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Pécs 2022. augusztus 23–26.
2022-ben Magyarorszagon, Pecsett rendeztek az
Europai
Regionalis
Tudomanyi
Tarsasag
(European Regional Science Association – ERSA)
eves konferenciajat, amelynek tematikai fokusza
alapvetoen a digitalizacio okozta teruleti egyenlotlensegek feltarasara, es ennek kulonbozo teruleteire fokuszal, kiemelten foglalkozva a koronavírus-jarvany okozta hatasokkal. A tematika ezt a
kerdeskort harom fo aspektusbol kozelíti meg: a
halozatok, a vallalkozasok es a regionalis fejlodes
nezopontjaibol.
Az ERSA, torteneteben eloszor rendezte meg eves
konferenciat az online terben es helyszíni konferenciakent is. A 61. ERSA Konferencia online esemenyere 2022. augusztus 22–23-an, míg a helyszíni esemenyere 2022. augusztus 23–26. kozott
kerul sor. Magyarorszagon eddig harom ERSA
kongresszust rendeztek, mindegyiket Budapesten volt (1968, 1975 es 1985). Pecs az elso olyan
videki helyszín, amely hosszu ido utan ujra Magyarorszagra vonzza ezt a rangos tudomanyos
rendezvenyt.
A konferencia Helyi Szervezo Bizottsagaban
(Local Organising Committee – LOC) a harom
tarsszervezo szervezet, a Magyar Regionalis Tudomanyi Tarsasag, Pecsi Tudomanyegyetem Kozgazdasagtudomanyi Kara es a Kozgazdasag- es
Regionalis Tudomanyi Kutatokozpont kepviseloi
vettek reszt. A LOC tarselnokei Prof. Gal Zoltan
(elnok, MRTT; egyetemi tanar PTE KTK) es Prof.
Szerb Laszlo (egyetemi tanar PTE KTK) voltak. A
LOC feladata volt az ERSA-val egyuttmukodve
megszervezni a helyszíni konferenciahoz kapcsolodo programokat, elokeszíteni a kiadvanyokat,
es biztosítani ezek penzugyi hatteret. Az online
konferenciat az ERSA szervezte a Helyi Szervezo
Bizottsag asszisztalasaval.

Folytatás a következő oldalon.
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61. ERSA KONGRESSZUS
B ekapcsolódó
s z á m o l ó (mesterképzésekről
folyt.)
A regionális tudományhoz
menet közben
A konferencia online es helyszíni vegyes formatuma egy ujítas volt az ERSA reszerol. Az elkepzelesek szerint az online regisztraltak a helyszíni konferencia kiemelt programjait (nyito - es zaro ceremoniak, plenaris eloadasok, kerekasztalok) elo kozvetítesben kovethettek, illetve az online megrendezett parhuzamos szekciokon vehettek reszt. A helyszíni konferenciara regisztraltak mind az
online mind a helyszíni programokon reszt vehettek. A kiemelt programok elo kozvetítese megoldasa komoly feladatot jelentett a LOC szamara, amelynek sikeres megvalosítasaban elevulhetetlen
szerepe volt a Pecsi Tudomanyegyetem Univ TV stabjanak.
A konferenciara meghívasra kerulo plenaris eloadok a regionalis tudomany kiemelkedo
szakemberei koze tartoznak. Az online konferencia plenaris eloadojakent Maria Abreu
(University of Cambridge) volt, aki a regionalis
fejlodes kepesseg alapu megkozelíteserol mutatott be eloadast. A helyszíni konferencia elso
napjan, a rendezveny nyitanyakent Michael
Storper (London School of Economics) kivalo
eloadast tartott a teruleti egyenlotlensegekrol es
ezek hatasairol. Simona Iammarino (London
School of Economics) prezentaciojaban a regionalis egyenlotlensegeket, a technologiai fejlodes
es a vallalatok szempontjabol kozelítette meg tobb kutatast is bemutatva. A konferencia masodik
napjan adott elo Olav Sorenson (UCLA Anderson School of Management), aki a vallalkozas es a vallalatok teruleti eloszlasanak okairol es a relevanciajarol ertekezett. Michaela Trippl (University of
Vienna) eloadasaban az intelligens szakosodas es a helyhez kotott (place-based) tarsadalmigazdasagi-okologiai kihívasok tukreben mutatta be a kihívas-alapu regionalis innovacios rendszerek koncepciojat. A konferencia zaroceremoniajanak kereteben az ERSA Prize idei kituntetettje,
Diego Puga (CEMFI, Madrid) tartott prezentaciot a nagyvarosok elonyeirol es koltsegeirol.
(Megjegyzés: Frank van Oort előadása betegség miatt végül sajnos elmaradt.)
A helyszíni es az online konferencian
egyutt osszesen harom kerekasztal-beszelgetes
kerult megszervezesre. Az online konferencian
tartott beszelgetes a DG Regio szervezeseben a
2022-ben publikalt 8. Kohezios Jelentest allította a vita kozeppontjaba. A beszelgetes resztvevoi Julia Bachtrogler-Unger (Austrian Institute
of Economic Research), Roberta Capello
(Politecnico di Milano), Marcin Dąbrowski
(Delft University of Technology), Laura de Dominicis (EC), Philip McCann (Alliance Manchester Business School) voltak, Alessandro Rainoldi (JRC) moderalasa mellett. A helyszíni konferencian az „Inequalities in a Connected World” címu beszelgetes szervezoje es moderatora Lengyel
Balazs (KRTK) volt, a resztvevok pedig Katarzyna Kopczewska (University of Warsaw), Andres
Rodriguez-Pose (London School of Economics), Annie Tubadji (University of Swansea), Jouke van
Dijk (University of Groningen). A vallalkozoi okoszisztemak es regionalis fejlodes kapcsolatarol
szolo diskurzusban (szervezo es levezeto tarselnok Szerb Laszlo, PTE KTK) Marcus Dejardin
(University of Namur), Komlosi Eva (PTE KTK), Rolf Sternberg (Leibniz University Hannover) es
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61. ERSA KONGRESSZUS
B ekapcsolódó
s z á m o l ó (mesterképzésekről
folyt.)
A regionális tudományhoz
menet közben
A konferencia tradicionalis kíseroprogramjai is
latvanyos helyszíneken kerultek megrendezesre: az udvozlo fogadasra a PTE Rektori Aulajaban, a Get-together Partyra a pecsi Szekesegyhaz szomszedsagaban levo N-Eozin Grillteraszon, a galavacsorara pedig a Kodaly Kozpontban kerult sor. A LOC harom opcionalis szakmai kirandulast is szervezett a resztvevok szamara, amelyek a szocialista varostervezesre
(pecsi Uranvaros), a kulturalis varosfejlesztesre (Pecs Europai Kulturalis Fovaros projektje),
illetve a Pecsi Tudomanyegyetem innovacios
eredmenyeire (Szentagothai Kutatokozpont)
fokuszaltak. Ezek mellett lehetoseg nyílt szervezett idegenvezetesen keresztul megismerni a baranyai megyeszekhely jelentosebb latnivaloit.
Az ERSA vezetosege, a kiemelt eloadok es a resztvevok visszajelzesei is egyertelmuen sikeresnek íteltek meg a konferencia szervezeset. Ez kulonosen annak fenyeben oromteli, hogy a konferencia uj formatuma nemcsak a LOC, hanem az ERSA kozpontban dolgozo kollegak szamara is uj
feladatokat jelolt ki. Kiemelendo, hogy a sikeres szervezes elengedhetetlen feltetele volt az a magas szintu kooperacio, amely a LOC es az ERSA (kiemelten az ERSA iroda ket munkatarsa, Maristella Angotzi es Nurul Bariroh) kozott mukodott. A LOC tagjainak pedig ezuton koszonjuk meg ismetelten a professzionalis munkat, amelyet a szakmai program kialakítasa, illetve a helyszíni konferencia elokeszítese es lebonyolítasa soran nyujtottak. Osszessegeben biztosak vagyunk abban,
hogy a konferencia megerosítette a magyar regionalis tudomanyi kozosseg pozíciojat a regionalis
tudomany nemzetkozi koreiben.
Az ERSA 62. konferenciáját a Spanyol Regionális Tudományi Társaság szervezésében, Alicantéban
rendezik, előzetes tervek szerint 2023. augusztus 29. és szeptember 2. között. A konferenciával kapcsolatos információkért kövessék az ERSA honlapját, illetve Facebook és Twitter oldalát.
Pager Balazs
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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. koz- es
vandorgyulese Budapesten kerult megrendezesre, mintegy
240 fo reszvetelevel. A rendezveny hazigazdaja a Nemzeti
Kozszolgalati
Egyetem
volt. Harom plenaris tomb, egy
kerekasztal-beszelgetes es 24
tematikus szekcio szervezodott,
ahol mintegy 200 eloadast hallgathattak meg az erdeklodok.
A hagyomanyokat megorizve az elso nap delelottjen a tarsasag kozgyulese
zajlott. Az elnoki beszamolobol a tagsag megismerhette az MRTT elozo evi
tevekenyseget es jovobeli terveit, míg a Szamvizsgalo Bizottsag jelentese a
tarsasag penzugyi helyzetet mutatta be. Ezt kovetoen a jelen levo tagsag a
Regionalis Tudomanyert Díj odaíteleserol szavazott. A vandorgyules kozponti temaja a Ter es allam kapcsolata volt. A
csutortok delelotti plenaris eloadasokat a tarsasag elnoke nyitotta meg, a magyar fejleszteses teruletpolitika kihívasait ismertetve. Ezt kovette az ujonnan az MTA tiszteleti tagjava valasztott James W. Scott eloadasa, aki angol
nyelven mutatta be az innovatív teruleti
egyuttmukodes tanulsagait. Hajdu Zoltan gondolatebreszto eloadasa az allamosodasi folyamatok kerdojeleire helyezte a hangsulyt. Delutan kilenc parhuzamos szekcioulest szerveztek az MRTT tagozatvezetoi. A delutani plenaris eloadason a hatalom es a ter jogi narratívait
ismerhettuk meg, Palne Kovacs Ilona, Hoffman
Istvan es Kaiser Tamas eloadasaibol. A 20 eves
MRTT kerekasztalbeszelgetesben Regionalis
Tudomanyert Díjas professzorokkal beszelgetett a Tarsasag elnoke es
titkara. Az est tovabbi reszeben kerult sor a díjatadokra: Farago Laszlo
Regionalis Tudomanyert Díjat, Horeczki Reka Kivalo Ifju Regionalista Díjat vehetett at, majd az MTA RTB publikacios díjai kerultek atadasra. A
masodik napon delelott tovabbi kilenc szekcioban folytatodott a tanacskozas. A penteki plenaris eloadasokat Benedek Jozsef nyitotta, majd a
2018-ban es 2021-ben Kivalo Ifju Regionalista Díjat elnyert kutatok Liptak Katalin es Pager Balazs
mutattak be legfrissebb tudomanyos eredmenyeiket. Keso delutan nyolc parhuzamos szekcio eloadasaiba lehetett bekapcsolodni.
Racz Szilard es Horeczki Reka
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MRTT XX. VÁNDORGYŰLÉS
Díjazottak
Díjazott neve
Faragó László

