philip McCann (Alliance Manches-
ter Business School) voltak, Alessandro Rainol-
di (JRC) modera la sa mellett. A helyszí ni konfe-
rencia n az „Inequalities in a Connected World” cí mu  besze lgete s szervezo je e s modera tora Lengyel 
Bala zs (KRTK) volt, a re sztvevo k pedig Katarzyna Kopczewska (University of Warsaw), Andre s 
Rodriguez-Pose  (London School of Economics), Annie Tubadji (University of Swansea), Jouke van 
Dijk (University of Groningen). A va llalkozo i o kosziszte ma k e s regiona lis fejlo de s kapcsolata ro l 
szo lo  diskurzusban (szervezo  e s levezeto  ta rselno k Szerb La szlo , PTE KTK) Marcus Dejardin 
(University of Namur), Komlo si E va (PTE KTK), Rolf Sternberg (Leibniz University Hannover) e s 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  B e s z á m o l ó  ( f o l y t . )  

61. ERSA KONGRESSZUS  

https://www.youtube.com/watch?v=QFPw5pXbdb0
https://www.youtube.com/watch?v=Rj7HHtoUBqQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rj7HHtoUBqQ
https://www.youtube.com/watch?v=F_bqAbH_9U0
https://www.youtube.com/watch?v=C8ACw8ZPp9A
https://www.youtube.com/watch?v=53V2jUa3yiM
https://ersa.org/awards-prizes/ersa-prize/
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A konferencia tradiciona lis kí se ro programjai is 
la tva nyos helyszí neken keru ltek megrendeze s-
re: az u dvo zlo  fogada sra a PTE Rektori Aula ja -
ban, a Get-together Partyra a pe csi Sze kesegy-
ha z szomsze dsa ga ban le vo  N-Eozin Grilltera-
szon, a ga lavacsora ra pedig a Koda ly Ko zpont-
ban keru lt sor. A LOC ha rom opciona lis szak-
mai kira ndula st is szervezett a re sztvevo k sza -
ma ra, amelyek a szocialista va rosterveze sre 
(pe csi Ura nva ros), a kultura lis va rosfejleszte s-
re (Pe cs Euro pai Kultura lis Fo va ros projektje), 
illetve a Pe csi Tudoma nyegyetem innova cio s 
eredme nyeire (Szenta gothai Kutato ko zpont) 

fo kusza ltak. Ezek mellett leheto se g nyí lt szervezett idegenvezete sen keresztu l megismerni a bara-
nyai megyesze khely jelento sebb la tnivalo it. 

 Az ERSA vezeto se ge, a kiemelt elo ado k e s a re sztvevo k visszajelze sei is egye rtelmu en sike-
resnek í te lte k meg a konferencia szerveze se t. Ez ku lo no sen annak fe nye ben o ro mteli, hogy a kon-
ferencia u j forma tuma nemcsak a LOC, hanem az ERSA ko zpontban dolgozo  kolle ga k sza ma ra is u j 
feladatokat jelo lt ki. Kiemelendo , hogy a sikeres szerveze s elengedhetetlen felte tele volt az a ma-
gas szintu  koopera cio , amely a LOC e s az ERSA (kiemelten az ERSA iroda ke t munkata rsa, Maristel-
la Angotzi e s Nurul Bariroh) ko zo tt mu ko do tt. A LOC tagjainak pedig ezu ton ko szo nju k meg isme -
telten a professziona lis munka t, amelyet a szakmai program kialakí ta sa, illetve a helyszí ni konfe-
rencia elo ke szí te se e s lebonyolí ta sa sora n nyu jtottak. O sszesse ge ben biztosak vagyunk abban, 
hogy a konferencia megero sí tette a magyar regiona lis tudoma nyi ko zo sse g pozí cio ja t a regiona lis 
tudoma ny nemzetko zi ko reiben. 

  

Az ERSA 62. konferenciáját a Spanyol Regionális Tudományi Társaság szervezésében, Alicantéban 
rendezik, előzetes tervek szerint 2023. augusztus 29. és szeptember 2. között. A konferenciával kap-
csolatos információkért kövessék az ERSA honlapját, illetve Facebook és Twitter oldalát. 

 

Pa ger Bala zs 

 
 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  B e s z á m o l ó  ( f o l y t . )  

61. ERSA KONGRESSZUS  

https://ersa.org/
https://www.facebook.com/NewsERSA
https://twitter.com/ERSA_org
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MRTT XX. VÁNDORGYŰLÉS  

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XX. Vándorgyűlése 
Tér és állam 

Budapest, 2022. október 6–7. 
 
Az MRTT jubileumi XX. ko z- e s 
va ndorgyu le se Budapesten ke-
ru lt megrendeze sre, mintegy 
240 fo  re szve tele vel. A rendez-
ve ny ha zigazda ja a Nemzeti 
Ko zszolga lati Egyetem 
volt. Ha rom plena ris to mb, egy 
kerekasztal-besze lgete s e s 24 
tematikus szekcio  szervezo do tt, 
ahol mintegy 200 elo ada st hall-
gathattak meg az e rdeklo do k.  

 
A hagyoma nyokat mego rizve az elso  nap de lelo ttje n a ta rsasa g ko zgyu le se 
zajlott. Az elno ki besza molo bo l a tagsa g megismerhette az MRTT elo zo  e vi 
teve kenyse ge t e s jo vo beli terveit, mí g a Sza mvizsga lo  Bizottsa g jelente se a 
ta rsasa g pe nzu gyi helyzete t mutatta be. Ezt ko veto en a jelen le vo  tagsa g a 
Regiona lis Tudoma nye rt Dí j odaí te le se ro l szavazott. A va ndorgyu le s ko z-
ponti te ma ja a Te r e s a llam kapcsolata volt. A 
csu to rto k de lelo tti plena ris elo ada sokat a ta r-
sasa g elno ke nyitotta meg, a magyar fejleszte s- 
e s teru letpolitika kihí va sait ismertetve. Ezt ko -
vette az u jonnan az MTA tiszteleti tagja va  va -
lasztott James W. Scott elo ada sa, aki angol 
nyelven mutatta be az innovatí v teru leti 
egyu ttmu ko de s tanulsa gait. Hajdu  Zolta n gon-
dolate breszto  elo ada sa az a llamosoda si folya-
matok ke rdo jeleire helyezte a hangsu lyt. De l-
uta n kilenc pa rhuzamos szekcio u le st szervez-
tek az MRTT tagozatvezeto i. A de luta ni plena -
ris elo ada son a hatalom e s a te r jogi narratí va it 
ismerhettu k meg, Pa lne  Kova cs Ilona, Hoffman 
Istva n e s Kaiser Tama s elo ada saibo l. A 20 e ves 
MRTT kerekasztalbesze lgete sben Regiona lis 

Tudoma nye rt Dí jas professzorokkal besze lgetett a Ta rsasa g elno ke e s 
titka ra. Az est tova bbi re sze ben keru lt sor a dí ja tado kra: Farago  La szlo  
Regiona lis Tudoma nye rt Dí jat, Horeczki Re ka Kiva lo  Ifju  Regionalista Dí -
jat vehetett a t, majd az MTA RTB publika cio s dí jai keru ltek a tada sra. A 
ma sodik napon de lelo tt tova bbi kilenc szekcio ban folytato dott a tana cs-
koza s. A pe nteki plena ris elo ada sokat Benedek Jo zsef nyitotta, majd a 
2018-ban e s 2021-ben Kiva lo  Ifju  Regionalista Dí jat elnyert kutato k Lipta k Katalin e s Pa ger Bala zs 
mutatta k be legfrissebb tudoma nyos eredme nyeiket. Ke so  de luta n nyolc pa rhuzamos szekcio  elo -
ada saiba lehetett bekapcsolo dni. 

Ra cz Szila rd e s Horeczki Re ka 
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Díjazottak 

MRTT XX. VÁNDORGYŰLÉS  

 
 

Év Regionális Tudományi Publikációja 
2020  

 
Hazai publika cio s katego ria: 

Koós Bálint  
Va rosi zsugoroda s e s lako helyi szegrega cio  Magyarorsza gon.  

Te r e s Ta rsadalom 34(1) 
 

Nemzetko zi publika cio s katego ria: 
Tóth Gergő, Juhász Sándor, Elekes Zoltán, Lengyel Balázs 
Repeated collaboration of inventors across European regions. 

European Planning Studies 29(12) 
 

Év Regionális Tudományi Publikációja 
2021  

 

Hazai publika cio s katego ria: 
Zsibók Zsuzsanna, Páger Balázs 

Hosszu  ta vu  megyei gazdasa gi no vekede si pa lya k Magyarorsza gon.  
Te r e s Ta rsadalom 35(2) 

Díjazott neve 
Díjazott intézményi 

affiliációja 
Díj, elismerés is-

mertetése 
Átadás ideje és helye 

Faragó László 

MTA doktora, kutato -
professzor emeritus, 
KRTK Regiona lis Ku-

tata sok Inte zete 

Regiona lis Tudo-
ma nye rt Dí j 

2022. okto ber 6. MRTT XX. Va n-
dorgyu le s, Budapest - Nemzeti 

Ko zszolga lati Egyetem 

Horeczki Réka 
tudoma nyos munka-
ta rs, KRTK Regiona lis 
Kutata sok Inte zete 

Kiva lo  Ifju  Regiona-
lista Dí j 

2022. okto ber 6. MRTT XX. Va n-
dorgyu le s, Budapest - Nemzeti 

Ko zszolga lati Egyetem 
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Díjazottak 

MRTT XX. VÁNDORGYŰLÉS  
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Emlékezés Dr. Kóródi Józsefre 

MEGEMLÉKEZÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. szeptember 7-e n elhunyt Dr. Ko ro di Jo zsef ko zgazda sz, az MTA doktora, a Regiona lis tudoma -

nyos bizottsa g alapí to  tagja. Tudoma nyos e s tudoma nyszervezo i, valamint gyakorlati munka ja nak 

kulcsszerepe volt a hazai regiona lis tudoma ny megalapoza sa ban e s fejlo de se ben.  

Keme ny erko lcsi tarta sa t e s munka hoz valo  hozza a lla sa t meghata rozta k o zdi vasmunka s csala di 

gyo kerei. Minden ko zelí te smo dja mo go tt ott volt darukezelo  e desapja u zenete, amit a rozsnyo i gim-
na ziumba to rte no  indula sa elo tt a Vasmu  daruja nak teteje n ko ru lmutatva mondott: Soha ne feledd, 

honnan jo tte l. Tudoma nyos szemle lete nek alapjait a mai Budapesti Corvinus Egyetem jogelo dje nek, 

a Marx Ka roly Ko zgazdasa gtudoma nyi Egyetem Gazdasa gfo ldrajzi Tansze ke n mu ko do tt, Markos 

Gyo rgy ko ru l szervezo do tt Markos Iskola tagjake nt saja tí totta el. Ennek az Iskola nak a tagjai alkot-
ta k a hazai regiona lis tudoma ny elso  mu helyeit, e lu ko n Enyedi Gyo rgy akade mikussal e s Ko ro di Jo -
zseffel, aki tudoma nyos munka ja mellett ku lo no sen a kezdetek pe nzu gyi ha ttere nek biztosí ta sa val 

jelento sen ta mogatta a regiona lis tudoma ny hazai fejleszte se t. 

