
 

 1 

MTA  Reg i oná l i s  Tudományok  B i z o t t s á ga    

 

Generációváltás a regionális 
tudományban 

2023 .   
Februá r  

Felelős kiadó:  
Dusek Tamás 
egyetemi tana r  
Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa ga, u gyvezeto  elno k  
dusekt@sze.hu 
 
Főszerkesztő:  
Vida  György 
adjunktus 
vida.gyorgy@szte.hu 

TARTA LOMBÓ L :  

Generációváltás a regionális tudományban 1 

Díjak és kitüntetések 7 

Beszámolók 8 

Új kutatás 10 

Doktori védés 12 

Megjelent folyóiratcikkek és könyvfejezetek 12 

Felhívás 13 

Konferencia felhívás 14 

Hazai szakmai folyóiratok legutóbbi számai 17 

Közérdekű információk 25 

  

  

  

  

h írlevél  

 

Az MRTT 2022. okto beri e ves konferencia ja n 
az egyik program kerekasztal besze lgete s volt, 
amelyre a „Regiona lis tudoma nye rt” e letmu dí -
jasokat ke rte k fel a szervezo k, hogy a hazai re-
giona lis tudoma ny alapveto  ke rde seiro l fejtsu k 
ki gondolatainkat. Besze lgete su nk fo  va za t a 
Te r e s Ta rsadalom 2020. e vi 1. sza ma ban meg-
jelent „A hazai regiona lis tudoma nyro l: ered-
me nyek e s kihí va sok” vitaanyagunk mega llapí -
ta sai alkotta k. Ku lo nbo zo  okok miatt Nemes 
Nagy Jo zseffel ketten vettu nk re szt csak ezen a 
vitau le sen. Arro l is besze lgettu nk, hogy egy 
korszak leza rult, a hazai regiona lis tudoma ny 
elo tt u j kihí va sok a llnak, amelyekre a va laszo-
kat ma r a ko vetkezo  genera cio nak kell megta-
la lnia, mi a tadjuk a stafe tabotot: "A mo r meg-
tette ko telesse ge t, a mo r mehet". 

Amint a besze lgete s sora n kifejtettem, az el-
mu lt 3 e vtizedben voltak sikereink e s voltak 
kudarcaink, de o sszesse ge ben u gy í te lem meg, 
hogy a hazai regiona lis tudoma ny extenzí v fej-
lo de se nek e s inte zme nyesu le se nek korszaka 
leza rult, kie pu ltek azok a ha tte rfelte telek e s 
kapcsolatrendszerek, amelyekre a ko vetkezo  
genera cio  e pí thet. De ezek csak keretfelte telek, 
olyan leheto se gek, amelyekkel a tudoma nyos 
ko zo sse gu nke rt tenni akaro  fiatalok e lhetnek, 
ha o sszefognak e s ido t, energia t sza nnak a le-
heto se gek kiakna za sa ra. Ebben a feljegyze sben 
a kora bbi besze lgete sben elhangzott gondola-
taimat ala ta maszto  ha tte rinforma cio kat o sz-
szegzem. 

 

Folytatás a következő oldalon. 
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Mire alapozom a hazai regiona lis tudoma ny fejlo de si leheto se geiro l, va rhato  sikeresse ge ro l vallott 
ve leme nyemet? To bb te nyezo re, elso sorban az aktí v kolle ga k e s a regionalista mu helyek sza ma -
nak jelento s no vekede se re e s a nemzetko zi tudoma nyos kutata si e s publika cio s teve kenyse gek 
elo te rbe keru le se re. Az RTB ko ztestu leti tagjainak sza ma 2008-ban 68 fo  volt, ma sfe l e vtized eltel-
te vel, 2023 janua rja ban ma r 190 fo . Az MRTT tagdí jat befizeto  hazai tagjainak sza ma 2022-ben 
278 fo  volt, to bbse gu k, 142 egyu ttal az RSAI tagja is, uto bbi le tsza mna l nyilva n az ERSA pe csi kon-
ferencia ja nak hata sa is e rze kelheto . A 2022-es adatok alapja n a 190 RTB-tag ko zu l 110 fo  tagja az 
MRTT-nek, ezt a ko zo s metszetet, az RTB-tagok kb. 60%-a t tekinthetju k „aktí v regionalista nak”. 

A regiona lis tudoma ny uta npo tla sa t a doktori iskola kat sikeresen befejezo k alkotja k, az RTB-tagok 
ko zu l 137 fo  rendelkezik PhD-fokozattal. A doktori.hu adatba zisa szerint 9 va ros 10 egyeteme n 
mu ko dnek azok a DI-k, amelyekben legala bb 2 RTB-tag kapott PhD-fokozatot (1. ta bla zat). 

Az egyetemi va rosok ko zu l kiemelkedik Pe cs (PTE 41 fo  3 DI-bo l), Go do llo  (MATE, illetve a jogelo d 
SZIE 24 fo  2 DI-bo l), Gyo r (SZE 18 fo ), a fo va rosban ke t egyetemen kaptak sokan fokozatot (BME 
e s ELTE, egyu tt 19 fo ). A ta bla zatban felsoroltakon kí vu l me g 7 DI-bo l keru lt az RTB-be 1-1- fo . De 
a 137 RTB-tagbo l csak 81 fizette be 2022-ben az MRTT-tagdí jat, ami szinte n 60%-os re szesede s. 
Szerintem ez a 81 fo  alkotja az u j genera cio  elko telezett regionalista inak ko zo sse ge t, akik a szak-
mai ko ze letu nkben is rendszeresen megjelennek e s a tvehetik to lu nk a stafe tabotot, kialakí tva a 
hazai regiona lis tudoma ny u j ko ze leti fo rumait, reme nyeim szerint u j fejlo de si pa lya ra a llí tva tu-
doma nyos ko zo sse gu nket. 

Kora bban nagy reme nyeket fu ztu nk ahhoz, hogy PhD-fokozatot lehet szerezni regiona lis tudo-
ma nybo l, a doktori okleve len szerepel a regiona lis tudoma ny, mint tudoma nya g. A doktori.hu 
adatba zisa szerint 2022 ve ge ig 180 fo  kapott regiona lis tudoma nybo l PhD-fokozatot, ami tekinte -
lyes le tsza mot jelent. Ö t egyetemen szervezo do tt olyan DI (a ltala ban ke t tudoma nya gas), ahol regi-
ona lis tudoma nyi PhD fokozatot lehet szerezni, Go do llo n (SZIE, illetve MATE) e s Gyo ro tt (SZE) je-
lenleg is, Debrecenben (DE) e s Pe csett (PTE) 2017-ben volt az utolso  ve de s, mí g Miskolcon elin-
dult ugyan a ke pze s, de eddig nem í te ltek oda fokozatot (2. ta bla zat). 