Horeczki Réka

Díjazott intézményi
affiliációja
MTA doktora, kutatoprofesszor emeritus,
KRTK Regionalis Kutatasok Intezete
tudomanyos munkatars, KRTK Regionalis
Kutatasok Intezete

Díj, elismerés ismertetése

Átadás ideje és helye

Regionalis Tudomanyert Díj

2022. oktober 6. MRTT XX. Vandorgyules, Budapest - Nemzeti
Kozszolgalati Egyetem

Kivalo Ifju Regionalista Díj

2022. oktober 6. MRTT XX. Vandorgyules, Budapest - Nemzeti
Kozszolgalati Egyetem

Év Regionális Tudományi Publikációja
2020
Hazai publikacios kategoria:
Koós Bálint
Varosi zsugorodas es lakohelyi szegregacio Magyarorszagon.
Ter es Tarsadalom 34(1)
Nemzetkozi publikacios kategoria:
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 publikacios kategoria:
Zsibók Zsuzsanna, Páger Balázs
Hosszu tavu megyei gazdasagi novekedesi palyak Magyarorszagon.
Ter es Tarsadalom 35(2)
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MRTT XX. VÁNDORGYŰLÉS
Díjazottak
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MEGEMLÉKEZÉS
Emlékezés Dr. Kóródi Józsefre

2022. szeptember 7-en elhunyt Dr. Korodi Jozsef kozgazdasz, az MTA doktora, a Regionalis tudomanyos bizottsag alapíto tagja. Tudomanyos es tudomanyszervezoi, valamint gyakorlati munkajanak
kulcsszerepe volt a hazai regionalis tudomany megalapozasaban es fejlodeseben.
Kemeny erkolcsi tartasat es munkahoz valo hozzaallasat meghataroztak ozdi vasmunkas csaladi
gyokerei. Minden kozelítesmodja mogott ott volt darukezelo edesapja uzenete, amit a rozsnyoi gimnaziumba torteno indulasa elott a Vasmu darujanak tetejen korulmutatva mondott: Soha ne feledd,
honnan jottel. Tudomanyos szemleletenek alapjait a mai Budapesti Corvinus Egyetem jogelodjenek,
a Marx Karoly Kozgazdasagtudomanyi Egyetem Gazdasagfoldrajzi Tanszeken mukodott, Markos
Gyorgy korul szervezodott Markos Iskola tagjakent sajatította el. Ennek az Iskolanak a tagjai alkottak a hazai regionalis tudomany elso muhelyeit, elukon Enyedi Gyorgy akademikussal es Korodi Jozseffel, aki tudomanyos munkaja mellett kulonosen a kezdetek penzugyi hatterenek biztosítasaval
jelentosen tamogatta a regionalis tudomany hazai fejleszteset.
Bar egyetemi evei alatt is tartott egyetemi eloadasokat, Markos Gyorgy nem tartotta a Tanszeken,
hanem az Orszagos Tervhivatalban kezdett mar ekkor (1952-tol) is a teruletfejlesztes ugyeivel foglalkozni. Az Epítesugyi es Varosfejlesztesi Miniszterium foosztalyvezetojekent kulcsszerepe volt abban, hogy a hazai teruletfejlesztes szemlelete es dokumentumai, kutatasi iranyai az 1960-as evek
vegen es a ’70-es evek elejen megfeleltek, megfelelhettek a terulet- es telepulesfejlesztes akkori europai elvonalanak. Bartke Istvannal alkotott kettosuk a kreatív fantazia es az allamigazgatasi fegyelem szerencses szinteziset jelentettek. Nem veletlen, hogy koholt vadak alapjan kikezdtek, es megtortek palyajat. Ezt kovetoen kerult az Epítesgazdasagi es Szervezesi Intezethez, ahol elsosorban az
onkormanyzatok fejlesztesi es mukodesi feladataihoz fuzodo koncepciok, tervek, programok, szabalyozasi rendszerek kidolgozasaval kapcsolatos kutatasokat folytatott es iranyított. A Telepulesi Onkormanyzatok Orszagos Szovetsege (TOOSZ) tudomanyos tanacsadojakent eloadasokkal, muhelymunkakkal, falufejlesztesi írasaival segítette a kistelepulesek erdekvedelmi munkajat. Kezdemenyezesere a TOOSZ meghirdette a „Tervezzuk meg egyutt jovonket!” orszagos fejlesztesi programot, segítve a telepulesek tervezesi munkajanak tudatossagat. „A magyar falvak megujítasanak strategiaja”
c. írasa, amely a Teruleti Statisztika 2004. marciusaban latott napvilagot nagy figyelmet keltett,
melynek hatasara az MTA Regionalis Tudomanyos Bizottsaga ujbol megjelentette „A regionalis tudomany ket evtizede Magyarorszagon” c. kotetben. (Akademia Kiado Budapest, 2009.)
Folytatás a következő oldalon.
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MEGEMLÉKEZÉS
Emlékezés Dr. Kóródi Józsefre
Tudomanyos tevekenysegenek kozeppontjaban az iparfejlesztes telepítesi es tersegfejlesztesi kerdesei, a terulet-es telepulesfejlesztes orszagos es helyi dimenzioi alltak. O keszítette az elso hazai teruleti input-output elemzest, kulcsszerepe volt az elso orszagos terulet- es telepuleshalozat-fejlesztesi
koncepciok kidolgozasaban, tovabbfejleszteseben, nagytersegi es telepulesi fejlesztesi koncepciok es
tervek, azok modszertananak fejleszteseben es elkeszíteseben. Iranyítasaval keszult a falu es tanyavilag helyzetet feltaro dokumentum. Dr. Korodi Jozsef kiemelkedo tevekenysegenek soraban említheto a nagyterjedelmu telepulespolitikai programok modszertana, es forgatokonyve.
A hazai regionalis tudomany aktív es innovatív muveloje, szervezoje volt. Ez a szellemi kreativitas es
osztonzes jellemezte egyetemi oktatomunkajat is. Hallgatoit a Markos Iskola szellemeben a gyakorlati problemak sokoldalu, kreatív kozelítese es tudomanyos hattere alapjan torteno megoldasara tanította. Gyakorlati peldakkal es humorral fuszerezett egyetemi eloadasai sokak erdeklodeset felkeltettek a gazdasagfoldrajz es a regionalis tudomany irant. Korulotte barati hangulatu, szakmailag igenyes muhely alakult ki. Hallgatoinak eletpalyajat tanarkent es baratkent is kovette, segítette. Utolso
eveiben latasanak romlasa tevekenyseget korlatozta ugyan, de szellemi frissessege, derus hozzaallasa es humora a vele folytatott konzultaciokon meg ekkor is inspiralo volt.
Kiemelkedo erdeme volt a sok evtizedes, folyton megujulo aktivitasa, a telepulesek szeretete, valamint a sohasem csuggedo cselekvesi szandeka az orszag telepulesrendszerenek megujítasa, az emberek eletenek jobbítasa erdekeben. Munkassaga a hazai regionalis tudomany, a regionalis politika,
a terulet- es telepulesfejlesztes elmeleti, modszertani es gyakorlati eredmenyeinek szerves reszekent el tovabb.

Korompai Attila es Zongor Gabor
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DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK

James W. Scott – Regionalista az MTA új tagjai között
James W. Scott professzort, intezetunk kulso munkatarsat, a Magyar Tudomanyos Akademia 195.
Kozgyulese 2022. május 3-án az MTA IX. Gazdasag- es Jogtudomanyok Osztalya tiszteleti tagjava
valasztotta. Akademiai szekfoglalo eloadasat 2022. október 5-én tartotta az MTA szekhazban.