Ba r egyetemi e vei alatt is tartott egyetemi elo ada sokat, Markos Gyo rgy nem tartotta a Tansze ken, 

hanem az Orsza gos Tervhivatalban kezdett ma r ekkor (1952-to l) is a teru letfejleszte s u gyeivel fog-
lalkozni. Az E pí te su gyi e s Va rosfejleszte si Miniszte rium fo oszta lyvezeto jeke nt kulcsszerepe volt ab-

ban, hogy a hazai teru letfejleszte s szemle lete e s dokumentumai, kutata si ira nyai az 1960-as e vek 
ve ge n e s a ’70-es e vek eleje n megfeleltek, megfelelhettek a teru let- e s telepu le sfejleszte s akkori eu-

ro pai e lvonala nak. Bartke Istva nnal alkotott ketto su k a kreatí v fanta zia e s az a llamigazgata si fegye-
lem szerencse s szinte zise t jelentette k. Nem ve letlen, hogy koholt va dak alapja n kikezdte k, e s meg-
to rte k pa lya ja t. Ezt ko veto en keru lt az E pí te sgazdasa gi e s Szerveze si Inte zethez, ahol elso sorban az 

o nkorma nyzatok fejleszte si e s mu ko de si feladataihoz fu zo do  koncepcio k, tervek, programok, szaba -
lyoza si rendszerek kidolgoza sa val kapcsolatos kutata sokat folytatott e s ira nyí tott. A Telepu le si O n-

korma nyzatok Orsza gos Szo vetse ge (TO OSZ) tudoma nyos tana csado jake nt elo ada sokkal, mu hely-
munka kkal, falufejleszte si í ra saival segí tette a kistelepu le sek e rdekve delmi munka ja t. Kezdeme nye-

ze se re a TO OSZ meghirdette a „Tervezzu k meg egyu tt jo vo nket!” orsza gos fejleszte si programot, se-
gí tve a telepu le sek terveze si munka ja nak tudatossa ga t. „A magyar falvak megu jí ta sa nak strate gia ja” 

c. í ra sa, amely a Teru leti Statisztika 2004. ma rciusa ban la tott napvila got nagy figyelmet keltett, 
melynek hata sa ra az MTA Regiona lis Tudoma nyos Bizottsa ga u jbo l megjelentette „A regiona lis tudo-
ma ny ke t e vtizede Magyarorsza gon” c. ko tetben. (Akade mia Kiado  Budapest, 2009.)  

Folytatás a következő oldalon. 
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Emlékezés Dr. Kóródi Józsefre 

MEGEMLÉKEZÉS 

Tudoma nyos teve kenyse ge nek ko ze ppontja ban az iparfejleszte s telepí te si e s te rse gfejleszte si ke rde -
sei, a teru let-e s telepu le sfejleszte s orsza gos e s helyi dimenzio i a lltak. O  ke szí tette az elso  hazai teru -

leti input-output elemze st, kulcsszerepe volt az elso  orsza gos teru let- e s telepu le sha lo zat-fejleszte si 
koncepcio k kidolgoza sa ban, tova bbfejleszte se ben, nagyte rse gi e s telepu le si fejleszte si koncepcio k e s 

tervek, azok mo dszertana nak fejleszte se ben e s elke szí te se ben. Ira nyí ta sa val ke szu lt a falu e s tanya-
vila g helyzete t felta ro  dokumentum. Dr. Ko ro di Jo zsef kiemelkedo  teve kenyse ge nek sora ban emlí t-

heto  a nagyterjedelmu  telepu le spolitikai programok mo dszertana, e s forgato ko nyve.  
A hazai regiona lis tudoma ny aktí v e s innovatí v mu velo je, szervezo je volt. Ez a szellemi kreativita s e s 
o szto nze s jellemezte egyetemi oktato munka ja t is. Hallgato it a Markos Iskola szelleme ben a gyakor-
lati proble ma k sokoldalu , kreatí v ko zelí te se e s tudoma nyos ha ttere alapja n to rte no  megolda sa ra ta-
ní totta. Gyakorlati pe lda kkal e s humorral fu szerezett egyetemi elo ada sai sokak e rdeklo de se t felkel-
tette k a gazdasa gfo ldrajz e s a regiona lis tudoma ny ira nt. Ko ru lo tte bara ti hangulatu , szakmailag ige -
nyes mu hely alakult ki. Hallgato inak e letpa lya ja t tana rke nt e s bara tke nt is ko vette, segí tette. Utolso  
e veiben la ta sa nak romla sa teve kenyse ge t korla tozta ugyan, de szellemi frissesse ge, deru s hozza a lla -
sa e s humora a vele folytatott konzulta cio kon me g ekkor is inspira lo  volt.  

Kiemelkedo  e rdeme volt a sok e vtizedes, folyton megu julo  aktivita sa, a telepu le sek szeretete, vala-

mint a sohasem csu ggedo  cselekve si sza nde ka az orsza g telepu le srendszere nek megu jí ta sa, az em-
berek e lete nek jobbí ta sa e rdeke ben. Munka ssa ga a hazai regiona lis tudoma ny, a regiona lis politika, 

a teru let- e s telepu le sfejleszte s elme leti, mo dszertani e s gyakorlati eredme nyeinek szerves re sze-
ke nt e l tova bb.  

 

Korompai Attila e s Zongor Ga bor 
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DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK 

James W. Scott – Regionalista az MTA új tagjai között 

 

James W. Scott professzort, inte zetu nk ku lso  munkata rsa t, a Magyar Tudoma nyos Akade mia 195. 

Ko zgyu le se 2022. május 3-án az MTA IX. Gazdasa g- e s Jogtudoma nyok Oszta lya tiszteleti tagja va  

va lasztotta. Akade miai sze kfoglalo  elo ada sa t 2022. október 5-én tartotta az MTA sze kha zban. 

 

 

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 diploma t Berlinben (Freie Universita t), s 

ugyanott ve dte meg PhD disszerta cio ja t, majd habilita lt 2006-ban. Ha rom „anyanyelve” (angol, spa-

nyol, ne met) mellett to bb nyelven (finn, magyar, francia, orosz) besze l magas fokon. 2008-to l a Kelet

-Finnorsza gi Egyetem (University of Eastern Finland) egyetemi tana ra Joensuuban. 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 ke-

rete ben elme leti e s alapkutata sokat egyara nt ve gzett, s a te mako rben sze lesko ru  publika cio s teve -

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) oktato , 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 szerep-

lo je ve  va lt. Az elme leti alapkutata sok mellett – melyben iskolateremto ke nt tartja sza mon a nemzet-

ko zi szakmai ko zve leme ny – munkacsoportja val a finn–orosz hata r elso rendu  kutato ja va , a bonyo-

lult 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 Unio  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 Urban and Regional Studi-

es, Geopolitics, Political Geography, Regional and Federal Studies, Regional Studies, Urban 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 sorozatszer-

keszto je. 

 

Folytatás a következő oldalon. 
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DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK 

James W. Scott – Regionalista az MTA új tagjai között 

 

Folytatás az előző oldalról. 

 

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 studies” 

te mako re ben, melyet elso sorban a 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 szerkeszto bi-

zottsa gi tagja lett a Te r e s Ta rsadalomnak, a Hungarian Geographical Bulletinnek, fo szerkeszto 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 Munkabizottsa 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 rtelmezett szakma 

(regionalista k, hata rkutato k, geogra fusok) megbecsu le se t e lvezi. 

 

A beszámoló az rkk.hu oldalról lett átvéve. 
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Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK 

Lipta k Katalin, a Miskolci Egyetem Gazdasa gtudoma nyi 

Kara nak egyetemi docense Bolyai Ja nos Kutata si O szto n-

dí jat nyert el regiona lis tudoma nyok tudoma nya gban, 3 

e vre,  "A szolidáris gazdaság szerepe a perifériák munka-

erőpiaci felzárkóztatásában" cí mu  kutata si terve vel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lukovics Miklo s, a Szegedi Tudoma nyegyetem Gazda-
sa gtudoma nyi Kara nak egyetemi docense elnyerte a 
Bolyai Ja nos Kutata si O szto ndí jat.  3 e ves kutata si pro-
jektje nek te ma ja: "Társadalmi-technológiai integráció 
a városokban: az egymással és az infrastruktúrával 
adatkapcsolatban álló autonóm járművek városgazda-
ságtani kihívásai". 
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Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK 

Pa ger Bala zs, a KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete Duna ntu li Tudoma nyos Oszta ly tudoma nyos 
munkata rsa elnyerte az MTA Bolyai Ja nos Kutata si O szto ndí jat.  Kutata si te ma ja: A magyarországi 
járások vállalkozói ökoszisztémáinak jellemzői, és szerepük a produktív új cégek megjelenésében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az MTA Bolyai Ja nos Kutata si O szto ndí j Kurato riuma o szto ndí jas ideje alatt ve gzett kiemelkedo  ku-
tato i teve kenyse ge e rt elismero  oklevelet adoma nyozott Ra cz Szila rdnak. A kitu ntete st Tulassay Ti-
vadar, a kurato rium elno ke adta a t 2022. szeptember 15-e n, a Bolyai-nap kerete ben. 
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DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK 

A 2022. évi "OTKA" fiatal kutatói  (FK_22)  

és posztdoktori (PD_22) kiválósági program nyertesei  
 

Bodor Ákos e s Elekes Zoltán fiatal kutato i, Páger Balázs pedig posztdoktori katego ria ban re szesu l 

az „OTKA” kiva lo sa gi programban. Mindha rom kutato  36 ho napra re szesu lt az o szto ndí jban. 

 

Bodor A kos: Mennyire “a ltala nos” az a ltala nosí tott bizalom? – A bizalom me re se nek kritikai felu l-

vizsga lata (Ko zgazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko zpont)  

Elekes Zolta n: Te rse gek besza llí to i ha lo zatainak szerkezete e s ellena llo  ke pesse ge (Ko zgazdasa g- e s 

Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko zpont) 

Pa ger Bala zs: A regiona lis va llalkozo i o kosziszte ma szerepe az u j va llalatok piaci tu le le se ben e s a 

va llalkozo i aktivita s alakí ta sa ban (Ko zgazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko z-

pont)  

 

További nyertes pályázatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELKH Bárány Róbert Díj  

 
Páger Balázs nyerte el 2022-ben az ELKH Titka rsa ga Ira nyí to  Testu lete a ltal kií rt Ba ra ny Ro bert 
dí jat, melynek a tada sa ra 2022. november 10-e n keru l sor. A Dí j a tudoma nyos e let teru lete n kiemel-
kedo  fiatal kutato k elismere se t szolga lja. 

 

ELKH KRTK-s elismerés  
 

KRTK-s elismere st kapott 2020-2021 e ves teve kenyse ge rt Pa ger Bala zs, melyet a KRTK10— 10 éves 
a KRTK rendezve nyen adtak a t, 2022. szeptember 7-e n.  