Annak ideje n igen nagy proble ma nak tartottuk, hogy megszu nt ke t egyetemen is a regiona lis tudo-
ma nyi doktori ke pze s, de az adatok alapja n ez a fe lelmu nk nem igazolo dott be. A regiona lis tudo-
ma nyi PhD-fokozattal rendelkezo  180 fo bo l csak 33, azaz mintegy o to du k tagja az MRTT-nek e s a 
154 fo bo l is csak 35 ke rte felve tele t az RTB-be (a 2020-as e vvel beza ro lag fokozatot szerzo knek 
van ese lye ko ztestu leti tagga  va lnia). Felveto dik, hogy mie rt regiona lis tudoma nybo l szereztek tu-
doma nyos fokozatot, mie rt lettek a regiona lis tudoma ny felke szu lt szake rto i olyanok is, akik azo ta 
nem vesznek re szt a szakmai ko ze letben. Kiszerettek a ke pze s sora n ebbo l a tudoma nya gbo l, vagy 
ez a fokozatszerze s tu nt ko nnyu nek? Egyedu l a Gyo ro tt fokozatot szerzo k ko zu l ko to dnek viszony-
lag to bben a regiona lis tudoma nyi szakmai ko zo sse gekhez. 

Az 1. e s 2. ta bla zat alapja n a PhD-fokozattal bí ro  137 RTB-tag to bbse ge, 102 fo  nem regiona lis tu-
doma nybo l, hanem ma s tudoma nya gbo l szerzett tudoma nyos fokozatot (ko zgazdasa gi, fo ldtudo-
ma nyi, gazda lkoda s- e s szerveze studoma nyi, szociolo giai stb.), ami jelzi tudoma nya gunk multi- 
e s/vagy interdiszciplina ris jellege t, amit inka bb elo nynek, nem pedig ha tra nynak tarthatunk. 

 

Folytatás a következő oldalon. 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben   

GENERÁCIÓVÁLTÁS 
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1. táblázat Az RTB és MRTT tagok PhD-fokozatát kibocsátó DI-k 

Megjegyze s: *a joguto d MATE Gazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyok DI-vel egyu tt 

 

2. táblázat Regionális tudományi PhD-védések száma  

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 8 fő a neve alapján külföldi állampolgár 

 

 

Folytatás a következő oldalon. 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben   

GENERÁCIÓVÁLTÁS 

Doktori Iskola RTB tag MRTT 
tag 

BME Gazda lkoda s- e s Szerveze studoma nyi DI 5 4 

DE Fo ldtudoma nyok DI 3 2 

DE Kerpely Ka lma n DI 5 1 

ELTE Fo ldtudoma nyi DI 14 11 

MATE Enyedi Gyo rgy Regiona lis Tudoma nyok DI* 11 5 

MATE Gazda lkoda s e s Szerveze studoma nyok DI 13 6 

ME Hantos Eleme r Gazda lkoda s- e s Regiona lis Tudoma nyi DI 5 4 

PE Gazda lkoda s- e s Szerveze studoma nyok DI 2 2 

PTE Fo ldtudoma nyok DI 6 4 

PTE Interdiszciplina ris DI 4 2 

PTE Regiona lis Politika e s Gazdasa gtan DI 31 17 

SÖE Sze chenyi Istva n Gazda lkoda s- e s Szerveze studoma nyok DI 4 2 

SZE Regiona lis- e s Gazdasa gtudoma nyi DI 18 10 

SZTE Fo ldtudoma nyok DI 2 1 

SZTE Ko zgazdasa gtani DI 7 7 

To bbi 1-1 fo  7 3 

Egyu tt 137 81 

Egyetem PhD-
védések 

MRTT tag PhD-védés 
2020-al bezá-

rólag 

RTB tag 

DE Debreceni Egyetem 29 0 29 1 

MATE Magyar Agra r- e s E lettudoma nyi Egyetem 41 5 30 9 

PTE Pe csi Tudoma nyegyetem 36 8 36 9 

SZE Sze chenyi Istva n Egyetem 74 20 59 16 

Egyu tt 180 33 154 35 
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Az 1. e s 2. ta bla zat alapja n a PhD-fokozattal bí ro  137 RTB-tag to bbse ge, 102 fo  nem regiona lis tu-
doma nybo l, hanem ma s tudoma nya gbo l szerzett tudoma nyos fokozatot (ko zgazdasa gi, fo ldtudo-
ma nyi, gazda lkoda s- e s szerveze studoma nyi, szociolo giai stb.), ami jelzi tudoma nya gunk multi- 
e s/vagy interdiszciplina ris jellege t, amit inka bb elo nynek, nem pedig ha tra nynak tarthatunk. 

Az RTB-tagok ko zu l sokan vesznek re szt doktori ke pze sekben. A 190 tag ko zu l 108 fo  oktato  e s/
vagy te mavezeto  14 egyetem 27 doktori iskola ja ban, do nto  to bbse gu k tagja az MRTT-nek is. Dok-
tori iskola k to rzstagja 32 fo  (ko zu lu k 29 fo  tagja az MRTT-nek), akik 14 doktori iskola ban teve -
kenykednek, ko zu lu k 4 fo  a doktori iskola vezeto je (3. ta bla zat). Ku lo n e rdekesse g, hogy Pe csett 5 
DI-ben is dolgoznak to rzstagke nt RTB-tagok. A regiona lis tudoma nyi PhD-fokozatot nyu jto  DI-k 
ko zu l a gyo ri ero s pozí cio kkal bí r (8 to rzstag), mí g a ma sik ketto ne l 3-3 fo  van, ami a jogszaba ly-
ban elo í rt minima lis le tsza m. Kiemelem a soproni DI-t, ahol 4 RTB-tagunk to rzstag, ko zu lu k a dok-
tori iskola vezeto je, Öba dovics Csilla.  

A fenti adatok azt mutatja k, hogy a regiona lis tudoma ny ira nt elko telezett kolle ga k ko re az uto bbi 
e vekben kibo vu lt, egyre to bb egyetemen e s va rosban forma lo dik regionalista mu hely (az emlí tet-
teken kí vu l pl. Egerben is). A fiatal genera cio  tagjai ko zu l to bben to rzstagga  va ltak e s az RTB-tagok 
jelento s re sze re szt vesz a doktori ke pze sekben. Ezt komoly leheto se gnek tartom a regiona lis tu-
doma ny uta npo tla sa szempontja bo l, ha a kolle ga k bevonja k a doktoranduszokat a kutata saikba, ha 
hozza segí tik o ket hazai e s nemzetko zi rendezve nyeken, fo rumokon valo  re szve telre, akkor megno  
az ese ly arra, hogy regionalista va  va ljanak. 

Nemcsak a doktori ke pze sben vesznek re szt RTB-tagok, hanem egyetemi vagy kutato inte zeti veze-
to i beoszta sokat is sokan beto ltenek (4. ta bla zat). A kolle ga k ko zu l egyre to bben lettek egyetemi 
vagy fo iskolai tana rok, igen sokan tansze k- vagy inte zetvezeto k, so t rektor e s 2 rektor-helyettes is 
van ko zo ttu nk. Azaz to bben „helyzetbe keru ltek” e s í gy pozí cio jukbo l ado do an leheto se gu k van a 
regiona lis mu helyek megero sí te se re, a ko ztu k levo  egyu ttmu ko de sek forma la sa ra.  

