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h í r l e v é l  

Ide n 35 e ves a Te r e s Ta rsadalom, a hazai re-
giona lis tudoma ny egyik kiemelkedo  folyo ira-
ta, a Magyar Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa g 
(MRTT) illetme nylapja. Az ELKH KRTK Regi-
ona lis Kutata sok Inte zete nek negyede vente 
megjeleno  folyo irata 1987-ben Enyedi 
Gyo rgy vezete se vel, szakmai ira nymutata sa -
val jo tt le tre. Ez alatt a 35 e v alatt to bb fo -
szerkeszto  is segí tette a folyo irat fejlo de se t. 
To th Jo zsef fo szerkeszte se vel indult a lap, 
1989 e s 1993 ko zo tt Beluszky Pa l gondoza sa -
ban jelent meg, majd 1993 e s 2010 ko zo tt 
Rechnitzer Ja nos karolta fel a folyo irat u gye t. 
Ezt ko veto en Barta Gyo rgyi 2011-to l 2019-ig 
ira nyí totta a szakmai munka t, azo ta Va radi 
Mo nika Ma ria a fo szerkeszto . Az e vfordulo  
alkalma bo l ke szí tettu nk egy ro vid elemze st, 
hogy az eltelt ido szak alatt ha ny tanulma ny 
jelent meg e s erre mennyi fu ggetlen hivatko-
za s e rkezett, az elemze shez a Magyar Tudo-
ma nyos Mu vek Ta ra t haszna ltuk. Szeretne nk 
leszo gezni, hogy az MTMT-ben a cita cio k fel-
jegyze se esetleges lehet (pl. az ido szak alatt 
elhunyt kolle ga k munka ira to rte no  hivatko-
za sok esete ben), valamint a publika cio k meg-
jelene si ideje (frissebb ko zleme nyek ha tra -
nya) is befolya solhatja az eredme nyeket.  
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A Magyar Tudoma nyos Mu vek Ta ra ban 2022. november 23-a n 1468 ko zleme nyt tala ltunk, ami a 
Te r e s Ta rsadalom folyo irathoz kapcsolhato , e s ezen ko zleme nyek ide zettse ge 9650 volt. A tanul-
ma nyok e s hivatkoza sok magas sza ma jelzi, hogy a folyo irat az egyik legelismertebb hazai periodi-
ka az MTA IX. Gazdasa g- e s Jogtudoma nyok Oszta lya n, hiszen az oszta ly 8 folyo iratlista ja ko zu l a 
Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa ga (A katego ria s) mellett kiemelkedo  helyen szerepel a Demogra -
fiai Bizottsa g (A), a Politikatudoma nyi Bizottsa g (A), a Szociolo giai Tudoma nyos Bizottsa g (A), az 
A llam- e s Jogtudoma nyi Bizottsa g (B) e s a Gazdasa gtudoma nyi Doktori Mino sí to  Bizottsa g (C) lis-
ta ja n. Tova bba  a X. oszta lyon a Ta rsadalomfo ldrajzi Tudoma nyos Bizottsa g (TTB) lista ja n is meg-
tala lhato . 

A folyo irat 35 e ves, eze rt a legala bb 35 fu ggetlen hivatkoza st ele rt tanulma nyokat rangsoroltuk, 
amely ko rbe 56 publika cio  keru lt. Az 56 kiemelkedo  elismertse gu  tanulma ny szerzo i alapja n meg-
a llapí thato , hogy az RTB tagok domina lnak, hiszen a tanulma nyok ne gyo to de nek RTB ko ztestu leti 
tag a szerzo je vagy legala bb ta rsszerzo je. Tova bba  a TTB tagjai is aktí vak, hiszen a tanulma nyok 
harmada ban ko zremu ko dtek. Jelento s az RTB e s TTB ko ztestu leti tagjai ko zo tti ta rsszerzo se g is, 
nagyja bo l minden hatodik publika cio  RTB e s TTB ta rsszerzo se ggel szu letett (la sd ta bla zat a ko v. 
oldalon). 

Az 56 tanulma ny fo ldrajzi fo kusza ro l e s mu helyek ko zo tti eloszla sa ro l elmondhato  a sokszí nu se g 
e s diverzita s, ami tulajdonke ppen az ege sz folyo iratot jellemzi. A szerzo k e s ta rsszerzo i kollektí va k 
ko zo tt megtala lhatunk fo va rosi e s nem fo va rosi kolle ga kat, kutato inte zeti e s egyetemi affilia cio kat 
egyara nt, 3 kutato inte zetet e s 8 egyetemet. A szerzo k to bb, mint a fele valamelyik egyetemet adta 
meg affilia cio ja nak, mí g to bb mint egyharmad az ELKH KRTK RKI-t vagy jogelo dje t, valamint min-
den tizedik szerzo  az ELKH CSFK FI vagy jogelo dje t. Ha a va rosokat ne zzu k, akkor kilenc va rosban 
o sszpontosulnak a szerzo k affilia cio i, ami fo leg egyetemi ko zpontokhoz e s az RKI telephelyeihez 
kapcsolo dik. Az viszont elgondolkodtato , hogy az 56 tanulma ny szerzo i ko zu l a jelenleg is aktí v 
kolle ga knak a fele sem tagja az MRTT-nek (a 2022. e vi tagdí jfizete si lista t alapul ve ve), holott a Te r 
e s Ta rsadalom a ta rsasa g illetme nylapja. 

Terme szetesen ez a kis feljegyze s nem te r ki minden re szletre e s aki egy teljesebb ke pet szeretne 
kapni, annak figyelme be aja nlom a „A Te r e s Ta rsadalom 1987-2018 ko zo tt” felu letet a folyo irat 
honlapja n, ahol sok informa cio t, valamint bibliometriai elemze seket is tala l.  

O sszegezve ve leme nyem szerint a mindenkori kihí va sok e s feladatok ellene re egy nagyon sikeres 
e s magas szí nvonalu  munka a ll a folyo irat elmu lt ido szaka mo go tt. Ami a jo vo t illeti, megoldando  
feladatokbo l e s kihí va sokbo l ezuta n sem lesz hia ny, pe lda ul fontos feladat a folyo irat elo tt a nem-
zetko zi indexa la sokba bekeru lni, fo ke nt a Scopus adatba zisba, hiszen ez stabiliza lhatja a Te r e s 
Ta rsadalom jelenlegi kiemelkedo  sta tusza t. Ezzel a kis feljegyze ssel is szeretne nk tisztelegni a Te r 
e s Ta rsadalom folyo irat elo tt, hogy ennyi e vet mege lt e s szí vbo l kí va nunk me g sok e vsza mot e s 
me g sok 35 e vet.  

 

Vida Gyo rgy 
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 A Tér és Társadalomban az elmúlt 35 évben megjelent és legalább 35 független hivatkozást 
elért tanulmányok listája 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  TéT: 35 év, 1468 közlemény 

TÉR ÉS TÁRSADALOM 

Szerző(k) Cím Évf; szám 
Függet-

len  
citációk  

Lengyel Imre Porter-rombusz: a regiona lis gazdasa gfejleszte si strate gia k alapmodellje 2000; 4 145 

Enyedi Gyo rgy A sikeres va ros 1997; 4 105 

Beluszky Pa l;  
Gyo ri Ro bert 

Fel is u t, le is u t…: Va rosaink telepu le shierarchia ban elfoglalt pozí cio inak 
va ltoza sai a 20. sza zadban 