 

Név 
Szervezeti 

egység 
Típus Téma 

Futam-
idő 

Varju  Viktor  KRTK DTO H2020 
SSH Centre Social Sciences & Huma-

nities for Climate, Energy aNd 
Transport Research Excellence 

42 

Varju  Viktor  KRTK DTO H2020 P2GreeN   

Horeczki Re ka KRTK DTO 
INKP (Ifju sa gi Nemzet-
ko zi Konferencia Tudo-

ma nyos Pa lya zat) 

15th Conference of the European As-
sociation of Urban History - Inequa-

lity and the City c. konferencia-
re szve telhez kapcsolo do  ko ltse gek 

megpa lya za sa 
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DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK 

Feketéné Benkó Kata Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány ösztöndíjban  

részesült  

 
A ko zgazda sz politikus emle ke re le trehozott Pa lfi Istva n Re gio fejleszte si Ala-

pí tva ny – a Ku lgazdasa gi e s Ku lu gyminiszte rium ta mogata sa val – 2022. e v-

ben is meghirdette a Pa lfi Istva n O szto ndí j Programot, amelynek kerete ben a 

hata ron a tnyu lo  szervezeteket e rinto  kutata si te ma t ta mogatta. Az euro pai 

teru leti ta rsula sok olyan hata ron a tnyu lo  szervezetek, amelyek a hata rmenti 

te rse gek sza ma ra teremtenek leheto se get az egyu ttmu ko de sek megero sí te -

se re, a hata rvide k o sszetartozo  te rse gke nt valo  mu ko de se re. Az o szto ndí j-

programban a Magyar Agra r e s E lettudoma nyi Egyetem Gazdasa gi e s Regio-

na lis Tudoma nyok Doktori Iskola phd hallgato ja, Fekete ne  Benko  Kata is si-

keresen vett re szt. A kutata si te ma kerete ben a hata ron a tnyu lo  ko zszolga ltata sok szerveze se nek 

leheto se geit vizsga lta, illetve a ko zlekede si ko zszolga ltata sok hata rmenti teru letek vonatkoza sa ban 

az euro pai teru leti ta rsula sok lehetse ges szerepe t. Az o sszetartozo  te rse gek mu ko de se nek alapja az 

ele rheto se g, az akada lymentes ko zlekede s, sza llí ta s, ami a nemzeti e s nemzetko zi valamint nemze-

tek ko zo tti szaba lyoza si ko rnyezeteinek elte re se bo l ado do an nehe zse gekbe u tko zik annak ellene re, 

hogy az Euro pai Unio  tagorsza gai ko zo tti ko zlekede snek e s ko zszolga ltata soknak nem lehetne a sza-

ba lyoza si ko rnyezetbo l ado do  akada lya. A jogi szempontu  elemze sen tu l regiona lis megko zelí te st is 

tartalmazo  tanulma ny elke szí te se hez a szerzo  ko szo nete t fejezi ki mentora nak, professzor Szabo  La-

josnak, az MTA doktora nak, aki folyamatosan tett javaslataival, e szreve teleivel hozza ja rult a doku-

mentum szí nvonalas e s sikeres elke szí te shez, valamint a Pa lfi Istva n Re gio fejleszte si Alapí tva ny ala-

pí to ja nak e s kurato riuma nak. Az o szto ndí j a kutato i tanulma ny elke szí te se hez adott pe nzbeli ta mo-

gata son tu l tartalmazott egy bru sszeli tanulma nyutat, amely sora n az o szto ndí jasok megismerked-

hettek ne ha ny Euro pai Unio s inte zme ny mu ko de se vel, e s leheto se get teremtett szeme lyes kapcsola-

tok e pí te se re, amely megvalo sula sa e rt ko szo net illeti az EUDTUS Egyetemet, valamint a programok 

szerveze se e rt a Hata ron A tnyu lo  Kezdeme nyeze sek Ko ze p-euro pai Segí to  Szolga lata t (CESCI). 

 

 

 
 

Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj 
 

Baranyai Nóra La nczos Korne l - Szekfu  Gyula O szto ndí jat nyert, melyet 2022. augusztus 17-e n 
adott a t Bobory Zolta n, a La nczos-Szekfu  Alapí tva ny kurato riumi elno ke a Bory-va rban rendezett 
u nnepse gen. Az o szto ndí j arra nyu jt leheto se get, hogy felta rja a rendszerva lta s uta ni polga rmesterek 
portre ja t, ce lja, hogy e kutata ssal hozza ja ruljon Sze kesfehe rva r legu jabb kori helyto rte nete nek do-
kumenta la sa hoz. Tova bbi informa cio k ide kattintva e rheto k el.   

 

 

 

 

https://www.szekesfehervar.hu/a-bory-varban-adtak-at-a-la
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KITÜNTETÉS ÉS EMLÉKÜLÉS 

„MTA Kiváló Kutatóhely” 

 

Az MTA a Kutato helyeket Mino sí to  Tana cs javaslata alapja n kiemelkedo en magas szí nvonalu  tudo-

ma nyos munka ja elismere seke nt az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely mino sí te st adoma -

nyozott 95 magyarorsza gi tudoma nyos mu helynek, ko ztu k a KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete -

nek. Az erro l szo lo  okleveleket 2022. május 4-én u nnepe lyes keretek ko zo tt adta k a t a Magyar Tu-

doma nyos Akade mia Sze chenyi te ri sze kha za ban a mino sí te st elnyert kutato helyek ke pviselo inek. A 

KRTK-t kora bbi e s jelenlegi igazgato ik, Kova cs Katalin e s Varju  Viktor ke pviselte k. 

 

 

 

 

Illés Iván Emlékülés  
 
A KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete e s a Regiona lis Kutata se rt Alapí tva ny Illés Iván Emlékülést 
szervezett 2022. május 23-a n Budapesten, az MTA Huma n Tudoma nyok Kutato ha za Konferencia-
terme ben. Az emle ku le s a KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete kora bbi fo igazgato ja Ille s Iva n elo tt 
tisztelgett.  
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KUTATÁSI PROJEKTEK 

SSH Centre Horizon Europe projekt  
 

2022. szeptembere ben startolt az SSH CENTRE, Social Sciences & Humanities for Climate, Energy 

aNd Transport Research Excellence ha rom e s fe l e ves Horizon Europe projekt egy ke tnapos nagy-
szaba su  kick-off meetinggel, melyen a KRTK RKI-t Tagai Gergely ke pviselte. Az Anglia Ruskin Uni-

versity vezete se vel, o sszesen 13 partnerrel, ko ztu k KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete re szve tele -
vel zajlo  projekt ce lja, hogy interdiszciplina ris hidak ero sí te se vel megolda si kereteket dolgozzon ki a 

klí ma- e s az energiava lsa g kihí va saira, valamint a ko zlekede s proble ma ira. A komplex va lsa gok e s 
proble marendszerek nem oldhato k meg egy-egy tudoma nya g eszko z- e s mo dszertana val, a kutato i 

kiva lo sa g inter- e s transzdiszciplina ris szinergia i teremthetik meg a megolda sokhoz vezeto  utakat. 
Inte zetu nk munkata rsai Varju  Viktor vezete se vel fo ke nt az 1. munkacsomag elke szí te se ben vesznek 
re szt, ami a ku lo nbo zo  szakmai szereplo k, tudoma nyteru letek, va llalati szereplo k ko zo tti egyu ttmu -

ko de sek ero sí te se nek leheto se geire fo kusza l, valamint ero sí ti a Kelet-, De l-Kelet- e s Ko ze p-Euro pa 
szereplo i ko zo tti kapcsolatokat. 

 

 

 

Térségek beszállítói hálózatainak szerkezete és ellenálló képessége (OTKA FK_22 143064) 

 

Kutata svezeto : Elekes Zolta n, tudoma nyos munkata rs,  

Ko zgazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko zpont 

 

Kutata sunk a tfogo  ce lja annak felta ra sa, hogy a besza llí to i ha lo zatok te rbeli szerkezete mike nt befo-

lya solja az egyes szubnaciona lis te rse gek ke pesse ge t gazdasa gi sokkokkal szembeni ellena lla sra, il-

letve u j no vekede si pa lya k kialakí ta sa ra. Fokozott tudoma nyos e s szakpolitikai figyelem ira nyul a 

re gio k ellena llo  ke pesse ge re, vagyis arra, hogy egy folyamatosan va ltozo  ko rnyezethez alkalmazkod-

janak gazdasa gi szerkezetu k megu jula sa re ve n. Annak ellene re, hogy egy-egy te rse g ha lo zatba szer-

vezo do  egye nek, va llalatok e s ipara gak o sszesse ge, me gis keveset tudunk e ha lo zatok e s az ellena llo  

ke pesse g kapcsolata ro l. Ezt a hia nyt to rekszu nk beto lteni aza ltal, hogy a regiona lis tudoma nyi ke r-

de sek vizsga lata ban u jdonsa got jelento  ha lo zattudoma nyi eredme nyekre ta maszkodunk, illetve, 

hogy a Magyarorsza gon mu ko do  va llalatok 2016-23 ko zo tti besza llí to i ha lo zataira vonatkozo  egye-

du la llo  adatba zisra ta maszkodunk.  

A kutata s sora n va llalati e s ipara gi szintu  besza llí to i ha lo zatok te rbeli szerkezete t rekonstrua ljuk, 

majd ezeknek segí tse ge vel elo szo r felta rjuk az ipara gak ko zo tti besza llí to i ha lo zat te rbeli e s ha lo zati 

topolo gia ja t, illetve ennek kapcsolata t a te rse gekben megfigyelheto  termele kenyse ggel e s specializa -

cio val. Ezuta n a te rse geken belu li e s azok ko zo tti va llalati szintu  besza llí to i ha lo zatok robusztussa -

ga t megme rve vizsga ljuk, hogy az hogyan befolya solja a te rse gek gazdasa gi ellena llo  ke pesse ge t. Ve -

gu l vizsga ljuk, hogy a hazai te rse gek tipikus gazdasa gi diverzifika cio s minta i mike nt befolya solja k 

besza llí to i ha lo zataik robusztussa ga t. A projekt kerete ben informa cio t szolga ltatunk a szakpolitika 

sza ma ra a hazai te rse gek ke pesse gba zisa ro l e s diverzifika cio s leheto se geiro l is. 

https://www.facebook.com/angliaruskin/?__cft__%5b0%5d=AZWRChUXeK2dXcp4ymVov_hm6JV6-augC845mHrRLekmnNIOP4n3hV9-24xekXxGRXnvhl5mEbsecW84rQc0FePLxNJ6nLMzOujq1JF6MhRgJSgkFrXeqxlzrzfuoi2xPWia3S8uCdyFwXCv4sLDjw2rTPnPX-Z_YeOp2aojKcYIPg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/angliaruskin/?__cft__%5b0%5d=AZWRChUXeK2dXcp4ymVov_hm6JV6-augC845mHrRLekmnNIOP4n3hV9-24xekXxGRXnvhl5mEbsecW84rQc0FePLxNJ6nLMzOujq1JF6MhRgJSgkFrXeqxlzrzfuoi2xPWia3S8uCdyFwXCv4sLDjw2rTPnPX-Z_YeOp2aojKcYIPg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rkk.hu?__cft__%5b0%5d=AZWRChUXeK2dXcp4ymVov_hm6JV6-augC845mHrRLekmnNIOP4n3hV9-24xekXxGRXnvhl5mEbsecW84rQc0FePLxNJ6nLMzOujq1JF6MhRgJSgkFrXeqxlzrzfuoi2xPWia3S8uCdyFwXCv4sLDjw2rTPnPX-Z_YeOp2aojKcYIPg&__tn__=-%5dK-R
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KUTATÁSI PROJEKTEK 

Készségek, párosítás és verseny nagyméretű munkaerőpiacokon: a városi készségprémium 

hátterében húzódó mechanizmusok feltárása (OTKA FK_22 142941) 

 

Kutata svezeto :  Czaller La szlo , tudoma nyos munkata rs,  

Ko zgazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko zpont 

 