A hazai tudoma nyos ko ze letben fontos szerepe van az MTA doktora cí mnek, amit to bben 
„szocialista” cso keve nynek tartanak, de ez a cí m itthon egy-egy tudoma nya g elitje be valo  bekeru -
le st jelzi. Az RTB-tagok ko zu l 2008-ban 15 fo  rendelkezett MTA doktora cí mmel, mí g napjainkban 
14 fo , azaz a ko ztestu leti le tsza m no vekede se t nem ko vette az MTA doktorok sza ma nak bo vu le se. 
Az MTA doktori pa lya zatna l habibusvizsga latot csak olyan tudoma nyos bizottsa g ve gezhet, amely-
ben legala bb 12 fo  MTA doktora szerepel, sajnos 69 e vesen e n vagyok a legfiatalabb… Tudom, 
hogy az MTA-n kí vu l is van e let, ku lfo ldo n nem e rte kelik ezt a cí met, de a hazai pa lya zatokna l, 
egyetemi tana ri kineveze sekne l elo nyo s (pl. a BME-n, vagy az ELTE e s SZTE bizonyos karain felte -
tel). A tne zve a nemzetko zileg is bemutatkozo  fiatalok tudoma nyos teljesí tme nyeit, to bben ele rte k 
az elva rt szintet, ezu ttal is felhí vom a figyelmu ket, hogy ne habozzanak benyu jtani pa lya zatukat. 

 

 

 

 

Folytatás a következő oldalon. 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben   

GENERÁCIÓVÁLTÁS 
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 3. táblázat Az RTB-tagok közül a doktori iskolák törzstagjai 

 

Megjegyzés: vastagon kiemelve a doktori iskolák RTB-tag vezeto i 

 

4. táblázat Vezető beosztásokban levő regionalisták 

 

Megjegyzés: halmozódás lehetséges, pl. tanszékvezető dékánhelyettesi beosztásban is dolgozhat. 
 

Folytatás a következő oldalon. 

 Fő Törzstag 

BME Gazda lkoda s- e s Szerveze studoma nyi 
DI  

1 Szalma ne  Csete Ma ria 

ELTE Fo ldtudoma nyi DI  1 Nemes Nagy Jo zsef 

MATE Gazda lkoda s- e s Szerveze studoma -
nyok DI  

1 Nagy Imre 

MATE Gazdasa g- e s Regiona lis Tudoma nyok 
DI 

3 Ka poszta Jo zsef, Ritter Krisztia n, Szabo  Lajos 

ME Hantos Eleme r Gazda lkoda s- e s Regiona -
lis Tudoma nyi DI  

3 Benedek Jo zsef, Kocziszky Gyo rgy, Sikos T. Tama s 

PE Gazda lkoda s- e s Szerveze studoma nyok DI 1 Molna r Tama s 

PTE Demogra fia e s Szociolo gia DI 1 Kova cs Tere z 

PTE Ege szse gtudoma nyi DI 1 A cs Pongra c 

PTE Filozo fia DI 1 Nemeske ri Zsolt 

PTE Interdiszciplina ris DI  1 Pálné Kovács Ilona 

PTE Regiona lis Politika e s Gazdasa gtan DI 3 Ga l Zolta n, Sebestye n Tama s, Varga Attila 

SÖE Sze chenyi Istva n Gazda lkoda s- e s Szer-
veze studoma nyok DI 

4 Fa bia n Attila, Kulcsa r La szlo , Oba dovics Csilla, To th Ba-
la zs Istva n 

SZE Regiona lis- e s Gazdasa gtudoma nyi DI 8 Barta Gyo rgyi, Dusek Tama s, Farago  La szlo , Csizmadia 
Zolta n, Hardi Tama s, Somlyo dyne  Pfeil Edit, Rechnitzer 
Ja nos, Szo re nyine  Kukorelli Ire n, 

SZTE Ko zgazdasa gtani DI 3 Bajmo cy Zolta n, Lengyel Imre, Ma lovics Gyo rgy 

Ö sszesen 32  

 RTB-tag MRTT-tag 

egyetemi/ fo iskolai tana r 24 20 

rektor 1 1 

rektor-helyettes 2 2 

de ka n 1 0 

de ka nhelyettes 9 4 

tansze kvezeto / inte zetvezeto  20 12 

igazgato / oszta lyvezeto  7 5 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben   

GENERÁCIÓVÁLTÁS 
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A hazai regiona lis tudoma ny elso  ke t e vtizede ben az RKK, u jabban RKI ko zponti helyet foglalt el, 
egyfe le igazoda si pont volt, a szakmai ko ze let szerveze se ben kiemelkedo  szerepet to lto tt be, az 
RTB-tagok jelento s re sze ott dolgozott. Az inte zet kora bban 9 vide ki egyse gre e pu lo , ha lo zatos 
szervezeti struktu ra ja 2012 uta n a talakult, jelenleg 4 tudoma nyos oszta lya 5 va rosban mu ko dik. 
2023 janua rja ban 59 kutato ja bo l 35 fo  tagja az MRTT-nek, 51 tudoma nyos fokozattal bí ro  kutato -
ja bo l 24 fo  pedig az RTB-nek, 2 fo nek van MTA doktora cí me, egyiku k Pa lne  Kova cs Ilona, az MTA 
rendes tagja. Azt sajna latosnak tartom, hogy a regiona lis kutata sokkal fo a lla sban foglalkozo  kuta-
to k 40%-a nem tagja az MRTT-nek, nem vesz re szt a hazai regiona lis tudoma nyi ko ze letben, holott 
az MRTT szerveze se t jelenleg is az RKI koordina lja. Az adatok is jelzik, hogy a kora bbi egypo lusu , 
az RKI-re e pu lo  hazai regiona lis tudoma ny az uto bbi e vtizedben policentrikussa  va lt, az RTB-tagok 
do nto  to bbse ge az egyetemeken mu ko do  mu helyekben dolgozik. 

Enyedi Gyo rgy annak ideje n mega lmodta e s megszervezte a to bb va rosban kutato egyse ggel ren-
delkezo  RKK-t, amely ha lo zatke nt mu ko do tt. Napjainkban u jra kell gondolnunk, fo leg az uta nunk 
ko vetkezo  genera cio nak, hogyan lehet ezt a ha lo zati struktu ra t u jraszervezni, a regionalista mu he-
lyek egyu ttmu ko de se t megero sí teni, amit az online leheto se gek is megko nnyí tenek. Amint bemu-
tattam, jelento s a regionalista k ta bora, to bb egyetemen kialakultak tudoma nyos mu helyek, vezeto  
beoszta sba keru ltek RTB-tagok, doktori iskola k sokasa ga ban oktatnak kolle ga ink. De az ma r nem a 
leko szo no , hanem az uta nunk ko vetkezo  genera cio  feladata, hogyan lehet o szto no zni, megszervez-
ni e s menedzselni ezeket a ha lo zatokat. A leheto se gek adottak, bí zom benne, hogy a fiatalok ko zu l 
to bben felva llalja k a hazai e s nemzetko zi szakmai ko ze letben ezeket a szerveze si feladatokat. Mi 
va rhato ? Enyedi Gyo rgy 2009-es szavaival e lve „csak egy francia monda ssal va laszolhatok: qui vi-
vra, verra – aki mege li, megla tja”. 