2004; 1 99 

Jo na Gyo rgy A teru leti to ke fogalmi megko zelí te sei 2013; 1 92 

Barta Gyo rgyi;  
Czirfusz Ma rton; 
Kukely Gyo rgy 

Ú jraiparosoda s a nagyvila gban e s Magyarorsza gon 2008; 4 92 

Beluszky Pa l;  
Gyo ri Ro bert 

A magyarorsza gi va rosha lo zat e s az EÚ-csatlakoza s 1999; 1-2 85 

Enyedi Gyo rgy Globaliza cio  e s a magyar teru leti fejlo de s 2000; 1 79 

Zolta n, A cs;  
Varga Attila 

Te rbelise g, endoge n no vekede s e s innova cio  2000; 2-3 77 

Kiss Ja nos;  
Bajmo cy Pe ter 

Egyetemi hallgato k menta lis te rke pei Magyarorsza gro l 1996; 2-3 69 

Bajmo cy Pe ter; 
Kiss Ja nos 

Megye k, re gio k e s ko zpontjaik - modellek tu kre ben 1999; 1-2 69 

Lengyel Imre; 
Mozsa r Ferenc 

A ku lso  gazdasa gi hata sok (externa lia k) te rbelise ge 2002; 2 62 

Hardi Tama s Szuburbaniza cio s jelense gek Gyo r ko rnye ke n 2002; 3 61 

Mezei Cecí lia A helyi gazdasa gfejleszte s fogalmi meghata roza sa 2006; 4 59 

Kiss Ja nos 
Az a gazati gazdasa gszerkezet szerepe a regiona lis differencia lo da sban 
Magyarorsza gon 

1998; 1-2 58 

Berki Ma rton A te rbelise g trialektika ja 2015; 2 57 

Lengyel Imre 
Me rni a me rhetetlent? A megyei jogu  va rosok vizsga lata to bbdimenzio s 
ska la za ssal 

1999; 1-2 56 

Somlyo dyne  Pfeil 
Edit 

A va rosi te rse gek a ko zigazgata si struktu ra e s a "governance" kereszt-
metszete ben 

2008; 1 56 

Buza s Norbert 
Klaszterek, kialakula suk, szervezo de su k e s lehetse ges megjelene su k a 
De l-Alfo ldo n 

2000; 4 55 

Horva th Gyula 
A magyar re gio k e s telepu le sek versenyke pesse ge az euro pai gazdasa gi 
te rben 

2001; 2 55 

Lengyel Bala zs A tuda steremte s lokalita sa: hallgato lagos tuda s e s helyi tuda stranszfer 2004; 2 55 

To th Bala zs Istva n Az immateria lis e s a teru leti to ke o sszefu gge sei 2010; 1 53 

Janko  Ferenc A hely szelleme, a telepu le simage e s telepu le smarketing 2002; 4 53 

Lengyel Imre 
A regiona lis tudoma ny "te rnyere se": rea lis ese lyek avagy csalfa de liba -
bok? 

2010; 3 52 

To th Ge za Teru leti autokorrela cio s vizsga lat a Local Moran I mo dszere vel 2003; 4 51 

Fleischer Tama s Re gio k, hata rok e s ha lo zatok 2001; 3-4 48 

Farago  La szlo  Adale kok a teru letfejleszte ssel kapcsolatos fogalmak vita ja hoz 1994; 3-4 47 

Hardi Tama s A hata rte rse g te rszerkezeti jellemzo i 2008; 3 47 

Beluszky Pa l; 
Sikos T. Tama s 

Va ltozo  falvaink: a magyarorsza gi falvak tí pusai a harmadik e vezred kez-
dete n 

2007; 3 47 

Csomo s Gyo rgy A ko ze p-euro pai re gio  nagyva rosainak gazdasa gira nyí to  szerepe 2011; 3 46 

Michalko  Ga bor 
Menta lis te rke pek a turizmus kutata sban: a magyar ko ze piskola sok 
Olaszorsza g ke pe 

1998; 1-2 46 
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Nagy Erika; Tima r 
Judit; Nagy Ga bor; 
Velkey Ga bor 

A ta rsadalmi-te rbeli marginaliza cio  folyamatai a leszakado  vide ki te rse gek-
ben 

2015; 1 46 

Farkas Bea ta; 
Lengyel Imre 

Regiona lis versenyke pesse g e s kohe zio  az Euro pai Únio ban 2001; 3-4 45 

Rechnitzer Ja nos; 
Csizmadia Zolta n; 
Grosz Andra s 

A magyar va rosha lo zat tuda salapu  megu jí to  ke pesse ge az ezredfordulo n 2004; 2 45 

Nemes Nagy 
 Jo zsef 

A regiona lis tudoma ny dualita sa e s paradigma i - hazai tu ko rben 2003; 1 43 

Mezei Cecí lia Helyi gazdasa gfejleszte s Ko ze p-Kelet-Euro pa ban 2006; 3 42 

Nemes Nagy 
Jo zsef 

Kvantitatí v ta rsadalmi te relemze si eszko zo k a mai regiona lis tudoma nyban 2007; 1 42 

Csizmady Adrienn;  
Csana di Ga bor 

Szuburbaniza cio  e s ta rsadalom 2002; 3 41 

Kozma Ga bor A va rosmarketing, mint a helyi gazdasa gfejleszte s egyik lehetse ges eszko ze 1995; 1-2 41 

Gyo ri Ro bert; 
Mikle Gyo rgy 

A fejlettse g teru leti ku lo nbse geinek va ltoza sa Magyarorsza gon, 1910–2011 2017; 3 41 

Rechnitzer Ja nos; 
Pa thy A da m;  
Berkes Judit 

A magyar va rosha lo zat stabilita sa e s va ltoza sa 2014; 2 40 

Dusek Tama s A gravita cio s modell e s a gravita cio s to rve ny o sszehasonlí ta sa 2003; 1 39 

Farago  La szlo  Terveze selme leti alapvete sek 1997; 3 39 

Kova cs Zolta n; 
Szirmai Vikto ria 

Va rosrehabilita cio s beavatkoza sok e s a te rbeli ta rsadalmi kirekeszte s: a ta r-
sadalmilag fenntarthato  va rosfejlo de s budapesti leheto se gei 

2006; 1 39 

Enyedi Gyo rgy A va rosno vekede s szakaszai - u jragondolva 2011; 1 38 

Kiss Ja nos; 
Bajmo cy Pe ter 

Va rosi funkcio ju  ko zpontok e s elme leti vonza sko rzeteik az Alfo ldo n 2001; 1 38 

Bajmo cy Pe ter A "vide ki" szuburbaniza cio  Magyarorsza gon, Pe cs pe lda ja n 2000; 2-3 38 

Baranyi Be la 
A "perife ria perife ria ja n" - a hata rmentise g ke rdo jelei egy vizsga lat tu kre ben 
az E szakkelet-Alfo ldo n 

1999; 4 37 

Farago  La szlo  A regionalizmus hajto ero i Magyarorsza gon 2004; 3 37 

Somlyo dyne  Pfeil 
Edit 

Az agglomera cio k jelento se ge nek va ltoza sa az a llamszerveze s e s a va rosi kor-
ma nyza s szempontja bo l 

2011; 3 37 

Ero ss A gnes; et al.  
Tanulma nyi ce lu  migra cio , migra ns e lethelyzetek: vajdasa gi dia kok Magyaror-
sza gon 

2011; 4 36 

Kova cs Zolta n; 
Egedy Tama s;  
Szabo  Bala zs 

A kreatí v gazdasa g fo ldrajzi jellemzo i Magyarorsza gon 2011; 1 36 

Horva th Gyula Euro pai integra cio , keleti bo ví te s e s a magyar regiona lis politika 1997; 3 35 

Koo s Ba lint 
A szege nyse g e s depriva cio  a magyar telepu le sa lloma nyban az ezredfordulo t 
ko veto en – avagy kí se rlet a telepu le si depriva cio s index le trehoza sa ra 

2015; 1 35 

Nemes Nagy 
Jo zsef 

Teru leti egyenlo tlense gek dimenzio i 1990; 2 35 

Vas Zso fia; Lengyel 
Imre; Szaka lne  Ka-
no  Izabella 

Regiona lis klaszterek e s agglomera cio s elo nyo k: feldolgozo ipar a magyar va -
rosre gio kban 

2015; 3 35 

Kova cs Andra s  
Dona t; Farkas 
Jeno  Zsolt; 
Perger E va 

A vide k fogalma, lehata rola sa e s u j tipolo giai kí se rlete 2015; 1 35 
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E lete nek 86. e ve ben, 2022. november 28-a n elhunyt Beluszky Pa l professzor u r, Inte zetu nk emeritus 
tana csado ja. Beluszky professzor u r a magyar telepu le sek e s nagyta jak egyik legismertebb kutato ja, a 
to rte neti fo ldrajz e s a telepu le sfo ldrajz vezeto  egye nise ge volt.   
 