Az elmu lt e vtizedek sora n sza mos tanulma ny ra mutatott a kognití v e s szocia lis ke szse gek jelento se -

ge re a munkava llalo i keresetek e s az egye n munkaero -piaci kila ta sainak alakí ta sa ban. U jabb tanul-

ma nyok ezen felu l azt is kimutatta k, hogy ezeknek a ke szse geknek a va rosok egyesí tett munkaero pi-

acain jellemzo en magasabb a kereseti hozama, azonban a mai napig nem tiszta zott, hogy milyen 

mechanizmusok felelo sek eze rt az egyre sze lesebb ko rben megfigyelt jelense ge rt. Egyes kutato k u gy 

ve lik, hogy a kognití v e s szocia lis ke szse gek va rosokban megfigyelt magasabb megte ru le se a gazda-

sa gi teve kenyse gek fo ldrajzi koncentra lo da sa t elo segí to  agglomera cio s mechanizmusokkal hozhato  

o sszefu gge sbe, mí g ma sok szerint a va rosok munkaero piacain aze rt magasabb ezeknek a ke szse gek-

nek a piaci e rte ke, mert a va rosok foglalkoza si szerkezete a szolga ltata sok e s egye b kognití v teve -

kenyse gek fele  tolo dik el, ami no veli a helyi keresletet a kognití v e s szocia lis ke szse gek ira nt. Kutata -

sunk sora n annak me lyebb mege rte se re to rekszu nk, hogy mie rt magasabb ezeknek a ke szse geknek 

a kereseti hozama a va rosokban. A projekt sora n ke t olyan gazdasa gi mechanizmus jelento se ge t 

vizsga ljuk behato bban, melyek re ve n a helyi munkaero piac me rete hozza ja rulhat a ke szse gek kere-

seti hozama nak kialakí ta sa hoz: az elso  mechanizmus az asszortatí v pa rosí ta s, amely cso kkenti a 

munkava llalo k ke szse gei e s a munkaado k te nyleges ke szse gige nyei ko zo tt hu zo do  szakade kot a va -

rosokban, a ma sik pedig a helyi szolga ltato k ko zo tti piaci verseny, amely no veli a keresletet bizo-

nyos ke szse gek, ku lo no sen a szocia lis ke szse gek ira nt. 
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Az MTA RTB folyóiratlista alapján   
- nemzetközi és hazai (A és B kategória) cikkek 

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK 

Nemzetközi cikkek: 

 

Boka nyi, E., Nova k, M., Jakobi, A ., & Lengyel, B. (2022): Urban hierarchy and spatial diffusion over 

the innovation life cycle. Royal Society Open Science, 9(5), 211038. 

 

Kutasi K., Koltai J., Szabo -Morvai A ., Ro st, G., Karsai M., Biro  P., & Lengyel B. (2022): Understanding 

hesitancy with revealed preferences across COVID-19 vaccine types. Scientific Reports, 12: 

13293. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-15633-5 

 

Czaller L., & Hermann Z. (2022): Return to skills and labour market size. Regional Studies, published 
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RSA Webinarium 

KONFERENCIABESZÁMOLÓ 

2022. szeptember 21-e n a Regional Studies Association e s a Neumann Ja nos Egyetem ko zo s szerve-
ze se ben on-line webinarium keru lt megrendeze sre. Az eseme ny fo  szervezo je Forman Bala zs volt, 
aki az RSA magyarorsza gi ko vete. 
 A webinarium te ma ja Magyarorsza g a 21. sza zadban. A kezdeti szerveze si nehe zse gek ellene -
re o sszesen 26 elo ado  jelentkezett elo ada s megtarta sa ra. Az elo ado k sza mos magyar egyetemet ke p-
viseletek. Az a ltaluk tartott elo ada sok te ma ja e s tartalma a regiona lis tudoma ny nagyon szertea gazo  
teru leteire e s lehetse ges kapcsolo da si pontjaira is felhí vta a figyelmet. A webinarium í gy leheto se get 
adott arra, hogy a hazai e s a nemzetko zi regiona lis tudoma ny ve rkeringe se be u j szereplo ket, szake r-
to ket lehessen integra lni. Az a rfolyampolitika ro l, ege szse gu gyi ke rde sekro l, a fenntarthato sa g, a ver-
senyke pesse g, az urbaniza cio  sza mos dimenzio ja ro l szo ltak az elo ada sok. A 26 elo ada s ve gu l 4 szek-
cio ba lett szervezve. 
 A plena ris szekcio ban Fu lo p Tama snak, a Neumann Ja nos Egyetem rektora nak ko szo nto je 
mellett 4 elo ada s kapott helyet. Le hmann Kristo f (Magyar Nemzeti Bank, NJE) elo ada sa a globa lis 
pe nzu gyi rendszer e s az a rfolyampolitika kihí va sairo l  szo lt. Losoncz Miklo s (BGE) elo ada sa ban a 
magyar gazdasa g alkalmazkoda sa t mutatta be a 2020-o ta tarto  va lsa gok kapcsa n. Ga l Zolta n az 
MRTT elno ke a ko ze p-euro pai e s magyar fejlo de si pa lya k u tfu ggo se ge ro l, a felza rko za s to rte nelmi 
ta vlatairo l, az FDI-ra alapozott moderniza cio  felema s eredme nyeiro l besze lt. Ko sa Istva n (SZE, Hon-
ve dko rha z), aki gyakorlo  szí vsebe sz e s az ege szse g gazdasa gtan szake rto je, a magyar ege szse gu gyi 
ella ta s finanszí roza sa ro l illetve a szolga ltata sok e s ta rsadalmi hata saik teru leti dimenzio ja ro l be-
sze lt. 
 A fenntarthato sa gro l szo lo  szekcio  elo ada sai sza mos a 21. sza zad sza ma ra nagyon fontos ke r-
de st ja rtak ko rbe. A szekcio  elso  elo ado ja Ko ves Szandra (BCE) volt, aki a fenntarthato sa g alapjait, a 
gondolkoda sunk, a gazdasa g e s a ta rsadalom mu ko de se nek paradigma va lta sa szu kse gesse ge t mu-
tatta be. Su to  Attila klí makutato  a klí mava ltoza s hata sainak Magyarorsza got e s ko zvetlen ko rnyeze-
te t e rinto  re szeit mutatta be ku lo nbo zo  klí mamodellek alapja n.  A szekcio  harmadik elo ado ja, Bene-
dek Zso fia (NJE, KRTK) egy provokatí v cí mmel "Adapt or perish" hí vta fel a figyelmet az elo ada sa ra. 
Az elo ado  itt a helyi piacok e s a helyi e lelmiszerla ncok le te nek e s alkalmazkodo  ke pesse ge nek fon-
tossa ga ra hí vta fel a figyelmet. A ko vetkezo  elo ado  Ja mbor Attila (BCE) tulajdonke ppen a ko ze p-
euro pai orsza gok mezo gazdasa ga alkalmazkoda sa nak, egy a klí mava ltoza s komplexita sa hoz ke pest 
mindenke ppen egyszeru bb va ltoza sra, az Euro pai Unio ban valo  bele pe s agra rgazdasa gtani ko vet-
kezme nyeit mutatta be. A ke rde s a szekcio  elso  ne gy elo ada sa uta n joggal ado dik, hogy Magyaror-
sza g mezo gazdasa ga hogyan lesz ke pes alkalmazkodni a klí mava ltoza s okozta kocka zatokhoz, bi-
zonytalansa gi te nyezo kho z, a megva ltozo  klí ma hoz e s ta jhoz, ennek sokre tu  e s elo re nem la thato  
gazdasa gi, ta rsadalmi hata saihoz, ha a jo val egyszeru bb e s kisza mí thato bb ko ru lme nyeket teremto  
ko zo s agra rpolitika hoz nem sikeru lt. 
 Lipta k Katalin (ME) elo ada sa a perife rikus e s rura lis te rse gek munkane lku lise gi proble ma i-
nak zo ld gazdasa gi e s fenntarthato  megolda sa nak leheto se geiro l szo lt. Van-e leheto se g arra, hogy a 
su lyos ko rnyezeti e s ta rsadalmi katasztro fa k megolda sa t ne ku lo n-ku lo n, hanem egyszerre pro ba l-
juk megtala lni?  To th Eszter (DE) a fenntarthato sa g, a fenntarthato  fejlo de si ce lok, a fair trade e s a 
magyar ku lkereskdelem o sszeegyeztetheto se ge ro l tartott elo ada st.  
 A szekcio  ve ge n Szabo  Tu nde, a GeoInsight CEO-ja mutatta be a saja t fejleszte su  mobilappli-
ka cio jukat, ami az emberek mobilita sa t segí ti. Az applika cio  terveze se ben ku lo n szempont volt, hogy 
a va ratlan katasztro fa helyzetek (COVID, hurrika nok, balesetek, stb.) esete n is ke pes legyen hate ko-
nyan segí teni a ko zlekedo ket.  

 

 

Folytatás a következő oldalon. 
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RSA Webinarium 

KONFERENCIABESZÁMOLÓK 

Folytatás az előző oldalról. 
 
 A Versenyke pesse g szekcio  vezeto je Korompai Attila az RSA magyar tagozata nak vezeto je 
volt. A szekcio  elso  prezenta cio ja t Becsey Zsolt (KRE), az Euro pai Parlament volt ke pviselo je tartotta 
Magyarorsza g ku lkereskedelme ro l e s versenyke pesse ge ro l a ko ze p-euro pai orsza gokkal valo  o ssze-
hasonlí ta sban. Ka rpa ti Jo zsef (NJE) az Euro pai Unio  munkaero piaca t elemezte a COVID ja rv a ny elo t-
ti e s uta ni helyzetet o sszehasonlí tva. Korompai Attila (BCE, NJE) a Magyarorsza gon belu li teru leti 
ku lo nbse gek va ltoza sait mutatta be e s elemezte 2000 e s 2022 ko zo tt. Kuttor Da niel (ME) ma r a teru -
leti ku lo nbse gek cso kkente se nek mo djait kutatta e s prezenta lta. Elo ada sa ban ke t dimenzio t vizsga lt 
az FDI leheto se geit E szak-Magyarorsza gon e s egy kí nai minta t ko veto  K+F politika megvalo sí ta sa -
nak lehetse ges eszko zeit e s potencia lis eredme nyeit. Az o t ko vveto  Jo zsa Vikto ria, CEO, Nord Consult 
ma r a ko zvetlen e s ko zvetett a llami ta mogata sok gazdasa g e s teru letfejleszto  hata sairo l besze lt. 
 Koller Bogla rka az NKE rektorhelyettese is egy provokatí v cí mu  elo ada st tartott. A ke rde se 
az, hogy az Euro pai Unio  fejlo dik-e vagy a llando  va lsa gban van? Mit lehet tenni egy orsza gnak, az Eu-
ro pai Unio  tagjake nt, ha a globa lis geopolitikai viszonyok gyo keresen megva ltoznak? A szekcio t Ros-
ta Miklo s (BCE) za rta, aki az o sszehasonlí to  gazdasa gtan elismert oktato ja e s kutato ja. 
 A Va rosfejleszte si szekcio t Do bro nte Katalin vezette.  O  a szekcio  elso  elo ada sa ban a magyar 
va rosok klí ma alkalmazkoda si strate gia ja t elemezte. Elo ada sa ban felvetette azt a ke rde st, proble -
ma t, hogy valo ban ele gge  komolyan vesszu k-e, ele g sokat tudunk-e a klí mava ltoza s va rhato  hata sait? 
Fel lehet-e ke szu lni a helyi szinten a legala bb a jelentkezo  negatí v ko rnyezeti me rse kle se re? 
 A szekcio  ma sodik elo ado ja, Ra cz Szila rd (KRTK) Magyarorsza g e s a to bbi ko ze p-euro pai or-
sza g va rosha lo zata t elemezte va ltozo  geopolitikai viszonyok, orsza ghata rok, nemzeti fejleszte si ce -
lok e s politika k mellett. O  az elo ada sa ban sza mos mennyise gi e s mino se gi va ltozo  felhaszna la sa val 
elemezte a ko ze p-euro pai va rosha lo zatot e s annak 100 legnagyobb va rosa t. A szekcio  harmadik elo -
ado ja, Bernek A gnes (NJE) a ltala nosí totta a ke rde st. Vizsga lo da sait globa lis szintre emelte viszont 
csak a gateway funkcio kat mutatta be. Van-e Magyarorsza gnak e s Ko ze p-Euro pa nak kapuja vagy ka-
pui e s ezek hogyan illeszkednek a hinterlandhoz e s a re gio s va rosha lo zathoz? 
 Farkas Sa ra (NJE) a va rosfejleszte sben re szt vevo  partnereket e s a felhaszna lhato  technolo gi-
a kat mutatta be. Kaiser Tama s (NKE) a Smart village koncepcio t e s annak magyarorsza gi alkalmaza -
sa t, annak leheto se geit e s tapasztalatait mutatta be. Schuchmann Ju lia (NJE) Budapest e s agglomera -
cio ja to megko zlekede si rendszere mu ko de se t mutatta be a COVID ja rva ny ido szaka ban. Az elo ada s 
aze rt is fontos, mert a ko zlekede si rendszer rugalmassa ga t, ellena llo  ke pesse ge t vizsga lta egy kí vu l-
ro l e rkezo  sokkhata s esete n. Kutata sa nak tapasztalatai jo l felhaszna lhato k lenne nek a jelenlegi ener-
giava lsa g ideje n. 
 A szekcio t e s vele egyu tt a konferencia t To zsa Istva n (NJE) za rta. O  a NJE MNB Gazdasa gfo ld-
rajz e s Telepu le smarketing Tuda sko zpont oktata si e s kutata si programjairo l e s terveiro l besze lt.  
 