 

 

 

Lengyel Imre 

 

 

 
 

A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterképzésekről menet közben   
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DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK 

 

Prof. Dr. Benedek József a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja  

 

 

Ö ro mmel e rtesí tju k a kolle ga kat, hogy a Szent Istva n 

Tudoma nyos Akade mia rendes tagja va  va lasztotta Prof. 

Dr. Benedek Jo zsefet, aki a Miskolci Egyetem e s a Babes 

Bolyai Tudoma nyegyetem professzora.  

Prof. Dr. Benedek Jo zsef 2023. janua r 09-e n tartotta 

sze kfoglalo  elo ada sa t. Az elo ada s cí me a Fenntarthato  

fejlődés földrajza volt.  
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BESZÁMOLÓ 

 
Területpolitika - 2023 Kedvezményezett és leszakadó térségek fejlődési lehetőségei 

szakmai konferencia  

2023.01.27./ Alsópetrény 

 
 

A kedvezme nyezett te rse gek demogra fiai kihí va -
sai cí mmel 2023. janua r 27-e n Tagai Gergely 
(KRTK RKI) elo ada st tartott a Teru letpolitika - 
2023 Kedvezme nyezett e s leszakado  te rse gek 
fejlo de si leheto se gei cí mu  szakmai konferencia n. 
A konferencia a Miniszterelno kse g, Teru letfej-
leszte si Miniszter munkaszervezete, Teru letfej-
leszte se rt Felelo s A llamtitka rsa ga szervezte, az 
also pete nyi Pro nay Kaste lyban 2023. janua r 27., 
Also pete ny, Pro nay Kaste ly. 
 

Slachta Krisztina 
Illusztra cio :  Pro nay Kaste ly honlapja 

 
 
  

Funkcionális térségek a területfejlesztésben című szakmai konferencia  

2023.01.12./Siófok 

 
 

Farago  La szlo , KRTK RKI, modera tora volt e s ko szo nto t mondott a 
Funkciona lis te rse gek a teru letfejleszte sben cí mu  Teru letfejleszte si 
szakmai konferencia de lelo tti szekcio ja ban. Az eseme nyre a Balatoni 
Integra cio s e s Fejleszte si Ü gyno kse g e s a Magyar Tudoma nyos Akade -
mia Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa ga Teru letpolitikai Albizottsa g 
szerveze se ben keru lt sor Sio fokon, 2023. janua r 12-e n.  
 
A Balatoni Integra cio s e s Fejleszte si Ü gyno kse g ce lja, hogy a re gio  fej-
leszte se ben 2000 o ta ve gzett sikeres teve kenyse ge t, szakmai tapaszta-
lata t felhaszna lva segí tse a re gio  fejleszte si ce ljaihoz illeszkedo  progra-
mok e s projektek megvalo sí ta sa t, forra s szerze se t, szakmai egyu ttmu -
ko de sek kialakí ta sa t.  

 
 

Slachta Krisztina   
Forrás: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség honlapja  
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BESZÁMOLÓ 

 
 

Reginar program, a KRTK RKI angol nyelvű webináriumának eseménye 

 
 
 
A Reginar, a KRTK RKI angol nyelvu  webina rium sorozata nak idei elso  elo ado ja Lux Ga bor, a KRTK 
RKI tudoma nyos fo munkata rsa volt.  
2023. janua r 19-e n, 14 o ra s kezde ssel keru lt sor a KRTK RKI angol nyelvu  online webina rium soro-
zata, a Reginar idei elso  alkalma ra, aminek Regional industrial development with and beyond Fo-
reign Direct Investment volt a cí me. A fo elo ado  Lux Ga bor, a KRTK RKI tudoma nyos fo munkata rsa, 
besze lgeto partnerek Nagy Erika (KRTK RKI), e s Molna r Erno  (DE TTK) geogra fusok voltak, mí g a 
modera tor szerepe t Balogh Pe ter ( KRTK RKI - ELTE TTK) va llalata.    
 
Az eseme ny online forma ban zajlott le 2023. janua r 19-e n e s az elo ada s ma r ele rheto  e s visszane z-
heto  az ala bbi linken:   
https://www.youtube.com/watch?v=jwwp3_kylS4 
 
 
 

Slachta Krisztina   
 

 

Megalakult a BGE Creative Research Group  

 

2022. december 19-e n tartotta elso , alakulo  u le se t a BGE Creative Research Group. A kreatí v e s kul-
tura lis iparral kapcsolatos kutata sokat folytato  kutato csoport o tlete elo szo r az MRTT 2022-es Va n-

dorgyu le se nek kreatí v gazdasa g szekcio ja ban meru lt fel. A kutato csoport alapí to  tagjai ko zo tt a kon-
ferencia szekcio ja ban elo ado k is megtala lhato ak. 

A csoport ce lja, hogy a kreatí v iparral kapcsolatos kutata sokat orsza gos szinten elo mozdí tsa, aza ltal, 

hogy o sszefogja a te ma ban teve kenykedo  kutato kat, ko zo s kutata si projekteket kezdeme nyez, ese-
me nyeket, rendezve nyeket szervez. Tova bbi ce lja me g, hogy a kreatí v e s kultura lis ipar teru lete n 

mu ko do  va llalkoza sokat segí tse a ce gek e s a felso oktata s o sszekapcsola sa val, illetve hogy o szto no z-
ze a felso oktata sban hallgato kat a teru lethez kapcsolo do  va llalkoza sok alapí ta sa ra, fejleszte se re. Az 

alapí to k szeretettel va rnak a kutato csoportba minden olyan kolle ga t, aki a kreatí v e s kultura lis ipar-

ral kapcsolatos kutata sokat folytat, vagy szeretne re szt venni ilyen te ma ju  projektekben.  

 

 

Gajza go  E va Judit  
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ÚJ KUTATÁS 

 
 

P2Green Horizon Europe projekt Varjú Viktor és Óvári Ágnes részvételével 

 
 
A KRTK RKI tudoma nyos munkata rsai, Varju  Viktor e s Ö va ri A gnes re szve tele vel 2022. decembere -
ben elindult a ne gy e ves P2Green Horizon Europe projekt . 
 