Beluszky Pa l 1936. december 4-e n szu letett Szolnokon. A Kossuth Lajos Tudoma nyegyetem to rte ne-
lem–fo ldrajz szaka n szerzett ko ze piskolai tana ri diploma t 1959-ben. 1959–1962 ko zo tt a berettyo u jfa-
lui Arany Ja nos Gimna zium tana ra, 1962–1984 ko zo tt az MTA Fo ldrajztudoma nyi Kutato inte zete nek 
e s az A llamigazgata si Szerveze si Inte zet tudoma nyos munkata rsa, fo munkata rsa. 1984-to l volt az MTA 
Regiona lis Kutata sok Ko zpontja e s joguto dja kutato ja. 1994-ig tudoma nyos fo munkata rs, majd tudo-
ma nyos tana csado , 2011 o ta a MTA KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete kutato  professor emeritusa-
ke nt vett re szt az Inte zet teve kenyse ge ben. 2008 o ta o raado  a Szent Istva n Egyetemen, 2010-to l az 
Enyedi Gyo rgy Regiona lis Tudoma nyok Doktori Iskola to rzstagja volt.  
 
1979-ben lett a fo ldrajztudoma ny kandida tusa, 1994-ben a fo ldrajztudoma ny doktora. Kutata si teru le-
tei (fo bb mu vei): falufo ldrajz (Magyarorsza g falutí pusai, 1982), a helyi ta rsadalmak telepu le si keretei, 
telepu le sfo ldrajz (Magyarorsza g telepu le sfo ldrajza, 1999), va roshierarchia (A magyar va rosha lo zat a 
20. sza zad eleje n, 2005), va rosi vonza sko rzetek (Nyí regyha za vonza sko rzete, 1979), to rte neti fo ldrajz 
(A Nagyalfo ld to rte neti fo ldrajza, 2003 – ne metu l 2006; Magyarorsza g to rte neti fo ldrajza I–II., 2005–
2006). Sza mtalan monogra fia ja tananyag a Ka rpa t-medence geogra fus-, szociolo gus-, ko zigazgata si e s 
ko zgazda szke pzo  felso foku  inte zme nyeiben, ne met e s osztra k egyetemeken. To bb mint 300 publika -
cio , valamint 27 ko nyv szerzo je. A munka i fu ggetlen hivatkoza sainak sza ma: 2232.   
 
Tagja volt a Fo ldrajzi Ko zleme nyek, a Te r e s Ta rsadalom e s a Korall szerkeszto bizottsa ga nak. 2001–
2004 ko zo tt az MTA ko zgyu le se nek tagja, a Fo ldrajztudoma nyi Bizottsa g ne pesse g- e s telepu le s-
fo ldrajzi albizottsa ga nak elno ke. 1990–1995 ko zo tt a Tudoma nyos Mino sí to  Bizottsa g fo ldrajzi e s me-
teorolo giai szakbizottsa ga nak titka ra. 1995-to l a Doktori Tana cs fo ldrajzi e s meteorolo giai szakbizott-
sa ga nak tagja. Dí jai, elismere sei: Akade miai Kritikai Dí j (1989), Sze chenyi-dí j (1990), Pro Regio Dí j 
(1993), Údvarhelyi (Kendoff) Ka roly-emle ke rem (2003), Dea k Ferenc Kutato i Dí j (2004), a Magyar 
Ko zta rsasa gi E rdemrend Tisztikeresztje (2006). A to rte neti e s a telepu le sfo ldrajz teru lete n ve gzett 
to bb e vtizedes iskolateremto  kutato i e s oktato i teve kenyse ge elismere seke nt, 80. szu lete snapja alkal-
ma bo l, 2017-ben a Magyar E rdemrend Ko ze pkeresztje vel tu ntette k ki.    
 
Beluszky Pa l professzor urat a KRTK saja t halottja nak tekinti.  
 

ELKH KRTK 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  Beluszky Pál  

(1936-2022) 

MEGEMLÉKEZÉS 
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Megrendu le ssel tudatjuk, hogy e lete nek 89. e ve ben, december 5-e n, hosszan tarto  su lyos betegse get ko veto en elhunyt 
Prof. Dr. Erdo si Ferenc, az RKI emeritus kutato professzora. Erdo si Ferenc (1934) geogra fus, a fo ldrajztudoma ny dok-
tora, a korta rs magyar fo ldrajz egyik legnagyobb e letmu vel rendelkezo  alakja volt. 
 
Erdo si Ferenc 1934-ben szu letett Pe csett. 1959-to l vett re szt a tudoma nyos e letben, kezdetben ko ze piskolai tana r-
ke nt, fo iskolai oktato ke nt, majd 1967-to l a Magyar Tudoma nyos Akade mia Duna ntu li Tudoma nyos Inte zete nek mun-
kata rsake nt, 1989-to l tudoma nyos tana csado , 2011-to l kutato  professor emeritus. Kandida tusi e rtekeze se t 1977-ben 
ve dte meg, 1989-ben lett a fo ldrajztudoma ny doktora, 1989 o ta taní t a Pe csi Tudoma nyegyetem to bb kara n. 1993-ban 
egyetemi tana ri kineveze st kapott. 1999–2002 ko zo tt Sze chenyi professzori o szto ndí jban re szesu lt.   
 
Erdo si Ferenc a regiona lis ko zlekede si e s telematikai kutata sok nemzetko zileg elismert szake rto je, a regiona lis tudo-
ma ny eredme nyeinek gyakorlati hasznosí ta sa ban e len ja ro  kutato  volt. E letmu ve kerete ben megu jí totta a magyar ta r-
sadalomfo ldrajz te rszemle lete t, nemzetko zileg elismert iskola t teremtett a ko zlekede s- e s kommunika cio fo ldrajz teru -
lete n. Kutata si te ma i sokre tu ek, kezdetben a va rosklí ma, az antropoge n geomorfolo gia e s a ko rnyezetva lta s komplex 
kutata sa ko re  csoportusultak, majd a hazai va ros- e s az iparfo ldrajz teru leti ke rde seivel foglalkozott. Tudoma nyos 
e rdeklo de se az 1980-as e vekto l elso sorban a ko zlekede s e s a kommunika cio s rendszerek alakula sa ra fo kusza l: kom-
munika cio  e s te rszerkezet; telematika; a belví zi ko zlekede s e s a tengerhajo za s fo ldrajza; a le gi ko zlekede s fo ldrajza; 
a ltala nos kommunika cio fo ldrajz; teru leti e s a gazati e rdekek a magyar ko zlekede sha lo zat kialakula sa ban e s te rszerke-
zete nek alakula sa ban; Magyarorsza g ko zlekede se e s ta vko zle se; Kelet-Euro pa ko zlekede se; Kí na e s a harmadik vila g 
ta vko zle se, Afrika ko zlekede se, transzeura zsiai ko zlekede si kapcsolatok.  
 