Forman Balázs 
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FELHÍVÁS 

MEGHÍVÓ 

az MTA Regionális Tudományok Bizottsága, Fogyasztás-gazdaságtan Munkabizottság 

2022. októberi programjára! 

 

 

                           Időpont: 2022. okto ber 20., csu to rto k, 14 o ra 

  Helyszín: MTA Irodaha z (1051 Budapest Na dor u. 7.) fszt. 29. sz. terem 

 

Napirend: Kerekasztal-besze lgete s 

                           Az indító előadás címe: "Pszichofizikai mérések és fejlesztések  

                                                                                                     a fogyasztói vizsgálatokban." 

                        

Előadó: Sipos László egyetemi docens 

 Magyar Agra r- e s E lettudoma nyi Egyetem 

 E lelmiszertudoma nyi e s Technolo giai Inte zet,  

                                        A rukezele si, Kereskedelmi, Ella ta si La nc e s E rze kszervi Mino sí te si Tansze k                                                   

 

 

Minden e rdeklo do t nagy tisztelettel e s szeretettel va runk! 

 

Budapest, 2022. szeptember 27. 

 

MTA Fogyasztás-gazdaságtan Munkabizottság 
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FELHÍVÁS 

MEGHÍVÓ 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Partiumi Keresztény Egyetem 
 

„IV. INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁG 
HELYZETÉRŐL – Ember és társadalom a XXI. században: hálózatok, terek és ha-

tárhelyzetek” 
 
cí mmel tudoma nyos konferencia t szervez 2022. november 24–25-e n a nagyva radi Partiumi Keresz-
te ny Egyetemen e s hibrid forma ban. A rendezve ny re sze a Magyar Tudoma ny U nnepe rendezve ny-
sorozatnak. 
 
2022. okto ber 25-ig meghosszabbí ta sra keru lt az elo ado k jelentkeze se. A max. 1000 karakteres 
absztraktokat a kiva lasztott szekcio  megjelo le se vel az ala bbi cí mre legyenek szí vesek ku lde-
ni: konferencia@nski.gov.hu 
 
Okto ber 31-ig ku ldu nk e rtesí te st az elo ada sok befogada sa ro l. Szekcio k: 1. Gyermekva llala s a Ka rpa t-
medence ben; 2. Ka rpa t-medencei nagyva rosi te rse gek; 3. Ka rpa t-medencei magyarsa g e s regiona lis 
fejleszte s; 4. A ku lhoni magyarsa g iskola zottsa gi pozí cio i; 5. A helyi kultura lis o ro kse g turisztikai 
hasznosí ta sa a Ka rpa t-medence ben; 6. Intraretnikus to re svonalak, elte ro  identita sminta zatok e s 
nemzetfelfoga sok a Ka rpa t-medencei magyarsa g ko re ben; 7. Partium-szekcio ; 8. Va ltozo  vila g, va lto-
zo  nyelv; 9. Kiste rse gi oktata s e s ko zo sse gfejleszte s; 10. Regiona lis e s hata rkutata sok a Ka rpa t-
medence ben. 
 
A konferencia re sze egy to bb e ven a tí velo  rendezve nysorozatnak, amely a ku lhoni magyarsa got ku-
tato k tudoma nyos e s szakpolitika-forma lo  mu helyei sza ma ra kí va n rendszeres tudoma nyos ve le-
me nycsere t biztosí tani. Ce l, hogy jobban megismerhessu k a Ka rpa t-medence ben egyma s mellett e lo  
ko zo sse gek tudoma nyos eredme nyeit e s elke pzele seit. Az idei eseme ny is interdiszciplina ris, elso -
sorban ku lo no sen az ala bbi tudoma nyteru letekro l e s te mako ro kbo l va runk elo ada sokat e s szekcio -
javaslatokat: fo ldrajz, gazdasa gtudoma ny, geopolitika, kisebbse gkutata s, ko rnyezet- e s fo ldtudo-
ma ny, ne prajz, nyelvtudoma ny, politolo gia, regiona lis tudoma ny, szociolo gia, szocia lis e s kultura lis 
antropolo gia. 
 
Tova bbi informa cio k: https://nski.hu/konferencia-felhivas4.html 
 

mailto:konferencia@nski.gov.hu
https://nski.hu/konferencia-felhivas4.html
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DOKTORI VÉDÉSEK 2022-BEN 

 

 
Széchenyi István Egyetem  

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola doktori védései 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

TÁRS-
TÉMAVE-

ZETŐ 

Kupi Marcell  
Ivancso ne  Horva th 
Zsuzsanna  

A digita lis turizmus teru leti elte re -
sei a V4 orsza gokban  

2022-09-09   

Szennay A ron  Szigeti Cecí lia  

A magyarorsza gi u zleti szervezetek 
ko rnyezeti teljesí tme nye, ku lo no s 
tekintettel a kis- e s ko ze pva llalko-
za sokra  

2022-06-16   

Krankovits  
Melinda  

Szo re nyine   
Kukorelli Ire n  

 

A ta voktata s regiona lis jellemzo i e s 
fejlo de se nek szerepe a tuda sa t-
ada sban – a Sze chenyi Istva n Egye-
tem pe lda ja n  

2022-06-16  

Polster Csilla  
Konczosne  Szom-
bathelyi Ma rta  

 
Csala di va llalkoza sok te rhez valo  
ko to de se nek e s ta rsadalmi to ke t 
ero sí to  szerepe nek vizsga lata  

2022-03-11  

Gajza go  Gergo  
Attila  

Lux Gábor   

Ira nyí ta s a hazai va rosfejlo de sben - 
a helyi gazdasa g e s a fejleszte si in-
te zme nyrendszer kapcsolata Duna-
u jva rosban  

2022-03-11  

Laczkovits-
Taka cs Tí mea  

Fekete Dávid   
Gyo r va ros ege szse gu gyi e s szocia -
lis szolga ltata sszerveze si modellje a 
rendszerva lta s uta n  

2022-03-11  

Vinkóczi Tamás  Kovács Gábor   
Pe nzu gyi digitaliza cio  e s ke szpe nz-
haszna lat teru leti aspektusainak a 
vizsga lata  

2022-03-11  

Csa nyine  Sze-
mere di Eszter  

Szigeti Cecília   

Magyarorsza gi kistelepu le sek for-
gathato  utalva nyainak hata svizsga -
lata a fenntarthato  fejlo de s egyes 
aspektusaihoz valo  hozza ja rula suk 
alapja n  

2022-03-11  

Ocskay Gyula 
Miklo s  

Hardi Tama s  Fekete Da vid  
Az euro pai teru leti ta rsula s mint a 
hata rro l szo lo  u j diskurzus alakí to -
ja. Az Ister-Granum ETT esete  

2022-03-11  
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Magyar Agrár– és Élettudományi Egyetem 

Gazdálkodás– és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktori védései 

 

DOKTORI VÉDÉSEK 2022-BEN 

NÉV TÉMAVEZETŐ DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

TÁRS-
TÉMAVE-

ZETŐ 

Benko  Be la  
Da vid Lo ra nt  
De nes  

A sza llodaipar fejleszte si leheto se gei az 
E szak-Magyarorsza g re gio ban 

2022-07-06  
Farkas 
Tibor  

Ceylan Nazli  Juha sz Aniko   
Wheat value chain analysis of Turkey: 
Constraints and Development possibilities 

2022-06-02  
Khademi-
Vidra  
Aniko   

Gerencse r 
Ilona  

To th Tama s  
10 000 fo  alatti o nkorma nyzatok fejleszte -
si leheto se geinek e s forra sadszorpcio ja -
nak o sszefu gge sei Magyarorsza gon 

2022-06-02  Goda Pa l  

Szabo  Barna  
Da vid Lo ra nt  
De nes  

A regiona lis integra cio k fejlo de se nek el-
me lete e s konvergencia hata suk me re se -
nek gyakorlata 

2022-04-12  
Csath 
Magdolna  
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Tér és Társadalom 

36. Évfolyam, 2. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  

 

A GPS-es naviga cio  vegyes terei 
Berger Viktor 

3-25 o. 

 

A ta rsadalmi terek u jragondola sa val va ros e s 
vide ke nek egyse ge e rt. Erdei Ferenc 1945 uta -
ni koncepcio ja nak alakva ltoza sairo l 
Bogna r Bulcsu 

26-48 o. 

  

A ko rforga sos gazdasa g indika toralapu  me re -
si leheto se gei az Euro pai Unio  orsza gaiban 
(angol nyelven) 
Kozma Dorottya Edina, Molna r Tama s, Mol-
na rne  Barna Katalin  

49-69 o. 

 

Koronaví rus-va lsa gkezele s beruha za s o szto n-
ze ssel: a magyarorsza gi Versenyke pesse g 
No velo  Ta mogata si Program a gazati e s teru -
leti vonatkoza sai 
Medve-Ba lint Gergo   

70-98 o. 

 

Nekem a Balaton a Rivie ra 
Nemes Guszta v, Tomay Kyra, Sulyok Judit,  
Orba n E va  
99-122 o. 

TÉNYKÉP 

 
A nagy lejto . A fejlett e s fejletlen kisre gio k tanulo i 
teljesí tme nyku lo nbse geinek no vekede se  
Polo nyi Istva n  

123-140 o. 

 

TUDOMÁNYOS  ÉLET 

James W. Scott – a Magyar Tudoma nyos Akade mia 
tiszteleti tagja 
Ra cz Szila rd  

141-143 o. 

 

 

KÖNYVSZEMLE 

 

Csernicsko  Istva n, Hires-La szlo  Korne lia, Karmacsi 
Zolta n, Ma rku Anita, Ma te  Re ka, To th-Orosz Eniko  
(2021): A magyarok e s a magyar nyelv Ka rpa talja n 
(Hodinka Antal Nyelve szeti Kutato ko zpont, Termini 
Egyesu let, To ro kba lint, p. 160) 
Molna r D. Istva n  

144-149 o. 