James Wesley Scott 1956. aprilis 20-an szuletett a kaliforniai Oaklandben. 1979-ben szerzett biologus BA diplomat Berkeley-ben, 1986-ben geografus MA diplomat Berlinben (Freie Universitat), 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 Kelet
-Finnorszagi Egyetem (University 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 Unio 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 Urban and Regional Studies, Geopolitics, Political Geography, Regional and Federal Studies, Regional Studies, Urban 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.

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 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 a 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.

A beszámoló az rkk.hu oldalról lett átvéve.
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DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Liptak Katalin, a Miskolci Egyetem Gazdasagtudomanyi
Karanak egyetemi docense Bolyai Janos Kutatasi Osztondíjat nyert el regionalis tudomanyok tudomanyagban, 3
evre, "A szolidáris gazdaság szerepe a perifériák munkaerőpiaci felzárkóztatásában" címu kutatasi tervevel.

Lukovics Miklos, a Szegedi Tudomanyegyetem Gazdasagtudomanyi Karanak egyetemi docense elnyerte a
Bolyai Janos Kutatasi Osztondíjat. 3 eves kutatasi projektjenek temaja: "Társadalmi-technológiai integráció
a városokban: az egymással és az infrastruktúrával
adatkapcsolatban álló autonóm járművek városgazdaságtani kihívásai".
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Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Pager Balazs, a KRTK Regionalis Kutatasok Intezete Dunantuli Tudomanyos Osztaly tudomanyos
munkatarsa elnyerte az MTA Bolyai Janos Kutatasi Osztondíjat. Kutatasi temaja: A magyarországi
járások vállalkozói ökoszisztémáinak jellemzői, és szerepük a produktív új cégek megjelenésében.

Az MTA Bolyai Janos Kutatasi Osztondíj Kuratoriuma osztondíjas ideje alatt vegzett kiemelkedo kutatoi tevekenysegeert elismero oklevelet adomanyozott Racz Szilardnak. A kituntetest Tulassay Tivadar, a kuratorium elnoke adta at 2022. szeptember 15-en, a Bolyai-nap kereteben.
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A 2022. évi "OTKA" fiatal kutatói (FK_22)
és posztdoktori (PD_22) kiválósági program nyertesei
Bodor Ákos es Elekes Zoltán fiatal kutatoi, Páger Balázs pedig posztdoktori kategoriaban reszesul
az „OTKA” kivalosagi programban. Mindharom kutato 36 honapra reszesult az osztondíjban.
Bodor Akos: Mennyire “altalanos” az altalanosított bizalom? – A bizalom meresenek kritikai felulvizsgalata (Kozgazdasag- es Regionalis Tudomanyi Kutatokozpont)
Elekes Zoltan: Tersegek beszallítoi halozatainak szerkezete es ellenallo kepessege (Kozgazdasag- es
Regionalis Tudomanyi Kutatokozpont)
Pager Balazs: A regionalis vallalkozoi okoszisztema szerepe az uj vallalatok piaci tuleleseben es a
vallalkozoi aktivitas alakítasaban (Kozgazdasag- es Regionalis Tudomanyi Kutatokozpont)
További nyertes pályázatok
Név
Varju Viktor
Varju Viktor
Horeczki Reka

Szervezeti
egység

Típus

Téma

SSH Centre Social Sciences & Humanities for Climate, Energy aNd
Transport Research Excellence
KRTK DTO
H2020
P2GreeN
15th Conference of the European AsINKP (Ifjusagi Nemzet- sociation of Urban History - InequaKRTK DTO kozi Konferencia Tudolity and the City c. konferenciamanyos Palyazat)
reszvetelhez kapcsolodo koltsegek
megpalyazasa
KRTK DTO

H2020

Futamidő
42

ELKH Bárány Róbert Díj
Páger Balázs nyerte el 2022-ben az ELKH Titkarsaga Iranyíto Testulete altal kiírt Barany Robert
díjat, melynek atadasara 2022. november 10-en kerul sor. A Díj a tudomanyos elet teruleten kiemelkedo fiatal kutatok elismereset szolgalja.

ELKH KRTK-s elismerés
KRTK-s elismerest kapott 2020-2021 eves tevekenysegert Pager Balazs, melyet a KRTK10— 10 éves
a KRTK rendezvenyen adtak at, 2022. szeptember 7-en.
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Feketéné Benkó Kata Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány ösztöndíjban
részesült
A kozgazdasz politikus emlekere letrehozott Palfi Istvan Regiofejlesztesi Alapítvany – a Kulgazdasagi es Kulugyminiszterium tamogatasaval – 2022. evben is meghirdette a Palfi Istvan Osztondíj Programot, amelynek kereteben a
hataron atnyulo szervezeteket erinto kutatasi temat tamogatta. Az europai
teruleti tarsulasok olyan hataron atnyulo szervezetek, amelyek a hatarmenti
tersegek szamara teremtenek lehetoseget az egyuttmukodesek megerosítesere, a hatarvidek osszetartozo tersegkent valo mukodesere. Az osztondíjprogramban a Magyar Agrar es Elettudomanyi Egyetem Gazdasagi es Regionalis Tudomanyok Doktori Iskola phd hallgatoja, Feketene Benko Kata is sikeresen vett reszt. A kutatasi tema kereteben a hataron atnyulo kozszolgaltatasok szervezesenek
lehetosegeit vizsgalta, illetve a kozlekedesi kozszolgaltatasok hatarmenti teruletek vonatkozasaban
az europai teruleti tarsulasok lehetseges szerepet. Az osszetartozo tersegek mukodesenek alapja az
elerhetoseg, az akadalymentes kozlekedes, szallítas, ami a nemzeti es nemzetkozi valamint nemzetek kozotti szabalyozasi kornyezeteinek elteresebol adodoan nehezsegekbe utkozik annak ellenere,
hogy az Europai Unio tagorszagai kozotti kozlekedesnek es kozszolgaltatasoknak nem lehetne a szabalyozasi kornyezetbol adodo akadalya. A jogi szempontu elemzesen tul regionalis megkozelítest is
tartalmazo tanulmany elkeszítesehez a szerzo koszonetet fejezi ki mentoranak, professzor Szabo Lajosnak, az MTA doktoranak, aki folyamatosan tett javaslataival, eszreveteleivel hozzajarult a dokumentum színvonalas es sikeres elkeszíteshez, valamint a Palfi Istvan Regiofejlesztesi Alapítvany alapítojanak es kuratoriumanak. Az osztondíj a kutatoi tanulmany elkeszítesehez adott penzbeli tamogatason tul tartalmazott egy brusszeli tanulmanyutat, amely soran az osztondíjasok megismerkedhettek nehany Europai Unios intezmeny mukodesevel, es lehetoseget teremtett szemelyes kapcsolatok epítesere, amely megvalosulasaert koszonet illeti az EUDTUS Egyetemet, valamint a programok
szervezeseert a Hataron Atnyulo Kezdemenyezesek Kozep-europai Segíto Szolgalatat (CESCI).

Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj
Baranyai Nóra Lanczos Kornel - Szekfu Gyula Osztondíjat nyert, melyet 2022. augusztus 17-en
adott at Bobory Zoltan, a Lanczos-Szekfu Alapítvany kuratoriumi elnoke a Bory-varban rendezett
unnepsegen. Az osztondíj arra nyujt lehetoseget, hogy feltarja a rendszervaltas utani polgarmesterek
portrejat, celja, hogy e kutatassal hozzajaruljon Szekesfehervar legujabb kori helytortenetenek dokumentalasahoz. Tovabbi informaciok ide kattintva erhetok el.
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„MTA Kiváló Kutatóhely”
Az MTA a Kutatohelyeket Minosíto Tanacs javaslata alapjan kiemelkedoen magas színvonalu tudomanyos munkaja elismeresekent az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely minosítest adomanyozott 95 magyarorszagi tudomanyos muhelynek, koztuk a KRTK Regionalis Kutatasok Intezetenek. Az errol szolo okleveleket 2022. május 4-én unnepelyes keretek kozott adtak at a Magyar Tudomanyos Akademia Szechenyi teri szekhazaban a minosítest elnyert kutatohelyek kepviseloinek. A
KRTK-t korabbi es jelenlegi igazgatoik, Kovacs Katalin es Varju Viktor kepviseltek.