Az uto bbi ne gy e vtizedben a ko zlekede s- e s hí rko zle sfo ldrajzban, a telematika teru leti hata sa nak kutata sa ban publi-
ka lt hia nypo tlo  monogra fia kat e s tudoma nyos ko zleme nyeket. E te mako ro kben vezet kurzusokat doktori iskola kban. 
Tanulma nyai, egyetemi jegyzetekben e s tanko nyvekben megjelent í ra sai a magyar felso oktata si inte zme nyekben elis-
mert tananyagok.  Tudoma nyos eredme nyeit to bbek ko zo tt 30 o na llo  monogra fia ban, 3 ta rsszerzo s ko nyvben e s 3 
egyetemi tanko nyvben jelentette meg.  
 
Erdo si Ferenc e vtizedek o ta re szt vett az orsza g ta rsadalmi, gazdasa gi helyzete nek felta ra sa t, fejleszte si koncepcio i 
megalapoza sa t ce lzo  vizsga latokban, ilyen tartalmu  korma nyzati megbí za sok teljesí te se ben. Vezeto  szerepet ja tszott 
to bb re gio  ko zlekede sha lo zat-fejleszte si koncepcio ja nak u jrafogalmaza sa ban, illetve megalapoza sa ban. E munka ssa -
ga e rt 2004-ben Baross Ga bor-dí jjal tu ntette k ki. Szakmai ko ze leti teve kenyse ge sze les ko ru , rendszeresen tartott elo -
ada sokat itthon e s ku lfo ldo n egyara nt, tisztse gviselo je volt sza mos nemzetko zi e s hazai fo ldrajzi szervezetnek. 2004-
ben a Magyar Ko zta rsasa gi E rdemrend Lovagkeresztje vel, 2014-ben Magyar E rdemrend Tisztikeresztje vel tu ntette k 
ki. Erdo si Ferenc fa radhatatlan kutato , munkakedve nyugdí jba vonula sa t ko veto en sem va ltozott, kutato inte zete aktí v 
munkata rsa maradt, az elmu lt e vtizedben tí z monogra fia t jelentetett meg.  
 
Erdo si professzor urat a Ko zgazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyi Kutato ko zpont saja t halottja nak tekinti.  
 
 

ELKH KRTK 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben  Erdősi Ferenc 

(1934-2022) 

MEGEMLÉKEZÉS 
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Páger Balázs Bárány Róbert díjat vett át  

az ELKH 2022. évi díjátadó ünnepségén 

DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK 

 

Az Eo tvo s Lora nd Kutata si Ha lo zat 

Titka rsa ga a kutato k anyagi e s erko l-

csi megbecsu le se nek kifejeze se re 

2021-ben alapí totta meg az Eo tvo s 

Lora nd Kutata si Ha lo zat Dí jat e s a fia-

tal kutato k elismere se re szolga lo  Ba -

ra ny Ro bert Dí jat. 

 

A tudoma nyos konferencia val egybe-

ko to tt u nnepi dí ja tado  eseme nyt 

2022. november 10-e n tartotta k az ELKH Terme szettudoma nyi Kutato ko zpont konferenciaterme -

ben.  

 

Az eseme nyen Ba ra ny Ro bert Dí jat vett a t Páger Balázs, a Ko zgazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyi 

Kutato ko zpont, Regiona lis Kutata sok Inte zete kutato ja. A Ba ra ny Ro bert Dí j ce lja az ELKH kutato he-

lyein dolgozo , 40 e v alatti fiatal kutato k kiemelkedo  tudoma nyos munka ja nak elismere se. 

  

Pa ger Bala zs elso sorban a va llalkozo i 

o kosziszte ma val kapcsolatos kutata so-

kat folytat, ezen belu l fo ke nt a va llalko-

zo i aktivita s e s a regiona lis va llalkozo i 

ko rnyezet o sszefu gge seit vizsga lja. Eddi-

gi kutata si eredme nyei arra utalnak, 

hogy a regiona lis va llalkozo i o kosziszte -

ma struktu ra ja nak felta ra sa e s ce lzott 

fejleszte se elo segí theti az egyes te rse gek 

gazdasa gi fejlo de se t e s mino se gi jellem-

zo kkel bí ro  ce gek le trejo tte t. 

 

Publika cio s teljesí tme nye kiemelkedo . 

Tudoma nyos publika cio s eredme nye az elmu lt ha rom e vben: cikkeinek sza ma 22, hivatkoza sainak 

sza ma 173, Hirsch-indexe 8. Tudoma nyszervezo i munka ssa ga val ta mogatja a regiona lis tudoma ny 

hazai kutato inak bekapcsolo da sa t a nemzetko zi tudoma nyos ve rkeringe sbe. 2011 o ta aktí v tagja a 

Magyar Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa gnak, illetve az Euro pai Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa gnak 

(ERSA). Kiemelkedo  szerepe volt abban, hogy 2022-ben to bb mint 30 e v uta n isme t Magyarorsza gon 

rendezte k meg az Euro pai Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa g e ves konferencia ja t. 

 

Forrás: krtk.hu 
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BESZÁMOLÓK 

 
CERS – 8th Central European Conference in Regional Science  

"Resilience of cities and regions in an uncertain time" 

2022. november 21-23. online/ Poznan 

 
Nyolcadik alkalommal hirdette k meg a Central European Conference in Regional Science rendez-
ve nyt, amely az ERSA ko ze p-euro pai tagozatainak szerveze se ben mindig ma s helyszí nen ko szo nti a 
re sztvevo ket. A konferencia ke t e v kihagya s uta n 2022. november 21-23-a n zajlott. 2019-ben Sop-
ron volt a ha zigazda ja az eseme nynek, ahol a ko ze p-euro pai regiona lis tudoma nnyal foglalkozo  el-
me leti e s gyakorlati szakemberek gyu ltek o ssze. Ide n a Poznani Adam Mickiewicz Egyetem (Faculty 
of Human Geography and Planning) szerveze se ben keru lt megrendeze sre teljesen online forma ban. 
A re sztevo k to bbse ge ko ze p- e s kelet-euro pai orsza gokbo l sza rmazott, de sza mos spanyol, í r, ne met, 
egyesu lt a llamokbeli elo ado  is csatlakozott a konferencia hoz. A konferencia me rlege: 130 re sztvevo  
22 orsza gbo l; amely kiemelkedo  e rdeklo de s az elmu lt e vek konferencia ihoz viszonyí tva. A ha rom 
nap alatt 123 elo ada s hangzott el, ke t plena ris, 12 a ltala nos, hat „special” e s egy fiatal kutato k re sze -
re meghirdetett szekcio ban. A virtua lis platform ellene re a megnyito n í zelí to t kaphattunk Poznan 
va rosa nak e s az egyetemi e lete nek egy szelete ro l. A ha rom nap alatt megvitata sra keru lt a va rosok 
e s re gio k ellena llo ke pesse ge ku lo nbo zo  aspektusokban, teru leti szinteken e s me re si mo dszerekkel.  
 
A plena ris elo ado k ko zo tt ko szo nthettu k Jean-Claude Thill professzort (Úniversity of North Carolina 
Charlotte, Public Policy in the Department of Geography and Earth Sciences) e s Kostyantyn Me-
zentsev professzort (Taras Shevchenko National Úniversity of Kyiv, Department of Economic and 
Social Geography). A ke t elo ado  mind temperamentumban, mind az elo ada s te ma ja ban is rettento  
mo don ku lo nbo zo tt. Jean-Claude Thill professzor bevezetett bennu nket a rugalmassa g te ma ja ba e s 
annak va ltozo  te nyezo ibe a vila gja rva ny ideje n az amerikai va rosok pe lda ja n. Kostyantyn Mezentsev 
az „Úrbicide”-ro l besze lt, amely Úkrajna e s a va rosok lakossa ga nak aktua lis proble ma ja. A ke t plena -
ris elo ada s korunk ke t legfontosabb negatí v eseme nye hez kapcsolo dott, amelyek Ko ze p- e s Kelet-
Euro pa t sajna latosan hangsu lyozottan e rintik. A he tfo i napon to bb szekcio  ta rsult a plena ris elo ada s 
te ma ja hoz: a va ltoza sokra adott va laszok orsza g-, re gio - e s va rosszintu  va laszait ismerhettu k meg, 
valamint a Covid-19 hata sait pl. az oktata sra, a ko rnyezeti te nyezo kre e s a turizmusra stb. vonatko-
zo an. A keddi napon elo te rbe keru ltek az „okos megolda sokhoz”, a regiona lis versenyke pesse ghez e s 
a korma nyzati do nte sekhez kapcsolhato  elo ada sok a de lelo tti blokkokban. A de luta ni szekcio kban a 
kultura lis ipar teru leti vonatkoza sai, a posztpande mia s jo vo ke pek e s a fenntarthato sa g volt a fo  fo -
kusz. Szerda n kibo ví tve az eddigi te ma kat hallgathattunk elo ada sok a hata rmenti egyu ttmu ko de sek-
ro l, a migra cio s proble ma kro l, a jo vedelmi egyenlo tlense gekro l.  
 