 

Mikhailova, E., Garrard, J. (eds.) (2021): Twin Cities 
across Five Continents. Interactions and Tensions on 
Urban Borders (Routledge, New York, p. 350) 
Benczi Melinda  

150-153 o. 

  

Egy opus margo ja ra 
Lengyel Imre (2021): Regiona lis e s va rosgazdasa gtan 
(Szegedi Egyetemi Kiado , p. 579) 
Rechnitzer Ja nos  

154-158o. 

 

Harminc e ves a Comitatus. Agg Zolta n – Zongor Ga -
bor (szerk. 2021): Comitatus 30 e v/ko nyv. Visszaem-
le keze sek, essze k, tanulma nyok, gondolatok, interju . 
(Comitatus Ko nyvek, Veszpre m p. 250) 
Nemes Nagy Jo zsef  
159-162 

https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3420
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3413
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3413
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3413
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3374
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3374
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3374
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3382
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3382
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3382
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3382
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3427
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3441
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3441
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3407
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3407
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3407
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3407
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3407
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3433
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3433
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3433
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3432
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3432
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3432
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3431
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3431
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3431
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3431
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Tér és Társadalom 

36. Évfolyam, 3. szám (2022) : Változó perifériák és központok Közép- és 

Kelet-Európában - angol nyelvű szám 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Changing peripheralities and centralities in 
Central and Eastern Europe 
Nagy Erika, Lux Ga bor, Tima r Judit  
3-9 o.  

TANULMÁNYOK 

Smart development for peripheral areas. A ne-
ver-ending story? 
Andre  Torre  
10-27 o. 
 

Hungarian Border Research as a reflection of 
European integration and regional transforma-
tion 
James Scott  
28-46 o. 

 

Growth pole policy’s induced development and 
spatial inequalities in the metropolitan areas of 
Romania - a critical assessment 
Benedek Jo zsef, Cosmina-Daniela Ursu, Ştefana 
Varvari  
47-67 o. 

 

FDI-based regional development in Central and 
Eastern Europe: A review and an agenda 
Ga l Zolta n, Lux Ga bor  
68-98 o. 

 

New drivers of industrialization and novel as-
pects of Hungarian-Chinese bilateral coopera-
tion Chinese foreign investments in Hungary 
Kuttor Da niel  
99-121 o. 

 

Strategic coupling on the European periphery: A case 
study of a small Hungarian town 
Molna r Erno , Saidi Feyrouz Ahlam, Szabo  Katalin  
122-144 
 
Regional economies: Reality, and national TV report-
ing 
Jan Suchac ek, Jaroslav Urminsky   
145-164 
 
Differences and similarities in the expansion of su-
burban built-up areas around the different city regi-
ons of three Central European countries 
Hardi Tama s  
165-193 

 

KÖNYVSZEMLE 

Reed-Danahay, D. (2020): Bourdieu and Social Space. 
Mobilities, Trajectories, Emplacements (Worlds in Mo-
tion 6., Berghahn Books, New York, 161 pp) 
Jo ve r Vanda  
194-197 o. 

TUDOMÁNYOS ÉLET 

Regional and Border Studies in Central and Eastern 
Europe 
Interview with James W. Scott  
Balogh Pe ter, Ra cz Szila rd  
198-203 o. 

 

Proximity and localization at the heart of regional 
science 
Interview with Andre  Torre  
Pa ger Bala zs  
204-210 o. 

https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3459
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3459
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3423
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3423
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3428
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3428
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3428
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3435
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3435
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3435
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3439
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3439
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3436
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3436
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3436
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3424
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3424
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3421
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3421
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3429
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3429
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3429
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3453
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3453
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3453
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3452
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3452
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3452
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3456
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3456
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3456
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Statisztikai Szemle 

100. Évfolyam, 5-6-7. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

100. Évfolyam 5. szám 

 

Száz év a statisztika szolgálatában 

 

Horva th Bala zs  

„Az o sszeomla s uta n u jrae ledo  magyar nemzet egyik 
elso  bizalommal e s e letero vel telt megmozdula sa” – 
A Magyar Statisztikai Szemle 1923. e vi megalapí ta sa 
e s mu ko de se 1948-ig  
437-467 o.  
 

Tanulmányok 

 

Kopcso  Krisztina - Boros Julianna - Leitheiser Fruzsi-
na - Veroszta Zsuzsanna  
A szoptata s e s a kiza ro lagos anyatejes ta pla la s gya-
korisa ga e s korrela tumai a csecsemo  szu lete se to l 
hat ho napos kora ig  
468-490 o. 

 

Duda s Levente - Sza nto  Richa rd 

Mi befolya solja a ja rva nyinte zkede sek ta mogatottsa -
ga t?  
 493-513 o. 

 

Könyvszemle 

 

Hunyadi La szlo   
Valo szí nu se gsza mí ta s e s statisztika  
514-519 o.  
 

6. szám 

 

Tanulmányok 

 

Sallai Do ra - Kiss Ga bor Da vid  

Euro pai to zsdeindexek kocka zattova bbí to  tulajdon-
sa ga nak vizsga lata  
529-550 o. 

 

Strelicz Andrea  
A kvantitatí v szo vegelemze s leheto se gei a menedzs-
menttudoma nyban  
551-583 o. 

 

A goston Norbert  
Mesterse ges intelligencia e s ge pi tanula si mo dszerek 
a va llalati fizete ske ptelense g becsle se re  
584-609 o. 

 

Fórum 

Kiadók ajánlata 

 

 

7. szám 

 

Tanulmányok 

 

Nyitrai Tama s  
 Az Euro pai Unio  a ltal sza mí tott ke rdo í ves felme re -
sen alapulo  u zleti hangulatindexek e s va llalati pe nz-
u gyi teljesí tme ny: egy kí se rleti kutata s eredme nyei  
621-644 o. 

 

Gyo ri A gnes 

A ta rsadalmi egyenlo tlense gek e s az ege szse g o ssze-
fu gge sei Magyarorsza gon  

645-670 o. 

 

Ga rdos E va Bea ta - Fo ldva ri Mo nika  
Az ege szse gi okbo l fakado an korla tozottak ta rsadal-
mi helyzete, ege sze gi a llapota e s hozza fe re se az 
ege szse gu gyi szolga ltata sokhoz az ELEF2019 tu kre -
ben  

671-713 o. 

 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_05/2022_05_468.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_05/2022_05_468.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_05/2022_05_468.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_05/2022_05_491.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_05/2022_05_491.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_05/2022_05_514.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_06/2022_06_529.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_06/2022_06_529.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_06/2022_06_551.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_06/2022_06_551.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_06/2022_06_584.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_06/2022_06_584.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_07/2022_07_621.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_07/2022_07_621.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_07/2022_07_621.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_07/2022_07_645.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_07/2022_07_645.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_07/2022_07_671.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_07/2022_07_671.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_07/2022_07_671.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_07/2022_07_671.pdf
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Statisztikai Szemle 

100. Évfolyam, 8-9. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

8. szám 

 

Száz év a statisztika szolgálatában 
 

Lakatos Miklo s  

A Statisztikai Szemle ben 1949 e s 1989 ko zo tt 
megjelent cikkek fo bb jellemzo i  
721-748. o 
 

TANULMÁNYOK  

 

Borbe ly Ma tya s - Cse csi Da vid - Pe ti Ma rton  
A Ka rpa t-medencei ku lhoni magyarsa g ta rsadal-
mi-gazdasa gi pozí cio inak vizsga lata ra alkalmas 
adatko ro k o sszehasonlí to  elemze se  
749-782 o. 

 

Gela nyi Pe ter - Sebo k Miklo s - Ring Orsolya  
A topikmodelleze s leheto se gei e s korla tai egy 
to rve nykorpusz pe lda ja n  

783-814 o. 

 

 

FÓRUM 

 

HÍREK, ESEMÉNYEK 

 

9. szám 

 

TANULMÁNYOK  

 

Kova cs Zolta n - Csizmadia Tibor - Miha lcz Istva n - 
Kosztya n Zsolt Tibor  

A va llalati kocka zatkezele sben haszna lt aggrega lo -
fu ggve nyek jellemze se  

821-853 o. 

 

Valko  Ga bor - Kincses A ron - Kova cs Ildiko   

A mezo gazdasa gi termelo  gazdasa gok fennmara-
da sa t valo szí nu sí to  te nyezo k a 2010 e s 2020 ko -
zo tti mezo gazdasa gi termele s vizsga lata alapja n  

854-872 o. 

 

 

MŰHELY 

 

Dusek Tama s  
A valo szí nu se g e s a kocka zat tudoma nyos e s he t-
ko znapi e rtelmeze sei  
 873-895 o. 

 

FÓRUM 

 

HÍREK, ESEMÉNYEK 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_08/2022_08_721.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_08/2022_08_721.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_08/2022_08_749.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_08/2022_08_749.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_08/2022_08_749.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_08/2022_08_783.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_08/2022_08_783.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_09/2022_09_821.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_09/2022_09_821.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_09/2022_09_854.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_09/2022_09_854.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_09/2022_09_854.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_09/2022_09_873.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_09/2022_09_873.pdf
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Területi Statisztika 

62. Évfolyam, 3-4. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  3. szám 
 

Kova cs La szlo  - Va ntus Katalin  

A hazai koronaví rus-hala loza s ja ra si ku lo nbse geinek o sszefu gge sei az ege szse gu gyi ella ta ssal  
253-289 o. 
 

Kriska Olive r  
A menta lis hata rok e s ta volsa gok jellemzo i a londoni magyarok 2019. e vi felme re se alapja n  
290-316 o. 
 

Szabo  Eleme r  
Az e pu leta lloma ny to mege nek e s anyago sszete tele nek kí se rleti te rinformatikai elemze se budapesti min-
tateru leteken  

317-347 o. 
 

Csizmadia Adria n - Bareith Tibor  
Somogy megye lakossa ga nak jo vedelmi helyzete, 2012–2019  

348-373 o. 

 

TANULMÁNYOK  4. szám 

 

Vasa rus Ga bor La szlo   
Va roshata ron belu li szuburbaniza cio  Magyarorsza gon – egy paradoxon felta ra sa  
379-404 o. 

 

A ldorfai Gyo rgy - Nagy Henrietta - To th Tama s  
A teru leti egyse gek o sszetett teljesí tme nye rte kele se  
405-434 o. 
 
Varga Jo zsef - Barna Ro bert - Horva thne  Kova cs Bernadett  
Egyes hazai helyi pe nzek (forgathato  utalva nyok) elfogado helyeinek te rbeli elemze se  
435-455 o. 
 
 

Kincses A ron - To th Ge za - Jeneine  Gero  Henriett Emese  
A hazai mikro-, kis- e s ko ze pva llalkoza sok (kkv-k) teru leti, versenyke pesse gi elemze sei, 2008–2020  
456-477 o. 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_03/ts620301.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_03/ts620302.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_03/ts620303.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_03/ts620303.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_03/ts620304.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_04/ts620401.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_04/ts620402.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_04/ts620403.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_04/ts620404.pdf
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Területi Statisztika 

62. Évfolyam, 5. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  5. szám 
 

Szaka lne  Kano  Izabella - Sa vai Marianna - Vida Gyo rgy  
A magyarorsza gi munkaero piac szerkezeti va ltoza sa nak te rbeli saja tossa gai 2001 e s 2016 ko zo tt  
483-509 o. 

 

Hajdu  Da vid - Koncz Ga bor - Lipta k Katalin  

A ko zfoglalkoztatottak munkaero piacra valo  kile pe se t segí to  ke pze sek Borsod-Abau j-Zemple n megye ben, 
2016–2020 
510-537 o.  