2022. december 1-e n elindult a P2GreeN Horizon Europe projekt, melynek ce lja innnovatí v, ko rfor-
ga sos megolda sok kialakí ta sa, e rte kele se e s a tada sa az emberi ta panyaga ramla sban, kiege szí tve ez-
zel a termelo to l a fogyaszto ig, majd vissza a termelo ig meno  ko rforga s hia nyzo  elemeit. A P2GreeN 
projekt a tfogo  ce lja, hogy elo segí tse a va rosi e s vide ki teru letek ko zo tti ko rko ro s anyaga ramla si 
rendszert, eza ltal helyrea llí tva a ví z-agra r-e lelmiszer rendszer o sszekapcsolo da sa t a “Reduce, Reuse, 
Recover” (cso kkente s, u jrafelhaszna la s, u jrahasznosí ta s) 3R elve t ko vetve.  
A P2GreeN ha rom kí se rleti re gio ja Gotlandon, Hamburg-Hannover metropoliszte rse ge ben e s La 
Axarquia re gio ban tala lhato . A tova bbi ne gy P2GreeN ko veto  re gio  Ölaszorsza gban, Go ro gorsza gban, 
Franciaorsza gban e s Magyarorsza gon tala lhato . A konzorcium kis- e s ko ze pva llalkoza sokbo l, nagy-
va llalatokbo l, egy nemzetko zi pe nzu gyi inte zetbo l, kutato inte zetekbo l, o nkorma nyzatokbo l a ll, ame-
lyek ko zu l az egyik euro pai megava ros (Pa rizs), valamint egy NGÖ szervezetbo l e s egy mezo gazdasa -
gi termelo szo vetkezetbo l a ll.  
 
A ne gy e ves P2GreeN Horizon Europe projektet az agrathaer GmbH e s a Leibniz Institute of Vegetab-
le and Örnamental Crops (IGZ) e.V. koordina lja. Inte zetu nk a projekt egyik partnere, kolle ga ink, Var-
ju  Viktor e s Ö va ri A gnes re szt vettek a 2023. janua r 11-13-a n megrendezett kick off eseme nyen Han-
noverben.  A 2022. december 9-i soft kick-off meetinget a 2023. janua r 11-13 ko zo tt megrendezendo  
nagy konzorciumi indí to meeting ko vette, ahol az RKI kutato i ma r testko zelbo l megismerhette k a 
hannoveri kí se rleti terepet.  
 

Slachta Krisztina   
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ÚJ KUTATÁS 

 
 

A KRTK RKI részvételével futó SSH CENTRE Horizont Európa projekt kérdőíves felmérést  
készít  

 
 
Az SSH CENTRE egy Horizont Euro pa projekt, amely az e ghajlatva ltoza s, energia, mobilita s te mako -
ro k ta rsadalom- e s bo lcse szettudoma nyokban (SSH) valo  megjelene se t helyezi fo kuszba. A projekt 
partnere a KRTK RKI, inte zme nyi te mavezeto je Varju  Viktor, igazgato .  
 
Az EÜ e vtizedek o ta igyekszik o szto no zni a kutata si egyu ttmu ko de seket az euro pai kutato ko zo sse -
gek ko zo tti szinergia k fokoza sa e s saja t politikai ce ljainak ta mogata sa e rdeke ben. Az a ltala nos re sz-
ve tel, az egyu ttmu ko do  kutata sban beto lto tt szerepek e s a ku lo nbo zo  re gio k a ltal kapott pe nzu gyi 
hozza ja rula sok tekintete ben azonban tova bbra is egyenlo tlense gek mutatkoznak. Az SSH CENTRE 
Horizon Europe projekt egyik ce lkitu ze se, hogy az euro pai ta rsadalom- e s bo lcse szettudoma nyok 
(SSH) kutata sa jobb ke pviselete nek leheto ve  te tele vel segí tsen felsza molni a sze ttagoltsa got.  
 
Az SSH CENTRE (Social Sciences and Humanities for Climate, Energy aNd Transport Research Excel-
lence) ko zvetlenu l egyu ttmu ko dik a kutata s, a politika e s az u zleti e let szereplo ivel e s az EÜ polga ra-
ival a ta rsadalmi innova cio , az SSH-STEM egyu ttmu ko de s, a transzdiszciplina ris politikai tana csada s, 
a befogado  szerepva llala s e s az SSH ko zo sse gek ero sí te se e rdeke ben, felgyorsí tva az EÜ sze n-dioxid-
semlegesse gre valo  a ta lla sa t. E ce lbo l a projekt felhí va st tett ko zze  "Az a tmenetre o sszpontosí to  ta r-
sadalom- e s bo lcse szettudoma nyok De l- e s Ko ze p-Kelet-Euro pa ban" cí mmel, hogy o sszegyu jtse az 
e ghajlat-, energia- e s mobilita skutato k ve leme nye t, akik De l- e s Ko ze p-Kelet-Euro pa ban dolgoznak 
jelenleg vagy dolgoztak a mu ltban. Az eredme nyek alapja n az Euro pai Bizottsa ghoz (Kutata si e s In-
nova cio s Fo igazgato sa g) benyu jtando  a lla sfoglala s ke szu l arro l, hogy hogyan lehetne jobban ta mo-
gatni az SSH kutata sokat De l- e s Ko ze p-Kelet-Euro pa ban.  
Ke rju k to ltse k ki e s ossza k meg ezt a felhí va st de l- e s kelet-euro pai kolle ga ival e s inte zme nyeivel is: 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=62897&lang=en  
 
2023. janua r - folyamatos  
 
 

Slachta Krisztina   
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DOKTORI VÉDÉS ÉS PUBLIKÁCIÓK 

 

Magyar Agrár– és Élettudományi Egyetem 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJELENT FOLYÓIRATCIKKEK ÉS KÖNYVFEJEZETEK 

 

Anna Baranowska-Rataj - Elekes Zolta n - Rikard Eriksson (2023): Escaping from low-wage emp-

loyment: The role of co-worker networks. Research in Social Stratification and Mobility , 83 (1), 
100747.  

 

Ge bert Judit - Bajmo cy Zolta n - Ma lovics Gyo rgy - Juha sz Judit - Me reine  Berki Bogla rka (2023): The 
role of moral values in urban planning – can the capability approach make a contribution? Regional 
Science Policy & Practice,  58 (5), pp. 5-14. 

 

Kiss Ka roly Miklo s - Lo rincz La szlo  - Csa fordi Zsolt - Lengyel Bala zs (2023): Related adjustment of 
firm production after demand shocks. PLOS One, 18(1), e0280461.  

 

Sziklai Bala zs Ro bert - Lengyel Bala zs (2022): Finding early adopters of innovation in social net-

works. Social Network Analysis and Mining, 13 (1), Article 4.  