Nagyon tartalmas e s a legaktua lisabb proble ma kra reaga lo  elo ada sok keru ltek elo  a szekcio kban. 
La thattuk, hogy a va ltoza sokra valo  reakcio k nem felte tlenu l negatí v inte zkede sekben testesu lnek, 
to bbek ko zo tt a digitaliza cio  okozta sokkok e s a ra  adott va laszok az iparbo l, oktata sbo l, kultura lis e s 
kreatí v szektorbo l. A Covid-19 befolya sa a ta rsadalomra, gazdasa gra e s a ko rnyezetre ko zponti 
elemke nt jelent meg a konferencia n, elhu zo do  hata sairo l u gy ve lem, me g sokszor fogunk e rtekezni. 
A konferencia honlapja n ele rheto  a teljes program e s absztraktgyu jteme ny: http://cers.amu.edu.pl/ 
 

Horeczki Re ka 
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BESZÁMOLÓK 

„Mérleg és Kihívások – Fenntarthatóság” 

XII. Nemzetközi Tudományos Konferencia 

 

A Miskolci Egyetem Gazdasa gtudoma nyi Kara 12. alkalommal 
rendezte meg, hagyoma nyosnak sza mí to  nemzetko zi konferen-
cia ja t 2022. okto ber 12-14. ko zo tt a lillafu redi Palotasza llo ban, 
„Me rleg e s Kihí va sok – Fenntarthato sa g” cí mmel. A konferencia 
te ma i a gazdasa gtudoma nyok valamennyi a ga t lefedte k. Az elso  
napon ke t szekcio ban, angol nyelvu  elo ada sokra keru lt sor a Kar 
PhD hallgato i a ltal, majd 13-a n e s 14-e n o sszesen 10 szekcio ban 
to bb, mint 60 elo ada s hangzott el. A fo bb te mako ro k, tekintettel 
a konferencia fo  u zenete re (fenntarthato sa g) az ala bbiak voltak: 
versenyke pesse g e s fenntarthato sa g, pe nzu gyi folyamatok kihí -
va sai, regionalita s e s ta rsadalmi innova cio , kihí va sok a ko zszfe -
ra ban, valamint az Euro pai Únio  jo vo je, a jo vo  Euro pa ja.  

 

A Regionalita s – ta rsadalmi innova cio  szekcio  ta rsszervezo je az 
MRTT E szak-magyarorsza gi tagozata volt. A szekcio ban hat elo -
ada s hangzott el, a regiona lis tudoma nyok to bb kulcs te mako re t 
is e rintve benne. Az elhangzott elo ada sok: 

- Fehe rvo lgyi Bea ta: A ta rsadalmi szo vetse gek szerepe e s megjelene si forma i 

- Nagy Zolta n – To th Ge za: A szo vetse gi a llamok jo vedelmi ku lo nbse geinek vizsga lata az Amerikai 
Egyesu lt A llamokban 1917-2018 ko zo tt. 

- Kuttor Da niel: A kí nai iparpolitika evolu cio ja, nemzeti va lasz e s regiona lis hata s 

- Lipta k Katalin: A szocia lis va llalkoza sok munkaero piaci hata sai 

- Pisko ti Istva n – Marien Anita – Papp Adrienn – Nagy Katalin: Kisva ros, a trendi hely marketingkihí -
va sai 

- Ba rka nyi Pe ter: A „Taskenti Ha rmak” – innovatí v regiona lis egyu ttmu ko de s napjaink va lsa ga ban 

 

Az Euro pai Únio  jo vo je, a jo vo  Euro pa ja regiona lis szekcio ban szinte n hat elo ada s hangzott el, ame-
lyek fo ke nt az euro pai regiona lis politika ke rde seit taglalta k. Az elhangzott elo ada sok: 

- Bartha Zolta n: Nagy ugra s – va ltoza sok az OECD tagok fejlo de si pa lya iban 2010-20 ko zo tt 

- Benedek Jo zsef: Intelligens szakosoda si strate gia k jellegzetesse gei Ko ze p-Kelet Euro pa ban 

- Bozsik Sa ndor: Euro pai ko ltse gvete si politika k va ltoza sai a Covid-ja rva ny hata sa ra 2020-ban 

- Sa rko zine  Perge Ildiko  – Szu csne  Markovics Kla ra: Az u zemanyaga rak va ltoza sa nak hata sa az e pí -
to ipari va llalkoza sokra 

- A goston Norbert: A va llalatok megszu ne se nek te rbeli vizsga lata az euro pai re gio kban 

- Bereck A da m: E-kereskedelem e s gazdasa gi teljesí tme ny Euro pa ban 

 

A konferencia e s a szekcio k ce lja, a kutato k ko zo tti informa cio  megoszta s a teru leti folyamatokkal 
kapcsolatban sikeres volt, a szervezo k eredme nyes konferencia t za rhattak.  

 

Szendi Do ra 
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BESZÁMOLÓK 

 

Magyar Tudomány Ünnepe:  

A gazdaságtudományok hozzájárulása a gazdálkodás fejlődéséhez  

(Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar) 

2022. november 17.  

 

A Magyar Tudoma ny Ú nnepe hez kapcsolo do an a Miskolci Egyetem Gazdasa gtudoma nyi Kara szak-
mai napot szervezett, amelyen o sszesen 10 elo ada s hangzott el, amelyekbo l az ala bbi a regiona lis 
tudoma nyok te mako re ben ke szu lt. Szendi Do ra: A 2000-es e vek gazdasa gi e s ta rsadalmi sokkjainak 
hata sa a brutto  hozza adott e rte kre Kelet-Ko ze p-Euro pa ban. 

Az elo ada s fo  u zenete, hogy a 2008-as gazdasa gi e s pe nzu gyi va lsa g elso  e s ma sodik hulla ma, vala-
mint a vila gja rva ny helyzet elso  e ve egyenlo tlen hata st gyakorolt a vizsga lt re gio  (HÚN, CZE, SVK) 
megye ire, ami tova bb no velte a teru leti egyenlo tlense geket. Az orsza gon belu li e s az orsza gok ko zo t-
ti konvergenciaelemze sek azt mutatja k, hogy a szigma konvergencia az orsza gok ko zo tt e s a ha rom 
orsza gon belu li te rse g vonatkoza sa ban is megvalo sult, de a be ta konvergencia csak Magyarorsza gon 
e s Szlova kia ban 2005 e s 2020 ko zo tt. A te rbeli autokorrela cio  szignifika ns a te rse gben, de a minta -
zatokra a va lsa ghelyzetek nincsenek hata ssal. 

 

Szendi Do ra 
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KÖNYVISMERTETŐK 

 
  Szakrális terek Budapesten a rendszerváltozás után 

  Szerző: Dobai Attila Marcelia n 

  Kiadó: L’Harmattan Kiado  

  Megjelenés éve: 2022 

  Rerjedelem: 177 p. 