 

Vida Gyo rgy  
A regiona lis megvalo sult versenyke pesse g ne ha ny szempontja nak teru leti jellemzo i Magyarorsza gon 
2010 e s 2019 ko zo tt  
538-569 o. 

 

Elekes Tibor - Szila gyi Ferenc  

A te rszerveze s e s a telepu le sha lo zat va ltoza sai a Barcasa gban (Roma nia) a 13. sza zadto l 1876-ig  
570-583 o. 

 

Kiss Emo ke - Balla Da niel - Poszet Szila rd - Kova cs Andra s Dona t  

A klí maaggodalmak jellemzo i e s helyi szintu  saja tossa gai: Esettanulma ny Hajdu -Bihar megye va lasztott 
telepu le seiro l, 2020  
584-620 o.  

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_05/ts620501.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_05/ts620502.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_05/ts620502.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_05/ts620503.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_05/ts620503.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_05/ts620504.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_05/ts620505.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_05/ts620505.pdf
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Regional Statistics 

12. Évfolyam, 3. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Studies 
 
Adiwan F. Aritenang  
The impact of urban characteristics on the spread of Covid-19 in 2020: The case of Java Island cities, In-
donesia  
3-17 o. 
 

Rahma Fitriani - Darmanto Darmanto - Zerlita F. Pusdiktasari  
A dynamic-time dependent spatial autocorrelation detection for East Java's Covid-19 regional percent of cas-
es, March 2020–March 2021 (Indonesia)  
18-53. o. 
 

Debjoy Thakur - Ishapathik Das  
Statistical assessment of spatio-temporal impact of Covid-19 lockdown on air pollution using different mo-
delling approaches in India, 2019–2020  

54-84. o. 
 

Imade Yoga Prasada - Aura Dhamira - Agus Dwi Nugroho  
Agricultural land availability and farmer's income in Java Island, Indonesia, 1990–2018  

84-103. o. 
 

Muhamad Rifki Maulana - Harry Aginta  
Testing for convergence clubs in real wage across Indonesian provinces from 2008 to 2020  

104-130 o. 
 

Emo ke Kiss - Da niel Balla  
Analysing national climate change-related documents: Spatial and temporal dimensions worldwide  
131-158 o. 
 

Tekla Sze p - Ge za To th - Michael Carnegie LaBelle  
Farewell to the European Union’s east-west divide: Decoupling energy lifts the well-being of households, 
2000–2018  

159-190 o. 
 

Dimitrios Angelidis - Athanasios Koulakiotis  
Return and volatility spillovers in twelve Eastern European countries, 2006–2015  

191-218 o. 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120301.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120301.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120301.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120302.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120302.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120303.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120303.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120304.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120305.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120306.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120307.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120307.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_03/rs120308.pdf
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Regional Statistics 

12. Évfolyam, 4. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Studies 
 

Vahide Bulut - Serdar Korukoglu  
Surface curvature analysis of bivariate normal distribution: A Covid-19 data application on Turkey 
3-26 o. 
 

Zolta n Birkner - A da m Me sza ros - Istva n Szabo   
Handling regional research, development and innovation (RDI) disparities in Hungary: New measures of 
university-based innovation ecosystem  
27-55 o. 
 

Hasan Engin Duran - Burhan Can Karahasan  
Heterogenous responses to monetary policy regimes: A regional analysis for Turkey, 2009–2019  
56-91 
 

Senanu K. Klutse - Ga bor D. Kiss - Judit Sa gi  
Exchange market pressure in Sub-Saharan African countries – The role of imports and short-term external 
debt, 2002–2017  
92-111 o. 
 

Andra s Bethlendi - Katalin Me ro   
Measuring shadow banking in Central and Eastern European countries: A new dataset, 2004–2019  
112-131 o. 
 

Tama s Dusek - Miklo s Lukovics  
The impact of a low-cost airline’s flights on local economy – On the example of Cluj-Napoca International 
Airport (Romania)  
132-151 o. 
 

Tama s Sikos T. - Do ra Szendi  
Evolution of smart village models in Hungarian Abau j micro-region  
152-175 o. 
 

Levente B. Alpek - Zsuzsa M. Csa sza r - A bel Da vid To th - Kla ra Czimre  
Impacts of the international students’ consumption expenditures on the national economy in Hungary, 
2020  
176-199 o. 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120401.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120402.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120402.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120403.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120404.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120404.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120405.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120406.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120406.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120407.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120408.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2022/2022_04/rs120408.pdf
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Tér Gazdaság Ember 

10. Évfolyam, 1-2. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK 1. szám 
 

Ne meth Krisztina  - Ne meth Szila rd - Heidrich Bala zs - Vajdovich No ra  

Pe nzu gyi e s nem pe nzu gyi ce lok e s teljesí tme nymutato k hazai csala di bora szatok felme re se tu kre ben 

9-28 o. 
 

Lipta k Katalin  

Home office e s COVID-19 a munkava llalo k ne zo pontja bo l  

29-42 o. 
 

Bazsik Istva n - Koncz Ga bor 

A csala di gazdasa gok iskola sok sza ma ra nyu jthato  szocia lis farm funkcio i  

43-62 o. 
 

Hiezl Kitti—Gyura cz-Ne meth Petra 

A vende gek o nhate konysa ga nak genera cio s vizsga lata az o n-bejelento  technolo giai haszna lata ban 

63-80 o. 

 

TANULMÁNYOK 2. szám 
 

Pa l Viktor - Fabula Szabolcs  - Ilcsikne  Makra Zso fia - Uzzoli Annama ria 
Az ege szse gu gyi dolgozo k teru leti eloszla sa Magyarorsza gon: minta zatok, okok e s ku lo nbo zo  narratí va k 
9-31 o. 
 

Machova  Rena ta - Zsigmond Tibor- Bako  Ferenc -S eben Zolta n  
Az organikus terme kekkel kapcsolatos fogyaszto i szoka sok a dunaszerdahelyi lakosok ko re ben  
33-52 o. 
 

Poo r Jo zsef - Mo dosne  Szalai Szilvia -Jenei Szonja -Cziborova  Henrietta -Molna r Judit 

A va llalati szfe ra e s a munkava llalo k felelo sse ge a COVID-19 ví rus terjede se nek megakada lyoza sa ban 

Szlova kia ban e s Magyarorsza gon: a munkahelyi higie nia fontossa ga  

53-67 o. 
 

Keller Veronika - Ko bor Mirandola I risz 
Ko zo sse gi me diahaszna lata a Covid-fe lelmek tu kre ben a Z genera cio s no k ko re ben 
69-89 o. 
 

Pa tkaine  Bende Anna 
A csala dbara t szervezeti kultu ra indika torainak vizsga lata—fo kuszban az E v Csala dbara t Va llalata dí j 
nyertesei  
91-107 o. 
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Comitatus 

2022. különszám 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

25 éves a területfejlesztési törvény 
 
Pa lne  Kova cs Ilona: Teru letfejleszte s e s ko zigazgata s 3-10. o. 
Nemes Nagy Jo zsef: Territorialita s, re gio k, szubszidiarita s 11-17. o. 
Rechnitzer Ja nos: Adale kok a „visszamenethez” 18-22. o. 
Szegva ri Pe ter: Merre tova bb teru letfejleszte s? Gondolatok a szakma jo vo je nek ke rde seiro l 23-32. o. 
Szalo  Pe ter: A teru letrendeze s a ko ze rdek e rve nyesí to je 33-40. o. 
Schwertner Ja nos: U t a partnerse g fele  – O ninterju  – Schwertner Ja nos 41-46. o. 
Balsay Istva n: A teru letfejleszte si to rve ny 25 e ve – egy fehe rva ri „a lmodozo ” szemu vege n a t 47-52. o. 
Zongor Ga bor: Szubjektí v benyoma sok a teru letfejleszte si to rve ny negyedsza zada kapcsa n 53-57. o.  
 

Tanulmányok  

Fekete Ka roly: Kiemelt te rse gek a magyar teru letfejleszte sben – ku lo no s tekintettel a Balatonra 58-68. o.  

Pa mer Zolta n: Az egyes teru leti szintek jelento se ge nek va ltoza sa a magyar teru letfejleszte si politika ban, 
Baranya megye pe lda ja n 69-87. o. 
Gyulai Tama s: Teru leti terveze s az e rintettek bevona sa nak u j eszko zeivel 88-90. o. 
Szabo  Pa l: A helyzetfelta ra s jellemzo i magyarorsza gi teru letfejleszte si dokumentumokon keresztu l 91-95. 
o. 
Horva th Csilla: A strate giai va rosterveze s hazai fejlo de se 96-105. o. 
Fekete ne  Benko  Kata: Hata rokon hata rok ne lku l – a teru letfejleszte s hata rai 106-115. o. 
Ko szo  Richa rd: A Csongra d-Csana d megyei TOP projektek tapasztalatainak gyakorlati hasznosítása 116-

127. o. 
 

Vita 

Szo re nyine  Kukorelli Ire n - Mezei Katalin - Rechnitzer Ja nos 
Felhí va s egy diskurzusra – oktato i szemmel a vide kfejleszte s szerepe ro l 128-133. o. 
 

Szerkesztői jegyzet 

Agg Zolta n: A teru letfejleszte s e s a regionalizmus ke rde se a Comitatusban 134 o. 
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Comitatus 

2022.  nyár-ősz 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Tanulmányok  
Kaiser Tama s: A megye k e s a teru letfejleszte s e vtizedei: va ltozo  intenzita su  szerepva llala s  3-11. o. 
Dobai Attila – Sebestye n Jo zsef: A va r mint szakra lis te r, Veszpre m va rosa ba 12-17. o. 
Koudela Pa l: A va rosok versenye nek ha rom korszaka I 18-27. o. 
 
Önkormányzatok 
Zongor Ga bor: Va rmegye k jo nnek, de mi marad az o nkorma nyzatisa gbo l 28-31. o. 
Bala zs Istva n: Euro pa 2030, a helyi o nkorma nyzatok fejlo de se nek euro pai strate gia ja e s az azt segí to  inte z-
me nyrendszer 32-45. o. 
Pa lne  Kova cs Ilona–Finta Istva n–Hoffman Istva n–Pe teri Ga bor: A helyi o nkorma nyzati rendszer megu jula -
sa nak ira nyai 46-56. o. 
Fogarasi Jo zsef: A helyi o nkorma nyza s (va zlat-fikcio )  57-63. o. 
Zongor Ga bor: Szemelve nyek a politikai pa rtok va laszta si programjainak o nkorma nyzati vonatkoza saibo l. 
64-70. o. 
Melle klet: Pa rtok szakpolitai programjai va laszta sok elo tt (ke rdo í v, szerk. Ola h Mio s 71-77. o. 
Csala Elvira: A magyar o nkorma nyzatisa g embero lto nyi korszaka  78-84. o. 
 