 

 

 

 

 

 

 

NÉV TÉMAVEZETŐ 
TÁRS-TÉMA-
VEZETŐ 

DISSZERTÁCIÓ CÍME 
CÍM  

ODAITÉLÉSÉNEK 
IDEJE 

Erdei Attila Ritter Krisztia n  
A ko to ttpa lya s ko zo sse gi ko zlekede s teru leti 
hata sai Budapest keleti agglomera cio ja ban 

2022-12-08  
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FELHÍVÁS 

Meghirdette az idei Bolyai János Kutatási Ösztön-
díj-pályázatát a Magyar Tudományos Akadémia 

 

 

A Magyar Tudoma nyos Akade mia 1997-ben alapí tott, telje-
sí tme ny-ko zpontu , magas presztí zsu , orsza gos o szto ndí ja a 
Bolyai Ja nos Kutata si Ö szto ndí j, amelynek ce lja a kiemelke-
do  kutata s-fejleszte si teljesí tme ny o szto nze se e s elismere -
se a fiatal kutato k ko re ben, valamint az MTA doktora cí m 
elnyere se re valo  felke szu le s elo segí te se. 

Az idei e vto l kezdo do en – a Bolyai Ja nos Kutata si Ö szto ndí -
jat szaba lyozo  Korma nyrendelet e rtelme ben – korkedvez-
me ny veheto  ige nybe kiskoru  gyermeket nevelo  kutato k 
esete ben, melynek re szletes szaba lyait a felhí va s tartal-
mazza. 

A Bolyai-o szto ndí j akade miai ta mogata ske nt hidat ke pez a 
Magyar Tudoma nyos Akade mia, az MTA doktorai e s a fia-
tal kutato i genera cio  tagjai ko zo tt. Fontos, hogy az uto bbi-
ak sza ma ra a PhD-fokozat megszerze se uta n kisza mí thato -
sa got, tervezheto se get biztosí tson az o na llo  kutato i pa lya 
megkezde se ig terjedo  ido szakban. 

2023-ban va rhato an 155 kiva lo  kutato  nyerheti el a Bolyai-
o szto ndí jat. 

 

A pa lya zo k tudoma nyos eredme nyeinek e s munka ssa guk 
hata sa nak bemutata sa az MTA Ko nyvta r e s Informa cio s 
Ko zpont ko zremu ko de se vel mu ko dtetett adatba zisban 
(Magyar Tudoma nyos Mu vek Ta ra, MTMT) ta rolt tudo-
ma nymetriai adatok felhaszna la sa val to rte nik, eze rt ke rju k 
az ott ta rolt adataik frissí te se t. 

 
A pályázat elektronikus beadási határideje 2023. már-
cius 10. déli 12.00 óra. 

 

Forra s e s tova bbi informa cio k:  

https://mta.hu/mta_hirei/meghirdette-az-idei-bolyai-
janos-kutatasi-osztondij-palyazatat-a-magyar-
tudomanyos-akademia-112715 

https://mta.hu/mta_hirei/meghirdette-az-idei-bolyai-janos-kutatasi-osztondij-palyazatat-a-magyar-tudomanyos-akademia-112715
https://mta.hu/mta_hirei/meghirdette-az-idei-bolyai-janos-kutatasi-osztondij-palyazatat-a-magyar-tudomanyos-akademia-112715
https://mta.hu/mta_hirei/meghirdette-az-idei-bolyai-janos-kutatasi-osztondij-palyazatat-a-magyar-tudomanyos-akademia-112715
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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

62nd ERSA Congress  

Alicante, 2023. augusztus 28. – szeptember 1.  

“Urban Challenges and Sustainable Technological 
Revolution” 

 

For our 62nd Annual Congress we are returning to Spain 
after the successful edition in 2011. ERSA2023 to be held 
in a lively culture city, Alicante from 28 August to 01 Sept-
ember 2023 with the same format as the previous cong-
ress in Pe cs, which will enable participation in-person and 
online. 

This year's edition will focus on “Ürban Challenges and 
Sustainable Technological Revolution” with a comprehen-
sive programme including a wide range of sessions by re-
searchers and experts from all around the world. 

The congress is aiming to feature the numerous urban 
challenges  and innovation that will promote the susta-
inability on technological revolution in cities. It will bring 
together researchers from academia, the private and pub-
lic sectors, also non-governmental organizations, in an ef-
fort to present and discuss prevalent urban and regional 
development issues and to share knowledge, viewpoints, 
methods and research outcomes. 

 

With approximately 800 participants every year from all 
continents, the ERSA congress has become the largest 
academic conference in regional science worldwide. There 
is simply no better place to present your research results, 
get precious feedback and network as well as find out 
about new developments in the field, and also meet 
colleagues and friends. We look forward to your partici-
pation in Alicante or online. 

Deadline abstract (and paper) submission :  

28 February 2023   

 

Paloma Taltavull 
Chair of the Local Örganising Committee 

Andre  Torre 

ERSA President 

https://ersa.org/events/62nd-ersa-congress/ 

https://ersa.org/events/62nd-ersa-congress/
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Nemzetközi konferencia felhívások 

KONFERENCIA FELHÍVÁS 

 

 

 
11th Central European Winter Seminar in Regional Science 
15 – 18 March 2023, Hotel S port Donovaly, Slovakia 

https://ersa.org/events/slovak-section-11th-winter-
seminar/ 

Transforming Regions: Policies and Planning for People 
and Places, Ljubljana, Slovenia    14-17. June 2023 

Deadline abstract (and paper) submission:  

28 February 2023   

https://www.regionalstudies.org/events/2023rsaannua
lconf 

ERSA Summer School 2023 The Digital Future of 
Smart Regions 3-7 July 2023, Alexandru Ioan Cu-
za Üniversity of Iasi, Romania First Announce-
ment! The European Regional Science Associati-
on, in collaboration with Alexandru Ioan Cuza 
Üniversity of Iasi  

The call for application deadline: 24 March 2023 

https://ersa.org/events/36th-ersa-summer-
school/ 

2023 Conference of IGÜ Commission on 
Geography of Governance. Paradigm 
shifts in local and urban governance 4-6 
September 2023, Budapest, Hungary 

More information: 

https://ersa.org/events/2023-igu-
annual-conference/ 

AISRE XLIV Annual Scientific Conference Europe and 
the Mediterranean between transitions and conflicts. 
Öpportunities and risks for regions and territories 6-
8 September 2023, Naples, Italy  

Papers/poster acceptance: March 31, 2023  

https://www.aisre.it/en/news/xlvi-conferenza-
scientifica-annuale-2023-napoli-en/ 

https://ersa.org/events/slovak-section-11th-winter-seminar/
https://ersa.org/events/slovak-section-11th-winter-seminar/
https://www.regionalstudies.org/events/2023rsaannualconf
https://www.regionalstudies.org/events/2023rsaannualconf
https://ersa.org/events/36th-ersa-summer-school/
https://ersa.org/events/36th-ersa-summer-school/
https://ersa.org/events/2023-igu-annual-conference/
https://ersa.org/events/2023-igu-annual-conference/
https://www.aisre.it/en/news/xlvi-conferenza-scientifica-annuale-2023-napoli-en/
https://www.aisre.it/en/news/xlvi-conferenza-scientifica-annuale-2023-napoli-en/
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Hazai konferencia felhívás 

KONFERENCIA FELHÍVÁS 

IV. Területfejlesztők Napja 

Mosonmagyaróvár, 2023. március 30–31. 