  ISBN: 978-963-414-886-9, 

  az ELTE PPK Kí vu lbelu l sorozat 9.ko tete 

 
 
 
 
 

A kötet két alapvető filozófiai és társadalmi kategória, a tér és a szakralitás összekapcsolása mentén a ha-
zai társadalomkutatásból lényegében hiányzó kérdésköröket tárgyal. A munka alapját az ELTE Földtudo-
mányi Doktori Iskolájában elvégzett több éves kutatómunka jelenti, amely sikeres doktori védéssel, foko-
zatszerzéssel zárult. A munkában a térbeliség az elméleti tartalmak boncolgatásán, a bemutatott érdekes 
modellalkotási kísérleteken túlmenően meghatározó módon kötődik a főváros hitéleti, vallási közösségei-
nek, a rendszerváltozást követően sokszínűvé vált egyházi szervezetrendszernek a bemutatásához. A sok-
rétűen tagolt nagyvárosi térben zajló szellemi, szakrális folyamatok kiemelése ugyancsak új hangsúlyt je-
lent a hazai társadalomkutatásban, ahol ez idáig inkább a személyes, családi, kistelepülési nézőpont, a fa-
lusi szellemi világ és kultúra néprajzi, szociológiai tartalmai voltak előtérben. 

  
                  Nemes Nagy József 
          professor emeritus, ELTE 

 
 

 
 
  Átfogó ökológia - Párbeszéd hit és tudomány között  
   a Laudato si’ enciklika jegyében  

  Szerkesztők: Benedek Jo zsef - Nevelo s Ga bor 

  Kiadó: Jezsuita Kiado  

  Megjelenés éve: 2022 

  ISBN: 978-963-422-055-2 

 
 
 
 
 

A jeles szerzők tanulmányait összefogó kötet fejezetei (partnerség: tudomány és hitpárbeszédben; zöld 
gazdaság; fenntartható életmód; ökológiai válság; szegénység; fenntartható közösségek; környezetválto-
zás; társadalmi igazságosság) korunk súlyos környezeti, gazdasági, valamint társadalmi válságát és az arra 
adható válaszokat elemzi holisztikus szemléletben. 
 
                  Szendi Dóra 
          egyetemi docens, ME 
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KÖNYVISMERTETŐK 

 
 Agrár-felsőoktatás, agrárgazdasági elemzések  

 (Gazdaság- és Társadalomtudományi Tanulmányok II.) 

 

 Szerkesztő: Moha csi Ma rta 

 Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiado  

 Megjelenés éve: 2022 

 ISBN: 978-963-615-026-6  

 ISSN: 2677-0385  

 

 
„Varietas delectat, a va ltozatossa g gyo nyo rko dtet – ide zhetju k Cicero monda sa t a jelen tanulma ny-
ko tet kapcsa n is. Ba r egy tudoma nyos kiadva nynak aligha elso dleges ce lja a puszta gyo nyo rko dtete s, 
a benne szereplo  munka k sokszí nu se ge me gis u dí to en hat. Olvashatunk itt a mezo gazdasa gi u zem-
tan / va llalatgazdasa g-tan „go do llo i iskola ja nak” kialakula sa ro l, fejlo de se ro l e s ido szeru  proble ma i-
ro l e ppu gy, mint az agra r-felso oktata sban tanulo  hallgato k karriertudatossa ga ro l (mennyire a tgon-
doltan va lasztotta k ki leendo  szakma jukat, e s mit tesznek tanulma nyaik alatt a ke so bbi sikeres pa -
lyafuta suk e rdeke ben), vagy hogy melyek a magyar agra rpolitika feladatai az unio s ta mogata sok e sz-
szeru  felhaszna la sa val kapcsolatban. A tartalomjegyze ket bo nge szve me g tova bbi e rdekes í ra sokat 
is tala lunk. Ennek megfelelo en sze les a potencia lis e rintettek ko re is: az agra ro kono mia, agra rszocio-
lo gia ira nt e rdeklo do  olvaso , vagy e ppen az adott szakteru letet mu velo  kutato , oktato  e s egye b szak-
mabeli egyara nt tala l aktua lis e s fontos te ma kat. Amellett, hogy a tanulma nyok sza mos hia nyossa gra 
mutatnak ra , nem maradnak el az elo re vezeto  u t meglele se hez szu kse ges javaslatok sem”. 
 

                      Kova cs Ga bor 

          cí mzetes egyetemi tana r 

              MATE 
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KÖNYVISMERTETŐK 

 
 A vidéki Magyarország a pandémia korában:  
       IX. falukonferencia 

 Szerkesztő: Horeczki Re ka 

 Kiadó: KRTK Regionális Kutatások Intézete 

 Megjelenés éve: 2022 

 Terjedelem: 250 p. 

 ISBN: 978 615 5949 11 1  

 A kötet letölthető: 

 http://falukonferencia.rkk.hu/pdf/falukonferencia-2022.pdf 

 

 

 

 

A globaliza cio  olyan ero vel hatott e s hat a vide ki teru leteken, forma lja a vide ki milio t, alakí tja a t a 
va ros-vide k kapcsolatrendszert, ami ma r a vide kro l kialakult ke pu nket, tuda sunkat is a tí rja. Az a tra-
diciona lis vide ki vila g, amelyre a mezo gazdasa gi teve kenyse gek (csala di gazdasa gok) tu lsu lya, a pa-
raszti kultu ra, a terme szetko zeli e letforma volt jellemzo , ma ra gyo keresen a talakult, szinte teljesen 
eltu nt. Ezeket a va ltoza sokat a rura lis te rse gek ira nt e rdeklo do  kutato k folyamatosan Figyelemmel 
kí se rik, s í gy minden falukonferencia igyekszik a legaktua lisabb proble ma k ko re  szervezo dni. Most 
e ppen a pande mia keru lt a fo kuszba, amely, egyelo re u gy tu nik, tova bb no veli a rura lis tereink mo-
zaikossa ga t, a ko ztu k megle vo  fejlettse gi ku lo nbse geket. Egyes vide ki telepu le sek sza ma ra pl. az ott-
honi munkave gze s elterjede se re szben nyerese get, re szben u j tí pusu  konfliktusokat hozhat (ld. pl. 
dzsentrifika cio ), mí g ma sutt a va lsa g elme lyu le se a proble ma k egyre su lyosabba  va la sa t ered-
me nyezheti. Ke t dolog va ltozatlan maradt: a te ma sokszí nu se ge e s az ige ny u gy a kutato k, mint a 
gyakorlati szakemberek re sze ro l a pa rbesze dre. (Előszó, részlet) 

 

                      Po la Pe ter 
          tudoma nyos munkata rs 
                     ELKH KRTK 

http://falukonferencia.rkk.hu/pdf/falukonferencia-2022.pdf
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DOKTORI VÉDÉS 

 
Magyar Agrár– és Élettudományi Egyetem 

Gazdálkodás– és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktori védése 

 
 
 
 
 

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK  

 
Az MTA RTB folyóiratlista alapján   

- nemzetközi és hazai (A és B kategória) cikkek 
 
Di Clemente, R., Lengyel B., Andersson, LF., & Eriksson, R. (2022): Únderstanding European integ-

ration with bipartite networks of Comparative Advantage. PNAS Nexus, pgac262, https://
doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac262 

 
Reisinger A., Na rai M. (2022): E rte kek e s e rte kteremte s va llalati megko zelí te sbo l - elme let e s gya-

korlat. Civil Szemle, 3, pp. 5-27. 
 