Illés Iván Emlékülés
A KRTK Regionalis Kutatasok Intezete es a Regionalis Kutatasert Alapítvany Illés Iván Emlékülést
szervezett 2022. május 23-an Budapesten, az MTA Human Tudomanyok Kutatohaza Konferenciatermeben. Az emlekules a KRTK Regionalis Kutatasok Intezete korabbi foigazgatoja Illes Ivan elott
tisztelgett.
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SSH Centre Horizon Europe projekt
2022. szeptembereben startolt az SSH CENTRE, Social Sciences & Humanities for Climate, Energy
aNd Transport Research Excellence harom es fel eves Horizon Europe projekt egy ketnapos nagyszabasu kick-off meetinggel, melyen a KRTK RKI-t Tagai Gergely kepviselte. Az Anglia Ruskin University vezetesevel, osszesen 13 partnerrel, koztuk KRTK Regionalis Kutatasok Intezete reszvetelevel zajlo projekt celja, hogy interdiszciplinaris hidak erosítesevel megoldasi kereteket dolgozzon ki a
klíma- es az energiavalsag kihívasaira, valamint a kozlekedes problemaira. A komplex valsagok es
problemarendszerek nem oldhatok meg egy-egy tudomanyag eszkoz- es modszertanaval, a kutatoi
kivalosag inter- es transzdiszciplinaris szinergiai teremthetik meg a megoldasokhoz vezeto utakat.
Intezetunk munkatarsai Varju Viktor vezetesevel fokent az 1. munkacsomag elkeszíteseben vesznek
reszt, ami a kulonbozo szakmai szereplok, tudomanyteruletek, vallalati szereplok kozotti egyuttmukodesek erosítesenek lehetosegeire fokuszal, valamint erosíti a Kelet-, Del-Kelet- es Kozep-Europa
szereploi kozotti kapcsolatokat.

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

Kutatasvezeto: Elekes Zoltan, tudomanyos munkatars,
Kozgazdasag- es Regionalis Tudomanyi Kutatokozpont
Kutatasunk atfogo celja annak feltarasa, hogy a beszallítoi halozatok terbeli szerkezete mikent befolyasolja az egyes szubnacionalis tersegek kepesseget gazdasagi sokkokkal szembeni ellenallasra, illetve uj novekedesi palyak kialakítasara. Fokozott tudomanyos es szakpolitikai figyelem iranyul a
regiok ellenallo kepessegere, vagyis arra, hogy egy folyamatosan valtozo kornyezethez alkalmazkodjanak gazdasagi szerkezetuk megujulasa reven. Annak ellenere, hogy egy-egy terseg halozatba szervezodo egyenek, vallalatok es iparagak osszessege, megis keveset tudunk e halozatok es az ellenallo
kepesseg kapcsolatarol. Ezt a hianyt torekszunk betolteni azaltal, hogy a regionalis tudomanyi kerdesek vizsgalataban ujdonsagot jelento halozattudomanyi eredmenyekre tamaszkodunk, illetve,
hogy a Magyarorszagon mukodo vallalatok 2016-23 kozotti beszallítoi halozataira vonatkozo egyedulallo adatbazisra tamaszkodunk.
A kutatas soran vallalati es iparagi szintu beszallítoi halozatok terbeli szerkezetet rekonstrualjuk,
majd ezeknek segítsegevel eloszor feltarjuk az iparagak kozotti beszallítoi halozat terbeli es halozati
topologiajat, illetve ennek kapcsolatat a tersegekben megfigyelheto termelekenyseggel es specializacioval. Ezutan a tersegeken beluli es azok kozotti vallalati szintu beszallítoi halozatok robusztussagat megmerve vizsgaljuk, hogy az hogyan befolyasolja a tersegek gazdasagi ellenallo kepesseget. Vegul vizsgaljuk, hogy a hazai tersegek tipikus gazdasagi diverzifikacios mintai mikent befolyasoljak
beszallítoi halozataik robusztussagat. A projekt kereteben informaciot szolgaltatunk a szakpolitika
szamara a hazai tersegek kepessegbazisarol es diverzifikacios lehetosegeirol is.
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Készségek, párosítás és verseny nagyméretű munkaerőpiacokon: a városi készségprémium
hátterében húzódó mechanizmusok feltárása (OTKA FK_22 142941)
Kutatasvezeto: Czaller Laszlo, tudomanyos munkatars,
Kozgazdasag- es Regionalis Tudomanyi Kutatokozpont
Az elmult evtizedek soran szamos tanulmany ramutatott a kognitív es szocialis keszsegek jelentosegere a munkavallaloi keresetek es az egyen munkaero -piaci kilatasainak alakítasaban. Ujabb tanulmanyok ezen felul azt is kimutattak, hogy ezeknek a keszsegeknek a varosok egyesített munkaeropiacain jellemzoen magasabb a kereseti hozama, azonban a mai napig nem tisztazott, hogy milyen
mechanizmusok felelosek ezert az egyre szelesebb korben megfigyelt jelensegert. Egyes kutatok ugy
velik, hogy a kognitív es szocialis keszsegek varosokban megfigyelt magasabb megterulese a gazdasagi tevekenysegek foldrajzi koncentralodasat elosegíto agglomeracios mechanizmusokkal hozhato
osszefuggesbe, míg masok szerint a varosok munkaeropiacain azert magasabb ezeknek a keszsegeknek a piaci erteke, mert a varosok foglalkozasi szerkezete a szolgaltatasok es egyeb kognitív tevekenysegek fele tolodik el, ami noveli a helyi keresletet a kognitív es szocialis keszsegek irant. Kutatasunk soran annak melyebb megertesere torekszunk, hogy miert magasabb ezeknek a keszsegeknek
a kereseti hozama a varosokban. A projekt soran ket olyan gazdasagi mechanizmus jelentoseget
vizsgaljuk behatobban, melyek reven a helyi munkaeropiac merete hozzajarulhat a keszsegek kereseti hozamanak kialakítasahoz: az elso mechanizmus az asszortatív parosítas, amely csokkenti a
munkavallalok keszsegei es a munkaadok tenyleges keszsegigenyei kozott huzodo szakadekot a varosokban, a masik pedig a helyi szolgaltatok kozotti piaci verseny, amely noveli a keresletet bizonyos keszsegek, kulonosen a szocialis keszsegek irant.
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További cikkek a hazai szakmai folyóiratok legutóbbi számai résznél tekinthetők meg.
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RSA Webinarium
2022. szeptember 21-en a Regional Studies Association es a Neumann Janos Egyetem kozos szervezeseben on-line webinarium kerult megrendezesre. Az esemeny fo szervezoje Forman Balazs volt,
aki az RSA magyarorszagi kovete.
A webinarium temaja Magyarorszag a 21. szazadban. A kezdeti szervezesi nehezsegek ellenere osszesen 26 eloado jelentkezett eloadas megtartasara. Az eloadok szamos magyar egyetemet kepviseletek. Az altaluk tartott eloadasok temaja es tartalma a regionalis tudomany nagyon szerteagazo
teruleteire es lehetseges kapcsolodasi pontjaira is felhívta a figyelmet. A webinarium így lehetoseget
adott arra, hogy a hazai es a nemzetkozi regionalis tudomany verkeringesebe uj szereploket, szakertoket lehessen integralni. Az arfolyampolitikarol, egeszsegugyi kerdesekrol, a fenntarthatosag, a versenykepesseg, az urbanizacio szamos dimenziojarol szoltak az eloadasok. A 26 eloadas vegul 4 szekcioba lett szervezve.
A plenaris szekcioban Fulop Tamasnak, a Neumann Janos Egyetem rektoranak koszontoje
mellett 4 eloadas kapott helyet. Lehmann Kristof (Magyar Nemzeti Bank, NJE) eloadasa a globalis
penzugyi rendszer es az arfolyampolitika kihívasairol szolt. Losoncz Miklos (BGE) eloadasaban a
magyar gazdasag alkalmazkodasat mutatta be a 2020-ota tarto valsagok kapcsan. Gal Zoltan az
MRTT elnoke a kozep-europai es magyar fejlodesi palyak utfuggosegerol, a felzarkozas tortenelmi
tavlatairol, az FDI-ra alapozott modernizacio felemas eredmenyeirol beszelt. Kosa Istvan (SZE, Honvedkorhaz), aki gyakorlo szívsebesz es az egeszseg gazdasagtan szakertoje, a magyar egeszsegugyi
ellatas finanszírozasarol illetve a szolgaltatasok es tarsadalmi hatasaik teruleti dimenziojarol beszelt.
A fenntarthatosagrol szolo szekcio eloadasai szamos a 21. szazad szamara nagyon fontos kerdest jartak korbe. A szekcio elso eloadoja Koves Szandra (BCE) volt, aki a fenntarthatosag alapjait, a
gondolkodasunk, a gazdasag es a tarsadalom mukodesenek paradigma valtasa szuksegesseget mutatta be. Suto Attila klímakutato a klímavaltozas hatasainak Magyarorszagot es kozvetlen kornyezetet erinto reszeit mutatta be kulonbozo klímamodellek alapjan. A szekcio harmadik eloadoja, Benedek Zsofia (NJE, KRTK) egy provokatív címmel "Adapt or perish" hívta fel a figyelmet az eloadasara.
Az eloado itt a helyi piacok es a helyi elelmiszerlancok letenek es alkalmazkodo kepessegenek fontossagara hívta fel a figyelmet. A kovetkezo eloado Jambor Attila (BCE) tulajdonkeppen a kozepeuropai orszagok mezogazdasaga alkalmazkodasanak, egy a klímavaltozas komplexitasahoz kepest
mindenkeppen egyszerubb valtozasra, az Europai Unioban valo belepes agrargazdasagtani kovetkezmenyeit mutatta be. A kerdes a szekcio elso negy eloadasa utan joggal adodik, hogy Magyarorszag mezogazdasaga hogyan lesz kepes alkalmazkodni a klímavaltozas okozta kockazatokhoz, bizonytalansagi tenyezokhoz, a megvaltozo klímahoz es tajhoz, ennek sokretu es elore nem lathato
gazdasagi, tarsadalmi hatasaihoz, ha a joval egyszerubb es kiszamíthatobb korulmenyeket teremto
kozos agrarpolitikahoz nem sikerult.
Liptak Katalin (ME) eloadasa a periferikus es ruralis tersegek munkanelkulisegi problemainak zold gazdasagi es fenntarthato megoldasanak lehetosegeirol szolt. Van-e lehetoseg arra, hogy a
sulyos kornyezeti es tarsadalmi katasztrofak megoldasat ne kulon-kulon, hanem egyszerre probaljuk megtalalni? Toth Eszter (DE) a fenntarthatosag, a fenntarthato fejlodesi celok, a fair trade es a
magyar kulkereskdelem osszeegyeztethetosegerol tartott eloadast.
A szekcio vegen Szabo Tunde, a GeoInsight CEO-ja mutatta be a sajat fejlesztesu mobilapplikaciojukat, ami az emberek mobilitasat segíti. Az applikacio tervezeseben kulon szempont volt, hogy
a varatlan katasztrofa helyzetek (COVID, hurrikanok, balesetek, stb.) eseten is kepes legyen hatekonyan segíteni a kozlekedoket.