A vidék a terület- és településfejlesztésben 

 

A Magyar Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa g e s a Sze chenyi Istva n Egyetem – az Agra rko zgazdasa gi 
Inte zet, a CÖMITATÜS Ö nkorma nyzati Szemle, a KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete, a Magyar 
Nemzeti Vide ki Ha lo zat, a Magyar Ürbanisztikai Ta rsasa g, az MKT Fejleszte spolitikai Szakoszta lya e s 
az MTA Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa ga szakmai egyu ttmu ko de se vel – a Teru letfejleszto k Nap-
ja rendezve nyek (Balatonkenese 2009, Budapest 2013, Önline 2021) folytata sake nt rendezi 
meg 2023. e vi tavaszi konferencia ja t. 

 

 

A rendezve ny fo  ce lkitu ze sei: 

- elo ke szí teni az Örsza gos Fejleszte si e s Teru letfejleszte si Koncepcio  (ÖFTK) felu lvizsga lata t; 

- megvitatni a vide kfejleszte s helye t e s szerepe t a fejleszte spolitika ban; 

- javaslatokkal szolga lni, milyen terveze si megfontola sokra, operatí v le pe sekre van szu kse g a teru le-
ti szempontok eredme nyesebb e rve nyesí te se e rdeke ben; 

- valamint a ttekinteni a teru let- e s vide kfejleszte si szakemberke pze s helyzete t, leheto se geit a felso -
oktata sban. 

 

A tana cskoza s leheto se get biztosí t a re sztvevo k ve leme nye nek ko tetlen kifejte se re. A konferencia 
re szletes programja 2023. ma rcius eleje n lesz ele rheto . A re szve tel ingyenes lesz, elo zetes regisztra -
cio  szu kse ges ma rciusban. Va runk szeretettel minden, a teru leti politika e s a teru leti fejlo de s ira nt 
e rdeklo do  kutato t, szakembert! 

  

Helyszí n: Sze chenyi Istva n Egyetem Albert Ka zme r Mosonmagyaro va ri Kar (jelenle ti konferencia) 
Ido pont: 2023. ma rcius 30–31. csu to rto k–pe ntek 

 

Rendezo k: 

Magyar Regiona lis Tudoma nyi Ta rsasa g 

Sze chenyi Istva n Egyetem 

Szakmai egyu ttmu ko do  partnereink: 

Agra rko zgazdasa gi Inte zet, 

CÖMITATÜS Ö nkorma nyzati Szemle, 

KRTK Regiona lis Kutata sok Inte zete, 

Magyar Nemzeti Vide ki Ha lo zat, 

Magyar Ürbanisztikai Ta rsasa g, 

MKT Fejleszte spolitikai Szakoszta lya, 

MTA Regiona lis Tudoma nyok Bizottsa ga. 

 

Kapcsolat: Ra cz Szila rd MRTT titka r  

szracz@rkk.hu 



 

 17 

Tér és Társadalom 

36. Évfolyam, 4. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

 
 

 

 

 

 

TANULMÁNYOK  

Brucker Bala zs  
Az Euro pai Parlament ko zo s munkacsoportjai-
nak (intergroupjainak) szerepe a teru leti e r-
deke rve nyesí te sben   
3-31 o. 
 

Molna r-Csomo s Ilona, Kiss Korne lia  
Az overtourism lakhata si jo lle tre gyakorolt ha-
ta sa Budapest VII. keru lete ben   
32-51 o. 
 

Berze Iva n Zsolt, Du ll Andrea  
Gyalogolhato sa g e s gyalogla si viselkede s em-
ber–ko rnyezet tranzakcio tudoma nyi megko ze-
lí te sben  

52-85 o. 
 

Muth Da niel  
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 

86-107 o. 
 

Gere La szlo , Kocsis Ja nos Bala zs  
Az okosva ros-terveze s fejlo de sto rte nete kriti-
kai megko zelí te sben 

108-129 o. 

 

Barsi Bogla rka  
Az okosva ros-modell alkalmazhato sa ga rura lis 
terekben 

130-150 o. 

TÉRKÉP 

Pa mer Zolta n  
Kohe zio s forra sok felhaszna la sa nak teru leti 
vizsga lata Baranya megye ben a 2007-2013-as 
e s 2014-2020-as programoza si ido szakban   
151-175 o. 

 

KÖNYVSZEMLE 

Csepregi Do ra Fanni  

Nem minden arany, ami fe nylik – A ne met la-
ka sszo vetkezetek kihí va sai   
176-181 o. 

 

Baranyi Be la  
Egy kive teles e letmu  emle kezete 

182-189 o. 

 

TUDOMÁNYOS ÉLET 

Pa ger Bala zs  
Besza molo  az ERSA 61. Konferencia ja ro l, Pe cs 
2022. augusztus 22–26. 
190-194 o. 

 

Horeczki Re ka, Ra cz Szila rd  
Te r e s a llam – Besza molo  a Magyar Regiona lis 
Tudoma nyi Ta rsasa g XX. va ndorgyu le se ro l 
195-200 o. 

 

 

A folyóirat elérhető az alábbi linken:  

https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/index 

https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3449
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3449
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3449
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3425
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3425
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3438
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3438
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3438
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3426
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3426
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3426
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3398
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3398
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3462
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3462
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3446
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3446
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3446
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3466
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3466
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3471
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3479
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3479
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3478
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3478
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/index


 

 18 

Statisztikai Szemle 

100. Évfolyam, 12. szám (2022), 101. Évfolyam, 1. szám (2023) 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

12. szám 
 

Száz év a statisztika szolgálatában  

Dusek Tama s  
A Statisztikai Szemle 1990 uta n 
1095-1105 o. 

 

TANULMÁNYOK  

Danyi Pa l  
Az 1945-1946-os hiperinfla cio  me rte ke nek kri-
tikai u jrasza mí ta sa 
1106-1148 o. 
 

Dobo  Ro bert - Pinte r Tibor  
A hagyoma nyos demogra fiai alapu  va laszto i 
klasztereze s alternatí v megko zelí te se: a kom-
munika cio scsatorna-hitelesse gben rejlo  leheto -
se gek    

1149-1172 o. 
 

 

KÖNYVSZEMLE 

Horva th Bala zs  
Egy kiemelkedo  soproni statisztikus: Thirring 
Guszta v e letu tja e s munka ssa ga  
1173-1177 o. 
 

FÓRUM 

A Nemzeti Adatve delmi e s Informa cio szabad-
sa g Hato sa g 2021. e vi besza molo ja  

1178-1184 o. 
 
 

 

1. szám 

 

TANULMÁNYOK  

Husza r A kos - Hajdu Ga bor - Sik Endre - Nagy 
Re ka Kla ra  
A presztí zs e s forra sai – u j magyar foglalkoza si 
ska la k  
5-29 o. 
 