Szendi D. (2022): Patterns of Added Value and Innovation in Europe — With Special Regards to Met-

ropolitan Regions of CEE. Economy of Regions, 18(1), 252–264. https://doi.org/10.17059/
ekon.reg.2022-1-18 

 
Kova cs, A . J., Juha sz, S., Boka nyi, E., & Lengyel, B. (2022): Income-related spatial concentration of in-

dividual social capital in cities. Environment and Planning B: Úrban Analytics and City Science, 
online first. https://doi.org/10.1177/23998083221120663 

 
 
  

NÉV TÉMAVEZETŐ 
TÁRS-
TÉMA-

VEZETŐ 
DISSZERTÁCIÓ CÍME 

CÍM  
ODAITÉLÉSÉNEK 

IDEJE 

Pham Duy Lakner Zolta n  
The regionalism and regional develop-
ment policy in Vietnam in the light of the 
European Únion 

2022-10-06  
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MEGHÍVÓ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Decades of crises 
 

Decades of crises: from competitiveness to resilience - via the bumpy road of sustainability 
The 5th Conference in cooperation with the  

European Association for Comparative Economic Studies 
 

14-15 April 2023 
Szeged, Hungary 
Hybrid conference 

 
 

The deadline for abstract submissions: : 1 February 2023 
 
 
 
More details: 
http://eco.u-szeged.hu/english/research/conferences-workshops/2023/decades-of-crises/
decades-of-crises 
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FELHÍVÁS 

RSA Annual Conference 2023 

Transforming Regions: 

Policies and Planning for People and Places 
 

14th – 17th June 2023, School of Economics and Business, Úniversity of Ljubljana, Slovenia 
#RSA23 

 
The Regional Studies Association’s Annual Conference 2023 #RSA23 is being held in partnership 
with the School of Economics and Business, Úniversity of Ljubljana, Slovenia. This four-day confer-
ence brings together academics and policymakers to exchange news, views and research findings 
from the fields of regional studies and science, regional and economic development, policy and plan-
ning.  
The conference will feature a large number of presentations, high-profile plenary speakers, a num-
ber of specially convened sessions, workshops, professional development and networking sessions, 
walking tours, field trips, a conference dinner, side events, exhibitor stalls and post-conference tours 
to explore Slovenia. 
#RSA23 will address topics concerned with regional and urban development, policy and research. In 
addition to abstract submissions, we welcome proposals for special sessions, networking events, 
book launches, author meets critic sessions, etc. 
 
Important Dates: 
• Registration (conference fee payment) opens on 1st January 2023 
• Special Session submission deadline 9th January 2023 
• Early Career Plenary Speaker Competition deadline 17th January 2023 
• Conference Bursary deadline is 30th January 2023 
Abstract submission deadline is 30th January 2023 
 
Conference Website: 
www.regionalstudies.org/events/2023rsaannualconf/ 
 
RSA Conference Manager: 
Nicola Pilling, Nicola.Pilling@regionalstudies.org, +44 (0) 1273 698 01 
  

https://gtkex2.eco.u-szeged.hu/owa/redir.aspx?C=1sDh753MY-KY5BNS8ZMspYz7Z4INWOFRWKGulDQxgvj7bqUc49HaCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.regionalstudies.org%2fevents%2f2023rsaannualconf%2f
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Tér és Társadalom 

36. Évfolyam, 3. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK  
 
Az Euro pai Parlament ko zo s munkacsoportjai-
nak (intergroupjainak) szerepe a teru leti e r-
deke rve nyesí te sben 
Brucker Bala zs 
3-31. o. 
  
Az overtourism lakhata si jo lle tre gyakorolt ha-
ta sa Budapest VII. keru lete ben 
Molna r-Csomo s Ilona, Kiss Korne lia 
32-51. o. 
 
Gyalogolhato sa g e s gyalogla si viselkede s em-
ber–ko rnyezet tranzakcio tudoma nyi megko ze-
lí te sben 
Berze Iva n Zsolt, Du ll Andrea 
52-85. o. 
  
A klí matudatossa got magyara zo  elme letek a tfo-
go  elemze se: struktura lis, inte zme nyi e s egye ni 
megko zelí te sek 
Muth Da niel 
86-107. o. 
  
Az okosva ros-terveze s fejlo de sto rte nete kriti-
kai megko zelí te sben 
Gere La szlo , Kocsis Ja nos Bala zs 
108-129. o. 
  
Az okosva ros-modell alkalmazhato sa ga rura lis 
terekben 
Barsi Bogla rka 
130-150. o. 

TÉNYKÉP 
 
Kohe zio s forra sok felhaszna la sa nak teru leti vizs-
ga lata Baranya megye ben a 2007-2013-as e s 
2014-2020-as programoza si ido szakban 
Pa mer Zolta n 
151-175. o. 
  
KÖNYVSZEMLE 
 
Nem minden arany, ami fe nylik – A ne met laka s-
szo vetkezetek kihí va sai 
Metzger J. (2021): Genossenschaften und die 
Wohnungsfrage. Die Konflikte im Feld der Sozia-
len Wohnungwirtschaft (Westfa lisches 
Dampfboot, Mu nster, p.310) 
Csepregi Do ra Fanni 
176-181. o. 
  
Egy kive teles e letmu  emle kezete 
Nemes Nagy J., Pa lne  Kova cs I. (szerk.) (2022): A 
regionalizmus: az elme letto l a gyakorlatig. Ille s 
Iva nra emle kezve 80. szu lete snapja alkalma bo l 
(Publikon Kiado , Pe cs, p. 273) 
Baranyi Be la 
182-189. o. 
  
TUDOMÁNYOS ÉLET 
 
Besza molo  az ERSA 61. Konferencia ja ro l, Pe cs 
2022. augusztus 22–26. 
Pa ger Bala zs 
190-194. o. 
  
Te r e s a llam – Besza molo  a Magyar Regiona lis 
Tudoma nyi Ta rsasa g XX. va ndorgyu le se ro l 
Horeczki Re ka, Ra cz Szila rd 
195-200. o. 
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Statisztikai Szemle 

100. Évfolyam, 10-11. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

10. szám 
 

TANULMÁNYOK  

Szentkereszti Ga bor - Ve ka s Pe ter  
Magyar halando sa gi ra ta k elo rejelze se vissza-
csatolt neura lis ha lo zatokkal   
905-922 o. 
 

Czine Pe ter - Balogh Gergely - Horva th Bence 
Tibor - Huzsvai La szlo   
A Best–Worst Scaling preferenciae rte kelo  elja -
ra s „object” esete nek bemutata sa   

923-948 o. 
 

Horva thne  Varga Polya k Csilla  
Kí na a sza mok tu kre ben – komplex statisztikai 
elemze s a kí nai ta rsadalom, gazdasa g e s kor-
ma nyzat a tfogo  e rte kele se re az elso  centena riu-
mi ce l ido szaka ban  
949-982 o. 
 

MŰHELY 

Kovalszky Zsolt - Morva Attila - Ilye sne  Molna r 
Emese  

Az importfo ldga z-a rakro l te nyszeru en  
 

FÓRUM 

Hírek, események 

 

11. szám 
 

TANULMÁNYOK  
 

Fellner A kos  
Szo vegba nya szati va ltozo k elo rejelze si leheto se -
gei gazdasa gi ido sorokon e s paneladatokon  

999-1009 o. 
 

Tesse nyi Judit - Kun Zsuzsanna 
Va llalkoza si hajlando sa g egyetemista k ko re ben  
 1010-1024 o. 
 

Ne meth Nikoletta - Me sza ros Katalin  
A nyugat-duna ntu li ha ztarta sok vizsga lata a hul-
lade kko zpontu  ko rnyezettudatossa gi indexen ke-
resztu l  
1025-1054 o. 
 

Taralik Krisztina - Koza k Tama s - Molna r Zsolt  
A csatornatí pusok szerepe a hazai ruhava sa rla si 
folyamatokban  
1055-1080 o. 
 

KÖNYVSZEMLE 
 

Dusek Tama s  
A modern tudoma ny va lsa ga  
1081-1087 o. 
 