Folytatás a következő oldalon.
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RSA Webinarium
Folytatás az előző oldalról.
A Versenykepesseg szekcio vezetoje Korompai Attila az RSA magyar tagozatanak vezetoje
volt. A szekcio elso prezentaciojat Becsey Zsolt (KRE), az Europai Parlament volt kepviseloje tartotta
Magyarorszag kulkereskedelmerol es versenykepessegerol a kozep-europai orszagokkal valo osszehasonlítasban. Karpati Jozsef (NJE) az Europai Unio munkaeropiacat elemezte a COVID jarv any elotti es utani helyzetet osszehasonlítva. Korompai Attila (BCE, NJE) a Magyarorszagon beluli teruleti
kulonbsegek valtozasait mutatta be es elemezte 2000 es 2022 kozott. Kuttor Daniel (ME) mar a teruleti kulonbsegek csokkentesenek modjait kutatta es prezentalta. Eloadasaban ket dimenziot vizsgalt
az FDI lehetosegeit Eszak-Magyarorszagon es egy kínai mintat koveto K+F politika megvalosítasanak lehetseges eszkozeit es potencialis eredmenyeit. Az ot kovveto Jozsa Viktoria, CEO, Nord Consult
mar a kozvetlen es kozvetett allami tamogatasok gazdasag es teruletfejleszto hatasairol beszelt.
Koller Boglarka az NKE rektorhelyettese is egy provokatív címu eloadast tartott. A kerdese
az, hogy az Europai Unio fejlodik-e vagy allando valsagban van? Mit lehet tenni egy orszagnak, az Europai Unio tagjakent, ha a globalis geopolitikai viszonyok gyokeresen megvaltoznak? A szekciot Rosta Miklos (BCE) zarta, aki az osszehasonlíto gazdasagtan elismert oktatoja es kutatoja.
A Varosfejlesztesi szekciot Dobronte Katalin vezette. O a szekcio elso eloadasaban a magyar
varosok klíma alkalmazkodasi strategiajat elemezte. Eloadasaban felvetette azt a kerdest, problemat, hogy valoban elegge komolyan vesszuk-e, eleg sokat tudunk-e a klímavaltozas varhato hatasait?
Fel lehet-e keszulni a helyi szinten a legalabb a jelentkezo negatív kornyezeti merseklesere?
A szekcio masodik eloadoja, Racz Szilard (KRTK) Magyarorszag es a tobbi kozep-europai orszag varoshalozatat elemezte valtozo geopolitikai viszonyok, orszaghatarok, nemzeti fejlesztesi celok es politikak mellett. O az eloadasaban szamos mennyisegi es minosegi valtozo felhasznalasaval
elemezte a kozep-europai varoshalozatot es annak 100 legnagyobb varosat. A szekcio harmadik eloadoja, Bernek Agnes (NJE) altalanosította a kerdest. Vizsgalodasait globalis szintre emelte viszont
csak a gateway funkciokat mutatta be. Van-e Magyarorszagnak es Kozep-Europanak kapuja vagy kapui es ezek hogyan illeszkednek a hinterlandhoz es a regios varoshalozathoz?
Farkas Sara (NJE) a varosfejlesztesben reszt vevo partnereket es a felhasznalhato technologiakat mutatta be. Kaiser Tamas (NKE) a Smart village koncepciot es annak magyarorszagi alkalmazasat, annak lehetosegeit es tapasztalatait mutatta be. Schuchmann Julia (NJE) Budapest es agglomeracioja tomegkozlekedesi rendszere mukodeset mutatta be a COVID jarvany idoszakaban. Az eloadas
azert is fontos, mert a kozlekedesi rendszer rugalmassagat, ellenallo kepesseget vizsgalta egy kívulrol erkezo sokkhatas eseten. Kutatasanak tapasztalatai jol felhasznalhatok lennenek a jelenlegi energiavalsag idejen.
A szekciot es vele egyutt a konferenciat Tozsa Istvan (NJE) zarta. O a NJE MNB Gazdasagfoldrajz es Telepulesmarketing Tudaskozpont oktatasi es kutatasi programjairol es terveirol beszelt.
Forman Balázs
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FELHÍVÁS

MEGHÍVÓ
az MTA Regionális Tudományok Bizottsága, Fogyasztás-gazdaságtan Munkabizottság
2022. októberi programjára!

Időpont: 2022. oktober 20., csutortok, 14 ora
Helyszín: MTA Irodahaz (1051 Budapest Nador u. 7.) fszt. 29. sz. terem
Napirend: Kerekasztal-beszelgetes
Az indító előadás címe: "Pszichofizikai mérések és fejlesztések
a fogyasztói vizsgálatokban."
Előadó: Sipos László egyetemi docens
Magyar Agrar- es Elettudomanyi Egyetem

Elelmiszertudomanyi es Technologiai Intezet,
Arukezelesi, Kereskedelmi, Ellatasi Lanc es Erzekszervi Minosítesi Tanszek

Minden erdeklodot nagy tisztelettel es szeretettel varunk!
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 határhelyzetek”
címmel tudomanyos konferenciat szervez 2022. november 24–25-en a nagyvaradi Partiumi Kereszteny Egyetemen es hibrid formaban. A rendezveny resze a Magyar Tudomany Unnepe rendezvenysorozatnak.
2022. oktober 25-ig meghosszabbítasra kerult az eloadok jelentkezese. A max. 1000 karakteres
absztraktokat a kivalasztott szekcio megjelolesevel az alabbi címre legyenek szívesek kuldeni: konferencia@nski.gov.hu
Oktober 31-ig kuldunk ertesítest az eloadasok befogadasarol. Szekciok: 1. Gyermekvallalas a Karpatmedenceben; 2. Karpat-medencei nagyvarosi tersegek; 3. Karpat-medencei magyarsag es regionalis
fejlesztes; 4. A kulhoni magyarsag iskolazottsagi pozícioi; 5. A helyi kulturalis orokseg turisztikai
hasznosítasa a Karpat-medenceben; 6. Intraretnikus toresvonalak, eltero identitasmintazatok es
nemzetfelfogasok a Karpat-medencei magyarsag koreben; 7. Partium-szekcio; 8. Valtozo vilag, valtozo nyelv; 9. Kistersegi oktatas es kozossegfejlesztes; 10. Regionalis es hatarkutatasok a Karpatmedenceben.
A konferencia resze egy tobb even atívelo rendezvenysorozatnak, amely a kulhoni magyarsagot kutatok tudomanyos es szakpolitika-formalo muhelyei szamara kívan rendszeres tudomanyos velemenycseret biztosítani. Cel, hogy jobban megismerhessuk a Karpat-medenceben egymas mellett elo
kozossegek tudomanyos eredmenyeit es elkepzeleseit. Az idei esemeny is interdiszciplinaris, elsosorban kulonosen az alabbi tudomanyteruletekrol es temakorokbol varunk eloadasokat es szekciojavaslatokat: foldrajz, gazdasagtudomany, geopolitika, kisebbsegkutatas, kornyezet- es foldtudomany, neprajz, nyelvtudomany, politologia, regionalis tudomany, szociologia, szocialis es kulturalis
antropologia.