Választások  
Ta bori Ferenc: Magyarorsza g aktí v va laszto polga rainak nagy to bbse ge ezu ttal is a Fidesz-KDNP jelo ltjeire 
szavazott 85-92. o. 
Zongor Ga bor: Parlamenti ke pviselo k e s o nkorma nyzati vezeto k 93-95. o. 
Műhely  
Ta bori Ferenc: Egy sikertelen agra rpa rti kí se rlet, az Agra rszo vetse g 96-102. o. 
Sztanko  E va–Nagy Andrea Magda–Szikszai Szabolcs–Bosnya k-Simon Nikolett:  
Pe nzu gyi tudatossa g a Pannon Egyetemen e s a vonza sko rzete ben le vo  ko ze piskola kban 103-112. o. 
Kitekintés  
Ne meth Vikto ria: Euro  – Pro e s kontra? – Ese lyek e s a lla spontok a skandina v orsza gokban..113 –123. 
Esszé  
Szegva ri Pe ter: Minek nevezzelek? – Gondolatok az elmu lt harminc e v jellemrajza ro l  124-132. o. 
Recenzió  
Szabo  Lajos: E vtizedek a helyi o nkorma nyzati frontvonalban 133-135. o. 
Tájékoztató  
Agg Zolta n: Az o to dik Orba n-korma ny, avagy folytato dik a politikai korma nyza s 136-148. o. 
Évforduló  
Ola h Miklo s: Mindig tudja, hol kaphato  a legfinomabb a dinnye – Dr. Soo s Lo rinc, aki elmu lt 70  149-150. o. 
Humor  
Cs. A. Z.: Ka nikula vagy forro sa g 152 o. 
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 

2022. évi XIX. évfolyam 2. szám  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Tanulmányok 

 

Biro  A. Zolta n: Sze kelyfo ldi te rse g—vide kkutata si kihí va s 5-18 o. 

 

Ola h Sa ndor: Rura lis va llalkoza sok indula sa a rendszerva lta s uta n 19-29 o. 

 

Biro  A. Zolta n - Sa rosi-Bla ga A gnes - Sze kely Kinga Katalin - Sza sz Ma ria-Magdolna - Nagy-Menyha rt Szido nia -
 Kova cs Ottí lia-Eniko : U j va llalkoza si modellek vide ki ko rnyezetben az u j vide kfejleszte si paradigma kontextu-
sa ban 30-40 o. 

 

Tama s La szlo :  A sze kelyfo ldi erdo vagyon e s erdo gazda lkoda s mint endoge n ero forra s 41-53 o. 

 

Sze kely Kinga Katalin – Biro  A. Zolta n: Rura lis identita s e s turizmus – va llalkozo k szemszo ge bo l 54-66 o. 

 

Bodo  Julianna: Ha ztarta s – mege lhete s – munkamigra cio  67-79 o. 

 

Sa rosi-Bla ga A gnes: Agra rteve kenyse gre alapozo , alternatí v ko zo sse gszervezo de si forma vide ki te rse gben 

80-89 o. 

 

Kova cs Judit-Tu nde: Agra rva llalkoza sok le trehoza sa t e s mu ko de se t meghata rozo  ku lso  te nyezo k  90-100 o. 

 

Sza sz Ma ria-Magdolna: Vide ki agra rva llalkozo k tuda sszerze si gyakorlata 101-109 o. 

 

Sebestye n A gnes:  Esettanulma ny az uto dla s sze kelyfo ldi saja tossa gairo l: fiatal gazda k szerepe a csala di farm-
gazdasa gokban 110-119 o. 

 

Sara ny Orsolya: A me dia a gazdasa gro l. Elemze s egy regiona lis napilap pe lda ja n 120-127 o. 

 

Sa rosi-Bla ga A gnes: Vide kkutata s u j megko zelí te sben 128-131 o. 

 

Kova cs Judit-Tu nde: Lassu  innova cio k perife rikus te rse gekben 132-135 o. 

 

Bagoly Anabella: Biro  A. Zolta n – Tama s La szlo  (szerk.) (2021): KO ZO SSE GI VAGYON – KO ZO SSE GI SZEREP. 
Sze kelyfo ldi erdo gazda lkoda s – szempontok, te nyek, leheto se gek. Sta tus Kiado , Csí kszereda 136-137  o.   

        

Radu Andrea: Biro  A. Zolta n – Magyar Ferenc (szerk.) (2020): SZAKTANA CSADA S – AGRA RIUM – INNOVA CIO . 
Tuda stranszfer, tuda skontextus a sze kelyfo ldi te rse gben. Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapí tva ny, 
Sta tus Kiado , Csí kszereda  138-140 o. 
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 

2022. évi XIX. évfolyam 3. szám  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Tanulmányok 

 

Beluszky Pa l: Rendhagyo  va rosok a Hegyalja n  5-13 o. 

 

Rechnitzer Ja nos: Ne ha ny ira nymutata s Kelet- e s Ko ze p-Euro pa nagyva rosainak tanulma nyoza sa hoz 

14-26 o.  

 

Kozma Ga bor: A helyi o nkorma nyzatok helyi ado  kivete si gyakorlata nak vizsga lata Borsod-Abau j-
Zemple nmegye ben 1997-ben e s 2020-ban 27-39 o. 

 

Ga l Zolta n: A pe csi va rosre gio  innova cio s rendszere: a tuda salapu  fejleszte sek korla tai a perife ria n...40-55 o. 

 

Piotr Raz niak – Sławomir Dorocki – Anna Winiarczyk-Raz niak – Csomo s Gyo rgy: 

A va rosok globa lis ira nyí ta s e s elleno rze s funkcio ja nak va ltoza sa 2006 e s 2018 ko zo tt: endoge n fejlo de s e s 
reloka cio   56-69 o. 

 

Varga Krisztina: Re szve telen alapulo  ta rsadalmi innova cio  Encs va rosban  70-83 o. 

 

Nagy Zolta n – To th Ge za – Sze p Tekla:  A magyarorsza gi va rosok reziliencia ja nak vizsga lata  84-99 o. 

 

Ga bor Brigitta: Az intelligens ko zlekede si rendszerek szerepe az okos va rosok fejleszte se ben...100-116 o. 

 

Orosz Da niel: Nemes Nagy Jo zsef – Pa lne  Kova cs Ilona (szerk.) (2022): A regionalizmus az elme letto l a gya-
korlatig Ille s Iva nra emle kezve 80. szu lete snapja alkalma bo l  117– 119 o. 
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City.hu: Várostudományi Szemle  

2022. évi II. évfolyam 1. szám  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Előszó 

Pirisi Ga bor  

Dobjuk el a maszkot e s felejtsu k el? 

4-7 o. 
 

Tanulmányok 

Szirmai Vikto ria - Schuchmann Ju lia - Uzzoli Annama ria 

Ko rnyezeti va lsa g, va rosi va lsa g, ta rsadalmi va lsa g. A 
COVID-19 ferto zo ttek te rbeli-ta rsadalmi helyzete 

8-41 o. 
 

Uzzoli Annama ria 
Va rosok, helyek, emberek. A COVID-19 ja rva ny ne -
ha ny ta rsadalmi e s teru leti vonatkoza sa 
42-60 o. 

 
Szentes Veronika - Pa thy A da m - Rechnitzer Ja nos 
A koronaví rus e s a va rosszerkezet egy nagyva ros pe l-
da ja n 
61-78 o. 

 

Szalai Ádám - Fabula Szabolcs 
A COVID-19 vila gja rva ny hata sai a va rosokra, ku lo no s te-
kintettel az okosva rosok elo tt a llo  kihí va sokra 
79-104 o. 
 
Pirisi Ga bor - Alpek B. Levente - Kova cs Gabriella - Ma te  
E va - Tro csa nyi Andra s 

Kisva rosi reziliencia a COVID-19 ja rva ny elso  hulla ma ban - 
egy esettanulma ny Mosonmagyaro va rro l 

105-128 o..  

Megjelent  a Va rostudoma nyi Szemle leg-
u jabb sza ma, amelyben a szerzo k a koro-
naví rus okozta ja rva ny hata sainak elemze -
se t tu zte k ki ce lul. Terme szetesen kiemelt 
szerepet ja tszanak a va rosok, mint a ja r-
va ny terjede se nek go cpontjai e s az ellene 
valo  ku zdelem szimbo lumai.   

Recenziók 

Poma zi Istva n:  

Globa lis ko rnyezeti jo vo ke p a va rosok sza ma -
ra: zo ld e s igazsa gos va rosok fele . Global 
Environment for Cities-GEO for Cities: To-
wards Green and Just Cities -  
Va rosok jo vo je 
129-133 o. 

 

Schuchmann Ju lia 

Bara t, J.-Kemenesi, G.: A Ví rusvada szat. A 
SARS-COV-2 rege nye 
134-139 o. 

 

Három-vé  
- Vendégek, városok, vélemények 

Schuchmann Ju lia 

A besze lgete s te ma ja: A pande mia e rte kele se 
140 o.  

 

Aktuális híreink 

A va rosok fejlo de sto rte nete - interju  Szirmai 
Vikto ria val 2022. ju nius 8. 
Az interju  teljes tartalma ele rheto  az ala bbi 
linken: 

https://fenntarthatovarosok.com/interjuk/a-
varosok-fejlodestortenete-interju-szirmai-
viktoriaval 

https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_6f25d4d480fd4ba38b63a62bd641c906.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_6f25d4d480fd4ba38b63a62bd641c906.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_6a83c2e53d514595857c66c2a9018b44.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_6a83c2e53d514595857c66c2a9018b44.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_0746bbe4c95542b58a03f0dca8579129.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_0746bbe4c95542b58a03f0dca8579129.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_4257c1ae021a4ac7a70d65549b093344.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_4257c1ae021a4ac7a70d65549b093344.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_c37d3876ecd8444cad8730c4fbec1feb.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_c37d3876ecd8444cad8730c4fbec1feb.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_d9e38343825f4d3d9f6b96f543dbaefc.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_d9e38343825f4d3d9f6b96f543dbaefc.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_d9e38343825f4d3d9f6b96f543dbaefc.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_d9e38343825f4d3d9f6b96f543dbaefc.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_d9e38343825f4d3d9f6b96f543dbaefc.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_e40a81a9d2d04a968aa07fb9c7459b2d.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_e40a81a9d2d04a968aa07fb9c7459b2d.pdf
https://www.cityhu.net/_files/ugd/73f03a_cee4facfcaf5487da5783d2e35864665.pdf
https://fenntarthatovarosok.com/interjuk/a-varosok-fejlodestortenete-interju-szirmai-viktoriaval/
https://fenntarthatovarosok.com/interjuk/a-varosok-fejlodestortenete-interju-szirmai-viktoriaval/
https://fenntarthatovarosok.com/interjuk/a-varosok-fejlodestortenete-interju-szirmai-viktoriaval/
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

 AECR International Conference 2022 

Challenges, policies and governance of the ter-
ritories in the post-covid era 

19-21 October 2022, University of Granada, Spain 

https://reunionesdeestudiosregionales.org/gran
ada2022/en/programa-2/ 

 

 

AECR reports on the great success of participation for the 
fifth edition of the SNAR Seminar for young researchers (A 
Corun a on September 15 and 16). Young researchers from 
various Spanish regions/universities have presented their 
projects and lines of research that have been discussed with 
senior researchers. 

Next year, the event will take place in Barcelona at the Open 
University of Catalonia. 

 
 

2022 RSAI-BIS Early Career Colloquium 

3-4 November 2022 │ Online 

 

The Call for Abstracts is Open! 

Deadline: 17 October 2022 

https://ersa.org/events/britis-and-irish-
section-2022-early-career-colloquium/ 

 

 

 

49th Annual Conference of RSAI British & Irish  

4-6 July 2023, Newcastle, United Kingdom 

First announcement! 

https://www.rsai-bis.org/early-
career-22-colloquium.html 
 

 

Doctoral Student Conference 2023 of ASRDLF 

Nature facing the challenge of the City: Issues 
of well-being and social cohesion 

26-27 January 2023, Tours, France 

Call for abstracts deadline: 15 November 
2022 

https://ersa.org/events/french-speaking-
section-doctoral-student-conference-2023-of-asrdlf/ 
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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 negyedik száma decemberben 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