FÓRUM 

Hírek, események 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_10/2022_10_905.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_10/2022_10_905.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_10/2022_10_923.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_10/2022_10_923.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_10/2022_10_949.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_10/2022_10_949.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_10/2022_10_949.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_10/2022_10_949.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_10/2022_10_983.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_11/2022_11_999.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_11/2022_11_999.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_11/2022_11_1010.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_11/2022_11_1025.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_11/2022_11_1025.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_11/2022_11_1025.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_11/2022_11_1055.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_11/2022_11_1055.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_11/2022_11_1081.pdf
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Területi Statisztika 

62. Évfolyam, 6. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK   

 

Egri Zolta n  
A hazai telepu le si jo vedelemegyenlo tlense gek saja tossa gai a fo ldrajzi ko zelhata sok alapja n, 
2012–2019  
625-662 o.  
 
Kozma Ga bor - Czimre Kla ra - Teperics Ka roly - Pe nzes Ja nos  
A helyi o nkorma nyzatok helyiado -kivete si gyakorlata nak vizsga lata a hazai kedvezme nyezett 
telepu le seken, 1997–2020  
663-682 o. 
 
Esses Dia na - Szalma ne  Csete Ma ria  
A digita lis a talakula s e s a fenntarthato sa gi a tmenet o sszefu gge seinek e rte kele se az Euro pai 
Únio  fo va rosaiban   
682-697 o. 
 
Megyesi Zolta n - Pe ti Ma rton  
Nemzetko zi mobilita si magatarta s e s lehetse ges ja rva nyhelyzeti jo vo je a Ka rpa t-medencei ma-
gyarsa g ko re ben, 2020  
698-731 o. 
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Stratégiai Füzetek 

2022. évi XIX. évfolyam 4. szám  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

4. szám    Tanulmányok 

 

Ladislav Suha nyi—Alzbeta Suha nyiova —Eszter Siposne  Na ndori—Katalin Lipta k 
Developments in employment during the COVID-19 pandemic in Slovakia  
5-19 o. 

 

Gyula Ocskay—Martin Guillermo-Ramí rez—Eduardo Medeiros—Jean Peyrony 
Post-COVID symptoms in EÚ cross-border cooperation  
20-33 o. 

 

Do ra Szendi—Gyo rgy Kocziszky 
Changes in the social and technological innovation potential of the Visegrad (V4) regions 
(2001-2019)  
34-47 o. 

 

Do ra Szendi—A gnes Sa rosi-Bla ga 
Impact of the COVID-19 pandemic on smart city performance in Europe  
48-60 o.  

 

Henriett Emese Jeneine  Gero —Pe ter Bakonyi 
The role of guarantee organisations in crisis management  
61-75 o. 

 

Tama s Sikos T.—Do ra Molna r—Andra s Kova cs 
The impact of COVID-19 pandemic on the retail sector—Policy-strategy-innovation 
76-85 o. 

 

Oleksandra Kosenko 

Marketing means of information as a tool of information warfare  
86-94 o.  

 

Orosz Da niel 
Bakk, Miklo s—Su li-Zakar, Istva n– Szila gyi, Ferenc (2019): Beroders, Ethic Groups and Terri-
torial Development  
95-96 o.  



 

 21 

ELŐSZÓ 
Aktua lis megjegyze sek, bevezeto  gyana nt 
Rechnitzer Ja nos—Pa thy A da m 
4-5. o. 
 
 

TANULMÁNYOK 
 
Kelet- e s Ko ze p-Euro pa nagyva rosainak ne -
ha ny jellegzetesse ge 
Rechnitzer Ja nos 
7-27. o. 
 
Aktua lis helyzetke p a kelet-ko ze p-euro pai 
te rse g teru leti to ke je ro l 
To th Bala zs Istva n 
29-50. o. 
 
Ege szse gke p o sszehasonlí to  vizsga lat a Vi-
segra di Ne gyek va rosaiban 
Farago  Beatrix - Go si Zsuzsanna -Csisza r Sza-
bolcs 
51-72. o. 
 
Telephelyi te nyezo k va llalati megí te le se. Gyo r 
pozí cio ja a magyarorsza gi va roskutata sokban 
Koltai Zolta n 
73-94. o. 
 
 
Pe cs e s Kolozsva r saja tos fejlo de si pa lya ja a 
regiona lis e s a va llalati termele kenyse g tu kre -
ben 
Zsibo k Zsuzsanna - Egyed Ildiko  
95-114. o. 
 

Doktori kutata sok (2017-2022) - fo kuszban a 
kelet-ko ze p-euro pai te rse g va rosai 
Ke zai Petra Kinga 
115-126. o. 

 

City.hu: Várostudományi Szemle  

2022. évi II. évfolyam 2. szám  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

RECENZIÓ 
Wu, C. T., Gunko, M., Stryjakiewicz, T., Zhou, 
K.: Postsocialist Shrinking Cities 
Ke zai Petra Kinga 
127-128. o. 
 
HÁROM-VÉ - VENDÉGEK, VÁROSOK, VÉLE-
MÉNYEK 
A besze lgete s te ma ja: Kelet- e s Ko ze p-Euro pa 
nagyva rosainak fejlo de si ira nyai 
Rechnitzer Ja nos 
129-130. o. 
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Social Responsibility as a Solution to Sustainable 
Employee Retention in the Hospitality Industry: 
Empirical Evidence from Prague, Czech Republic 
Petra Jarkovska ,  Martina Jarkovska   
pp. 4-28. 
 
Elements of Endogenous Development in the Regi-
ons of Visegrad Countries 
Ga bor Bodna r, Pe ter Kova cs, Zolta n Egri 
pp. 29-49. 
 
A gazdasa gi teljesí tme ny e s az u vegha zhata su  ga -
zok kibocsa ta sa ko zo tti kapcsolat az EÚ orsza gai-
ban, ku lo no s tekintettel az „I” gazdasa gi a gra. 
Tí mea Kocsis,  Emese Le na rt 
pp. 50-64. 
 
Competition, Promotion, and Activities of Microb-
reweries during the COVID-19 Pandemic 
Martin Pech, Alena Kopova  
pp. 65-86. 
 
Economic Development Opportunities in the Hun-
garian-Slovakian Cross-Border Area – Szigetko z 
and Csallo ko z (Z itny  ostrov) According to Develop-
ment Documents and Local Stakeholders Percepti-
ons 
Petra Kinga Ke zai, Miha ly Do mo to r, Da vid Fekete 
pp. 87-110. 
 
Examining a menu on the basis of the Kasavana - 
Smith model in a Hungarian restaurant 
Zsuzsanna Ivancso ne  Horva th, Csaba Ko mí ves, Ju lia 
Nagy-Keglovich, E va Happ 
pp. 111-127. 
 
Market Perspectives For Serbian PDO Products in 
the Republic of Serbia 
Biljana Panin 
pp. 128-146. 
 
 

DETUROPE  
The Central European Journal of Regional Development and Tourism,  2022 (vol. 14), issue 1 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

The Involvement of National Development Banks 
Promoting Sustainable Finance 
Gyo rgyi Nyikos, Zsuzsanna Kondor 
pp. 147-163. 
 
The migration of health care professionals from 
Hungary – global flows and local responses 
Lajos Borosa, Ga bor Duda sb,, Zso fia Ilcsikne  Mak-
rac,, Cezar Morard, Viktor Pa l 
pp. 164-188. 
 
Socio-Economic Indicators of the Úkrainian Lutsk 
City Development: Dynamics, Trends, and Some  
Paradoxes 
Svitlana Salnikovaa, Oleksandr Khanin 
pp. 189-211. 

https://www.deturope.eu/
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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, 2023. évi első száma februárban várható. Folyamatosan  
várjuk a tagok híreit az állandó rovatokhoz kapcsolódóan.  

 

 

Az MTA Regionális Tudományok Bizottsága  

áldott, békés ünnepeket kíván Önnek és családjának! 
 

 

 

 

 

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