Tovabbi informaciok: 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

TÁRSTÉMAVEZETŐ

DISSZERTÁCIÓ CÍME

CÍM
ODAITÉLÉSÉNEK
IDEJE

Ivancsone Horvath
Zsuzsanna

A digitalis turizmus teruleti elteresei a V4 orszagokban

2022-09-09

Szennay Aron

Szigeti Cecília

A magyarorszagi uzleti szervezetek
kornyezeti teljesítmenye, kulonos
tekintettel a kis- es kozepvallalkozasokra

2022-06-16

Krankovits
Melinda

Szorenyine
Kukorelli Iren

A tavoktatas regionalis jellemzoi es
fejlodesenek szerepe a tudasatadasban – a Szechenyi Istvan Egyetem peldajan

2022-06-16

Polster Csilla

Konczosne Szombathelyi Marta

Csaladi vallalkozasok terhez valo
kotodesenek es tarsadalmi toket
erosíto szerepenek vizsgalata

Gajzago Gergo
Attila

Lux Gábor

Iranyítas a hazai varosfejlodesben a helyi gazdasag es a fejlesztesi intezmenyrendszer kapcsolata Dunaujvarosban

2022-03-11

LaczkovitsTakacs Tímea

Fekete Dávid

Gyor varos egeszsegugyi es szocialis szolgaltatasszervezesi modellje a
rendszervaltas utan

2022-03-11

Vinkóczi Tamás

Kovács Gábor

Penzugyi digitalizacio es keszpenzhasznalat teruleti aspektusainak a
vizsgalata

2022-03-11

Csanyine Szemeredi Eszter

Szigeti Cecília

Magyarorszagi kistelepulesek forgathato utalvanyainak hatasvizsgalata a fenntarthato fejlodes egyes
aspektusaihoz valo hozzajarulasuk
alapjan

2022-03-11

Ocskay Gyula
Miklos

Hardi Tamas

Kupi Marcell

Az europai teruleti tarsulas mint a
Fekete David hatarrol szolo uj diskurzus alakítoja. Az Ister-Granum ETT esete

2022-03-11

2022-03-11

24

DOKTORI VÉDÉSEK 2022-BEN

Magyar Agrár– és Élettudományi Egyetem
Gazdálkodás– és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktori védései

DISSZERTÁCIÓ CÍME

CÍM
ODAITÉLÉSÉNEK
IDEJE

Farkas
Tibor

A szallodaipar fejlesztesi lehetosegei az
Eszak-Magyarorszag regioban

2022-07-06

Ceylan Nazli Juhasz Aniko

KhademiVidra
Aniko

Wheat value chain analysis of Turkey:
Constraints and Development possibilities

2022-06-02

Gerencser
Ilona

Goda Pal

10 000 fo alatti onkormanyzatok fejlesztesi lehetosegeinek es forrasadszorpciojanak osszefuggesei Magyarorszagon

2022-06-02

NÉV

Benko Bela

TÉMAVEZETŐ

David Lorant
Denes

Toth Tamas

David Lorant
Szabo Barna
Denes

TÁRSTÉMAVEZETŐ

A regionalis integraciok fejlodesenek elCsath
melete es konvergencia hatasuk mereseMagdolna
nek gyakorlata

2022-04-12
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Tér és Társadalom
36. Évfolyam, 2. szám (2022)

TÉNYKÉP
A nagy lejto. A fejlett es fejletlen kisregiok tanuloi
teljesítmenykulonbsegeinek novekedese
Polonyi Istvan
123-140 o.

TUDOMÁNYOS ÉLET
James W. Scott – a Magyar Tudomanyos Akademia
tiszteleti tagja
Racz Szilard
141-143 o.
TANULMÁNYOK
A GPS-es navigacio vegyes terei
Berger Viktor
3-25 o.
A tarsadalmi terek ujragondolasaval varos es
videkenek egysegeert. Erdei Ferenc 1945 utani koncepciojanak alakvaltozasairol
Bognar Bulcsu
26-48 o.
A korforgasos gazdasag indikatoralapu meresi lehetosegei az Europai Unio orszagaiban
(angol nyelven)
Kozma Dorottya Edina, Molnar Tamas, Molnarne Barna Katalin
49-69 o.
Koronavírus-valsagkezeles beruhazas osztonzessel: a magyarorszagi Versenykepesseg
Novelo Tamogatasi Program agazati es teruleti vonatkozasai
Medve-Balint Gergo
70-98 o.
Nekem a Balaton a Riviera
Nemes Gusztav, Tomay Kyra, Sulyok Judit,
Orban Eva
99-122 o.

KÖNYVSZEMLE
Csernicsko Istvan, Hires-Laszlo Kornelia, Karmacsi
Zoltan, Marku Anita, Mate Reka, Toth-Orosz Eniko
(2021): A magyarok es a magyar nyelv Karpataljan
(Hodinka Antal Nyelveszeti Kutatokozpont, Termini
Egyesulet, Torokbalint, p. 160)
Molnar D. Istvan
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 margojara
Lengyel Imre (2021): Regionalis es varosgazdasagtan
(Szegedi Egyetemi Kiado, p. 579)
Rechnitzer Janos
154-158o.
Harminc eves a Comitatus. Agg Zoltan – Zongor Gabor (szerk. 2021): Comitatus 30 ev/konyv. Visszaemlekezesek, esszek, tanulmanyok, gondolatok, interju.
(Comitatus Konyvek, Veszprem p. 250)
Nemes Nagy Jozsef
159-162
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Tér és Társadalom
36. Évfolyam, 3. szám (2022) : Változó perifériák és központok Közép- és
Kelet-Európában - angol nyelvű szám
Strategic coupling on the European periphery: A case
study of a small Hungarian town
Molnar Erno, Saidi Feyrouz Ahlam, Szabo Katalin
122-144
Regional economies: Reality, and national TV reporting
Jan Suchacek, Jaroslav Urminsky
145-164
Differences and similarities in the expansion of suburban built-up areas around the different city regions of three Central European countries
Hardi Tamas
165-193
Changing peripheralities and centralities in
Central and Eastern Europe
Nagy Erika, Lux Gabor, Timar Judit
3-9 o.
TANULMÁNYOK
Smart development for peripheral areas. A never-ending story?
Andre Torre
10-27 o.
Hungarian Border Research as a reflection of
European integration and regional transformation
James Scott
28-46 o.
Growth pole policy’s induced development and
spatial inequalities in the metropolitan areas of
Romania - a critical assessment
Benedek Jozsef, Cosmina-Daniela Ursu, Ştefana
Varvari
47-67 o.
FDI-based regional development in Central and
Eastern Europe: A review and an agenda
Gal Zoltan, Lux Gabor
68-98 o.
New drivers of industrialization and novel aspects of Hungarian-Chinese bilateral cooperation Chinese foreign investments in Hungary
Kuttor Daniel
99-121 o.

KÖNYVSZEMLE
Reed-Danahay, D. (2020): Bourdieu and Social Space.
Mobilities, Trajectories, Emplacements (Worlds in Motion 6., Berghahn Books, New York, 161 pp)
Jover Vanda
194-197 o.
TUDOMÁNYOS ÉLET
Regional and Border Studies in Central and Eastern
Europe
Interview with James W. Scott
Balogh Peter, Racz Szilard
198-203 o.
Proximity and localization at the heart of regional
science
Interview with Andre Torre
Pager Balazs
204-210 o.
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Statisztikai Szemle
100. Évfolyam, 5-6-7. szám (2022)

6. szám
Tanulmányok
Sallai Dora - Kiss Gabor David
Europai tozsdeindexek kockazattovabbíto tulajdonsaganak vizsgalata
529-550 o.

100. Évfolyam 5. szám
Száz év a statisztika szolgálatában
Horvath Balazs
„Az osszeomlas utan ujraeledo magyar nemzet egyik
elso bizalommal es eleterovel telt megmozdulasa” –
A Magyar Statisztikai Szemle 1923. evi megalapítasa
es mukodese 1948-ig
437-467 o.

Strelicz Andrea
A kvantitatív szovegelemzes lehetosegei a menedzsmenttudomanyban
551-583 o.
Agoston Norbert
Mesterseges intelligencia es gepi tanulasi modszerek
a vallalati fizeteskeptelenseg becslesere
584-609 o.
Fórum
Kiadók ajánlata

Tanulmányok

7. szám

Kopcso Krisztina - Boros Julianna - Leitheiser Fruzsina - Veroszta Zsuzsanna
A szoptatas es a kizarolagos anyatejes taplalas gyakorisaga es korrelatumai a csecsemo szuletesetol
hat honapos koraig
468-490 o.

Tanulmányok

Dudas Levente - Szanto Richard
Mi befolyasolja a jarvanyintezkedesek tamogatottsagat?
493-513 o.

Nyitrai Tamas
Az Europai Unio altal szamított kerdoíves felmeresen alapulo uzleti hangulatindexek es vallalati penzugyi teljesítmeny: egy kíserleti kutatas eredmenyei
621-644 o.
Gyori Agnes
A tarsadalmi egyenlotlensegek es az egeszseg osszefuggesei Magyarorszagon
645-670 o.

Könyvszemle
Hunyadi Laszlo
Valoszínusegszamítas es statisztika
514-519 o.

Gardos Eva Beata - Foldvari Monika
Az egeszsegi okbol fakadoan korlatozottak tarsadalmi helyzete, egeszegi allapota es hozzaferese az
egeszsegugyi szolgaltatasokhoz az ELEF2019 tukreben
671-713 o.

28

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Statisztikai Szemle
100. Évfolyam, 8-9. szám (2022)

9. szám
TANULMÁNYOK
Kovacs Zoltan - Csizmadia Tibor - Mihalcz Istvan Kosztyan Zsolt Tibor
A vallalati kockazatkezelesben hasznalt aggregalofuggvenyek jellemzese
821-853 o.

8. szám
Száz év a statisztika szolgálatában

Valko Gabor - Kincses Aron - Kovacs Ildiko
A mezogazdasagi termelo gazdasagok fennmaradasat valoszínusíto tenyezok a 2010 es 2020 kozotti mezogazdasagi termeles vizsgalata alapjan
854-872 o.

Lakatos Miklos
A Statisztikai Szemleben 1949 es 1989 kozott
megjelent cikkek fobb jellemzoi
721-748. o

MŰHELY

TANULMÁNYOK

Dusek Tamas
A valoszínuseg es a kockazat tudomanyos es hetkoznapi ertelmezesei
873-895 o.

Borbely Matyas - Csecsi David - Peti Marton
A Karpat-medencei kulhoni magyarsag tarsadalmi-gazdasagi pozícioinak vizsgalatara alkalmas
adatkorok osszehasonlíto elemzese
749-782 o.
Gelanyi Peter - Sebok Miklos - Ring Orsolya
A topikmodellezes lehetosegei es korlatai egy
torvenykorpusz peldajan
783-814 o.

FÓRUM
HÍREK, ESEMÉNYEK

FÓRUM
HÍREK, ESEMÉNYEK
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Területi Statisztika
62. Évfolyam, 3-4. szám (2022)

TANULMÁNYOK 3. szám
Kovacs Laszlo - Vantus Katalin
A hazai koronavírus-halalozas jarasi kulonbsegeinek osszefuggesei az egeszsegugyi ellatassal
253-289 o.
Kriska Oliver
A mentalis hatarok es tavolsagok jellemzoi a londoni magyarok 2019. evi felmerese alapjan
290-316 o.
Szabo Elemer
Az epuletallomany tomegenek es anyagosszetetelenek kíserleti terinformatikai elemzese budapesti mintateruleteken
317-347 o.
Csizmadia Adrian - Bareith Tibor
Somogy megye lakossaganak jovedelmi helyzete, 2012–2019
348-373 o.
TANULMÁNYOK 4. szám
Vasarus Gabor Laszlo
Varoshataron beluli szuburbanizacio Magyarorszagon – egy paradoxon feltarasa
379-404 o.

Aldorfai Gyorgy - Nagy Henrietta - Toth Tamas
A teruleti egysegek osszetett teljesítmenyertekelese
405-434 o.
Varga Jozsef - Barna Robert - Horvathne Kovacs Bernadett
Egyes hazai helyi penzek (forgathato utalvanyok) elfogadohelyeinek terbeli elemzese
435-455 o.
Kincses Aron - Toth Geza - Jeneine Gero Henriett Emese
A hazai mikro-, kis- es kozepvallalkozasok (kkv-k) teruleti, versenykepessegi elemzesei, 2008–2020
456-477 o.
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Területi Statisztika
62. Évfolyam, 5. szám (2022)

TANULMÁNYOK 5. szám
Szakalne Kano Izabella - Savai Marianna - Vida Gyorgy
A magyarorszagi munkaeropiac szerkezeti valtozasanak terbeli sajatossagai 2001 es 2016 kozott
483-509 o.
Hajdu David - Koncz Gabor - Liptak Katalin
A kozfoglalkoztatottak munkaeropiacra valo kilepeset segíto kepzesek Borsod-Abauj-Zemplen megyeben,
2016–2020
510-537 o.
Vida Gyorgy
A regionalis megvalosult versenykepesseg nehany szempontjanak teruleti jellemzoi Magyarorszagon
2010 es 2019 kozott
538-569 o.
Elekes Tibor - Szilagyi Ferenc
A terszervezes es a telepuleshalozat valtozasai a Barcasagban (Romania) a 13. szazadtol 1876-ig
570-583 o.
Kiss Emoke - Balla Daniel - Poszet Szilard - Kovacs Andras Donat
A klímaaggodalmak jellemzoi es helyi szintu sajatossagai: Esettanulmany Hajdu-Bihar megye valasztott
telepuleseirol, 2020
584-620 o.
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Regional Statistics
12. Évfolyam, 3. szám (2022)

Studies
Adiwan F. Aritenang
The impact of urban characteristics on the spread of Covid-19 in 2020: The case of Java Island cities, Indonesia
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 cases, 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 modelling 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.
Emoke Kiss - Daniel Balla
Analysing national climate change-related documents: Spatial and temporal dimensions worldwide
131-158 o.
Tekla Szep - Geza Toth - 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.
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Regional Statistics
12. Évfolyam, 4. szám (2022)

Studies
Vahide Bulut - Serdar Korukoglu
Surface curvature analysis of bivariate normal distribution: A Covid-19 data application on Turkey
3-26 o.
Zoltan Birkner - Adam Meszaros - Istvan 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 - Gabor D. Kiss - Judit Sagi
Exchange market pressure in Sub-Saharan African countries – The role of imports and short-term external
debt, 2002–2017
92-111 o.
Andras Bethlendi - Katalin Mero
Measuring shadow banking in Central and Eastern European countries: A new dataset, 2004–2019
112-131 o.
Tamas Dusek - Miklos 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.
Tamas Sikos T. - Dora Szendi
Evolution of smart village models in Hungarian Abauj micro-region
152-175 o.
Levente B. Alpek - Zsuzsa M. Csaszar - Abel David Toth - Klara Czimre
Impacts of the international students’ consumption expenditures on the national economy in Hungary,
2020
176-199 o.
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Tér Gazdaság Ember
10. Évfolyam, 1-2. szám (2022)

TANULMÁNYOK 1. szám
Nemeth Krisztina - Nemeth Szilard - Heidrich Balazs - Vajdovich Nora
Penzugyi es nem penzugyi celok es teljesítmenymutatok hazai csaladi boraszatok felmerese tukreben
9-28 o.
Liptak Katalin
Home office es COVID-19 a munkavallalok nezopontjabol
29-42 o.
Bazsik Istvan - Koncz Gabor
A csaladi gazdasagok iskolasok szamara nyujthato szocialis farm funkcioi
43-62 o.
Hiezl Kitti—Gyuracz-Nemeth Petra
A vendegek onhatekonysaganak generacios vizsgalata az on-bejelento technologiai hasznalataban
63-80 o.
TANULMÁNYOK 2. szám
Pal Viktor - Fabula Szabolcs - Ilcsikne Makra Zsofia - Uzzoli Annamaria
Az egeszsegugyi dolgozok teruleti eloszlasa Magyarorszagon: mintazatok, okok es kulonbozo narratívak
9-31 o.
Machova Renata - Zsigmond Tibor- Bako Ferenc -Seben Zoltan
Az organikus termekekkel kapcsolatos fogyasztoi szokasok a dunaszerdahelyi lakosok koreben
33-52 o.
Poor Jozsef - Modosne Szalai Szilvia -Jenei Szonja -Cziborova Henrietta -Molnar Judit
A vallalati szfera es a munkavallalok felelossege a COVID-19 vírus terjedesenek megakadalyozasaban
Szlovakiaban es Magyarorszagon: a munkahelyi higienia fontossaga
53-67 o.

Keller Veronika - Kobor Mirandola Irisz
Kozossegi mediahasznalata a Covid-felelmek tukreben a Z generacios nok koreben
69-89 o.
Patkaine Bende Anna
A csaladbarat szervezeti kultura indikatorainak vizsgalata—fokuszban az Ev Csaladbarat Vallalata díj
nyertesei
91-107 o.
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HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI
Comitatus
2022. különszám

25 éves a területfejlesztési törvény
Palne Kovacs Ilona: Teruletfejlesztes es kozigazgatas 3-10. o.
Nemes Nagy Jozsef: Territorialitas, regiok, szubszidiaritas 11-17. o.
Rechnitzer Janos: Adalekok a „visszamenethez” 18-22. o.
Szegvari Peter: Merre tovabb teruletfejlesztes? Gondolatok a szakma jovojenek kerdeseirol 23-32. o.
Szalo Peter: A teruletrendezes a kozerdek ervenyesítoje 33-40. o.
Schwertner Janos: Ut a partnerseg fele – Oninterju – Schwertner Janos 41-46. o.
Balsay Istvan: A teruletfejlesztesi torveny 25 eve – egy fehervari „almodozo” szemuvegen at 47-52. o.
Zongor Gabor: Szubjektív benyomasok a teruletfejlesztesi torveny negyedszazada kapcsan 53-57. o.
Tanulmányok
Fekete Karoly: Kiemelt tersegek a magyar teruletfejlesztesben – kulonos tekintettel a Balatonra 58-68. o.
Pamer Zoltan: Az egyes teruleti szintek jelentosegenek valtozasa a magyar teruletfejlesztesi politikaban,
Baranya megye peldajan 69-87. o.
Gyulai Tamas: Teruleti tervezes az erintettek bevonasanak uj eszkozeivel 88-90. o.
Szabo Pal: A helyzetfeltaras jellemzoi magyarorszagi teruletfejlesztesi dokumentumokon keresztul 91-95.
o.
Horvath Csilla: A strategiai varostervezes hazai fejlodese 96-105. o.
Feketene Benko Kata: Hatarokon hatarok nelkul – a teruletfejlesztes hatarai 106-115. o.
Koszo Richard: A Csongrad-Csanad megyei TOP projektek tapasztalatainak gyakorlati hasznosítása 116127. o.
Vita
Szorenyine Kukorelli Iren - Mezei Katalin - Rechnitzer Janos
Felhívas egy diskurzusra – oktatoi szemmel a videkfejlesztes szereperol 128-133. o.
Szerkesztői jegyzet
Agg Zoltan: A teruletfejlesztes es a regionalizmus kerdese a Comitatusban 134 o.
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Comitatus
2022. nyár-ősz

Tanulmányok
Kaiser Tamas: A megyek es a teruletfejlesztes evtizedei: valtozo intenzitasu szerepvallalas 3-11. o.
Dobai Attila – Sebestyen Jozsef: A var mint szakralis ter, Veszprem varosaba 12-17. o.
Koudela Pal: A varosok versenyenek harom korszaka I 18-27. o.
Önkormányzatok
Zongor Gabor: Varmegyek jonnek, de mi marad az onkormanyzatisagbol 28-31. o.
Balazs Istvan: Europa 2030, a helyi onkormanyzatok fejlodesenek europai strategiaja es az azt segíto intezmenyrendszer 32-45. o.
Palne Kovacs Ilona–Finta Istvan–Hoffman Istvan–Peteri Gabor: A helyi onkormanyzati rendszer megujulasanak iranyai 46-56. o.
Fogarasi Jozsef: A helyi onkormanyzas (vazlat-fikcio) 57-63. o.
Zongor Gabor: Szemelvenyek a politikai partok valasztasi programjainak onkormanyzati vonatkozasaibol.
64-70. o.
Melleklet: Partok szakpolitai programjai valasztasok elott (kerdoív, szerk. Olah Mios 71-77. o.
Csala Elvira: A magyar onkormanyzatisag emberoltonyi korszaka 78-84. o.
Választások
Tabori Ferenc: Magyarorszag aktív valasztopolgarainak nagy tobbsege ezuttal is a Fidesz-KDNP jeloltjeire
szavazott 85-92. o.
Zongor Gabor: Parlamenti kepviselok es onkormanyzati vezetok 93-95. o.
Műhely
Tabori Ferenc: Egy sikertelen agrarparti kíserlet, az Agrarszovetseg 96-102. o.
Sztanko Eva–Nagy Andrea Magda–Szikszai Szabolcs–Bosnyak-Simon Nikolett:
Penzugyi tudatossag a Pannon Egyetemen es a vonzaskorzeteben levo kozepiskolakban 103-112. o.
Kitekintés
Nemeth Viktoria: Euro – Pro es kontra? – Eselyek es allaspontok a skandinav orszagokban..113 –123.
Esszé
Szegvari Peter: Minek nevezzelek? – Gondolatok az elmult harminc ev jellemrajzarol 124-132. o.
Recenzió
Szabo Lajos: Evtizedek a helyi onkormanyzati frontvonalban 133-135. o.
Tájékoztató
Agg Zoltan: Az otodik Orban-kormany, avagy folytatodik a politikai kormanyzas 136-148. o.
Évforduló
Olah Miklos: Mindig tudja, hol kaphato a legfinomabb a dinnye – Dr. Soos Lorinc, aki elmult 70 149-150. o.
Humor
Cs. A. Z.: Kanikula vagy forrosag 152 o.
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek
2022. évi XIX. évfolyam 2. szám

Tanulmányok
Biro A. Zoltan: Szekelyfoldi terseg—videkkutatasi kihívas 5-18 o.
Olah Sandor: Ruralis vallalkozasok indulasa a rendszervaltas utan 19-29 o.
Biro A. Zoltan - Sarosi-Blaga Agnes - Szekely Kinga Katalin - Szasz Maria-Magdolna - Nagy-Menyhart Szidonia Kovacs Ottília-Eniko: Uj vallalkozasi modellek videki kornyezetben az uj videkfejlesztesi paradigma kontextusaban 30-40 o.
Tamas Laszlo: A szekelyfoldi erdovagyon es erdogazdalkodas mint endogen eroforras 41-53 o.
Szekely Kinga Katalin – Biro A. Zoltan: Ruralis identitas es turizmus – vallalkozok szemszogebol 54-66 o.
Bodo Julianna: Haztartas – megelhetes – munkamigracio 67-79 o.
Sarosi-Blaga Agnes: Agrartevekenysegre alapozo, alternatív kozossegszervezodesi forma videki tersegben
80-89 o.
Kovacs Judit-Tunde: Agrarvallalkozasok letrehozasat es mukodeset meghatarozo kulso tenyezok 90-100 o.
Szasz Maria-Magdolna: Videki agrarvallalkozok tudasszerzesi gyakorlata 101-109 o.
Sebestyen Agnes: Esettanulmany az utodlas szekelyfoldi sajatossagairol: fiatal gazdak szerepe a csaladi farmgazdasagokban 110-119 o.

Sarany Orsolya: A media a gazdasagrol. Elemzes egy regionalis napilap peldajan 120-127 o.
Sarosi-Blaga Agnes: Videkkutatas uj megkozelítesben 128-131 o.
Kovacs Judit-Tunde: Lassu innovaciok periferikus tersegekben 132-135 o.
Bagoly Anabella: Biro A. Zoltan – Tamas Laszlo (szerk.) (2021): KOZOSSEGI VAGYON – KOZOSSEGI SZEREP.
Szekelyfoldi erdogazdalkodas – szempontok, tenyek, lehetosegek. Status Kiado, Csíkszereda 136-137 o.
Radu Andrea: Biro A. Zoltan – Magyar Ferenc (szerk.) (2020): SZAKTANACSADAS – AGRARIUM – INNOVACIO.
Tudastranszfer, tudaskontextus a szekelyfoldi tersegben. Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvany,
Status Kiado, Csíkszereda 138-140 o.
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek
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Tanulmányok
Beluszky Pal: Rendhagyo varosok a Hegyaljan 5-13 o.
Rechnitzer Janos: Nehany iranymutatas Kelet- es Kozep-Europa nagyvarosainak tanulmanyozasahoz
14-26 o.
Kozma Gabor: A helyi onkormanyzatok helyi ado kivetesi gyakorlatanak vizsgalata Borsod-AbaujZemplenmegyeben 1997-ben es 2020-ban 27-39 o.
Gal Zoltan: A pecsi varosregio innovacios rendszere: a tudasalapu fejlesztesek korlatai a periferian...40-55 o.
Piotr Razniak – Sławomir Dorocki – Anna Winiarczyk-Razniak – Csomos Gyorgy:
A varosok globalis iranyítas es ellenorzes funkciojanak valtozasa 2006 es 2018 kozott: endogen fejlodes es
relokacio 56-69 o.
Varga Krisztina: Reszvetelen alapulo tarsadalmi innovacio Encs varosban 70-83 o.
Nagy Zoltan – Toth Geza – Szep Tekla: A magyarorszagi varosok rezilienciajanak vizsgalata 84-99 o.
Gabor Brigitta: Az intelligens kozlekedesi rendszerek szerepe az okos varosok fejleszteseben...100-116 o.
Orosz Daniel: Nemes Nagy Jozsef – Palne Kovacs Ilona (szerk.) (2022): A regionalizmus az elmelettol a gyakorlatig Illes Ivanra emlekezve 80. szuletesnapja alkalmabol 117– 119 o.
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City.hu: Várostudományi Szemle
2022. évi II. évfolyam 1. szám
Megjelent a Varostudomanyi Szemle legujabb szama, amelyben a szerzok a koronavírus okozta jarvany hatasainak elemzeset tuztek ki celul. Termeszetesen kiemelt
szerepet jatszanak a varosok, mint a jarvany terjedesenek gocpontjai es az ellene
valo kuzdelem szimbolumai.

Előszó
Pirisi Gabor
Dobjuk el a maszkot es felejtsuk el?
4-7 o.
Tanulmányok
Szirmai Viktoria - Schuchmann Julia - Uzzoli Annamaria

Kornyezeti valsag, varosi valsag, tarsadalmi valsag. A
COVID-19 fertozottek terbeli-tarsadalmi helyzete
8-41 o.

Uzzoli Annamaria

Varosok, helyek, emberek. A COVID-19 jarvany nehany tarsadalmi es teruleti vonatkozasa
42-60 o.
Szentes Veronika - Pathy Adam - Rechnitzer Janos

A koronavírus es a varosszerkezet egy nagyvaros peldajan
61-78 o.
Szalai Ádám - Fabula Szabolcs
A COVID-19 vilagjarvany hatasai a varosokra, kulonos tekintettel az okosvarosok elott allo kihívasokra
79-104 o.
Pirisi Gabor - Alpek B. Levente - Kovacs Gabriella - Mate
Eva - Trocsanyi Andras
Kisvarosi reziliencia a COVID-19 jarvany elso hullamaban egy esettanulmany Mosonmagyarovarrol
105-128 o..

Recenziók
Pomazi Istvan:
Globalis kornyezeti jovokep a varosok szamara: zold es igazsagos varosok fele. Global
Environment for Cities-GEO for Cities: Towards Green and Just Cities Varosok jovoje
129-133 o.
Schuchmann Julia
Barat, J.-Kemenesi, G.: A Vírusvadaszat. A
SARS-COV-2 regenye
134-139 o.
Három-vé
- Vendégek, városok, vélemények
Schuchmann Julia
A beszelgetes temaja: A pandemia ertekelese
140 o.
Aktuális híreink
A varosok fejlodestortenete - interju Szirmai
Viktoriaval 2022. junius 8.
Az interju teljes tartalma elerheto az alabbi
linken:
https://fenntarthatovarosok.com/interjuk/avarosok-fejlodestortenete-interju-szirmaiviktoriaval
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KONFERENCIA FELHÍVÁS

AECR International Conference 2022
Challenges, policies and governance of the territories 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
Coruna 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-irishsection-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/earlycareer-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-speakingsection-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-gazdasagfejlesztesiintezet/kozgazdasagtani-es-gazdasagfejlesztesi-intezet/mta-rtb-hirlevelei

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

decemberben

várható.

Folyamatosan