Denich Ervin - Budai Eleono ra - Baracsi A ron 
Lajos  
Az earnings management gyakorlata nak vizsga -
lata amerikai to zsdei va llalkoza sok pe lda ja n 
keresztu l  

30-52 o. 

 

Tokodi Panna  
A turizmus fe lelemfo ldrajza – a belfo ldi turista k 
biz-tonsa ge rzete nek dimenzio i  

53-74 o. 

 
 

 

KÖNYVSZEMLE 

Dusek Tama s  
Hogyan va lasztanak az emberek? A va laszta sel-
me let ha rom e vsza zada  
75-80 o. 
 

FÓRUM 

Besze lgete s Ro zsa Ga bor demogra fussal, a ne p-
sza mla la sok nemzetko zi szake rto je vel –
 Lakatos Miklo s 

81-88 o. 

 

Hí rek, eseme nyek  
89-90 o. 

 

 
 

A folyóirat elérhető az alábbi linken:  

https://www.ksh.hu/statszemle 

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_12/2022_12_1149.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_12/2022_12_1149.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_12/2022_12_1149.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_12/2022_12_1149.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_12/2022_12_1173.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_12/2022_12_1173.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_12/2022_12_1178.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_12/2022_12_1178.pdf
https://www.ksh.hu/statszemle
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Területi Statisztika 

63. Évfolyam, 1. szám (2023)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

TANULMÁNYOK 

 

Egri Zolta n  
Mobilita s e s perzisztencia a hazai telepu le si szintu  jo vedelemegyenlo tlense gi folyamatokban, 
2012–2019  

3-37 o.  

 

Lieszkovszky Jo zsef Pa l  
A vide ki te rse gek te rszerkezete nek elemze se a ko zforgalmu  ko zlekede si kí na lat alapja n, 2018–
2020  
38-66 o. 
 
Molna r La szlo  - Lipta k Katalin  
A nyersanyagszektor friss diploma s munkava llalo kkal szembeni kompetenciaelva ra sai a vi-
segra di orsza gokban, 2020  

67-87 o. 

 

Sikos T. Tama s - Szendi Do ra  
A hazai megyei jogu  va rosok gazdasa gi e s ko rnyezeti fenntarthato sa ga nak me re se, 2020–2021  
88-124 o. 

A folyóirat elérhető az alábbi linken:  

https://www.ksh.hu/terstat 

https://www.ksh.hu/terstat
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Regional Statistics 

12. Évfolyam, 4. szám (2022)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

STUDIES 

 

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

3-26 o.  

 

Zolta n Birkner - A da m Me sza ros - Istva n Szabo   
Handling regional research, development and innovation (RDI) disparities in Hungary: 
New measures of university-based innovation ecosystem 
27-55 o. 
 
Hasan Engin Duran - Burhan Can Karahasan  
Heterogenous responses to monetary policy regimes: A regional analysis for Turkey, 
2009–2019 

56-91 o. 

 

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

 

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

112-131 o. 

 

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

132-151 o. 

 

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

152-175 o. 

 

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

176-199 o. 

A folyóirat elérhető az alábbi linken:  

https://www.ksh.hu/terstat_eng?lang=en 

https://www.ksh.hu/terstat_eng?lang=en


 

 21 

Regional Statistics 

13. Évfolyam, 1. szám (2023)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

STUDIES 

 

Bala zs Istva n To th  
Territorial capital in the European Ünion: Measuring the territorial endowments of the 
EÜ-28 NÜTS2 regions over the 2010s  

3-35 o.  

 

Mohammad Kashour  
Interlinkages between human development, residential energy consumption, and energy 
efficiency for the EÜ-27 Member States, 2010–2018  
36-54 o. 
 
Aaron D. Nazarian - Steven L. Fullerton - Thomas M. Fullerton, Jr.  
Yield spreads and business cycle downturn predictability across Texas, 1991–2018  

55-75o. 

 

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

 

Ölga Anatol'yevna Chernova - Danil Sergeyevich Gridnev  
Resilience of Russian regions in the face of CÖVID-19  

76-93 o. 

 

Szabolcs Nagy - Sergey Ü. Chernikov - Ekaterina Degtereva  
The impact of the pharmaceutical industry on the innovation performance of European 
countries  

94-118 o. 

 

Betsabe  Pe rez Garrido - Viktoriia Semenova - Szabolcs Szila rd Sebrek  
Exploring the profile of innovative enterprises in high-tech manufacturing sectors: The 
case of the regions of Madrid and Catalonia in 2016  

119-148 o. 

 

Aliaksei Zhurauliou - Jordan Palomino - Ölena Gulevych - La szlo  Vasa  
Comparative analysis of labour markets in Ükraine, Armenia, Moldova, and Estonia: Ins-
titutional approach, 1995–2020 

149-166 o. 

 

Petra Kinga Ke zai - Ja nos Rechnitzer  
Performance of enterprises in cultural and creative industries in large Hungarian cities 
between 2008 and 2018  

167-198 o. 
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Várostudományi Szemle 

2022, 3. szám 

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

 

BEVEZETÉS 

Metropoliszok, nagyva rosok, fo va rosok ta rsadalmi jelento se ge. Egy rendhagyo  bevezete s 
Szirmai Vikto ria 5-10 o.  
 

A FŐVÁROS ÉS TÉRSÉGE AZ EURÓPAI TÉRBEN 

Adale kok Kelet- e s Ko ze p-Euro pa fo va rosainak fejlo de si pa lya ihoz 
Rechnitzer Ja nos 11-34 o.  

 

A kelet- e s ko ze p-euro pai fo va rosi te rse gek ta rsadalmi szerkezete. Budapest, Pozsony, Pra ga, e s 
Varso  metropolisz te rse gek o sszehasonlí to  elemze se 
Szirmai Vikto ria 35-51 o. 
 

A VÁROSI TERJESZKEDÉS 

Az urban sprawl (va rosi sze tteru le s) e s a teru lethaszna lat va ltoza sa nak vizsga lata a budapesti va -
rosre gio ban - 
mu lt, jelen, jo vo  
Kova cs Zolta n - Farkas Jeno  Zsolt - Lennert Jo zsef - Szabo  Bala zs - Egedy Tama s 53-74 o. 

A szuburbaniza cio  e s az urban sprawl vizsga lata a bee pí tett felszí nek terjede se alapja n: Budapest, 
Bukarest, Pozsony 
Hardi Tama s 75-98 o. 
 

BUDAPEST METROPOLISZ TÉRSÉG A HAZAI TÉRBEN 

E rtelmeze si szempontok Budapest e s metropolisz te rse ge nek te rszerkezete hez 
Koudela Pa l 99-123 o. 

Budapest metropolisz te rse g e s a magyar nagyva ros te rse gek egyenlo tlense gi rendszerei 
Schuchmann Ju lia 125-137 o. 

Ko zlekede si anoma lia k: feszu ltse gek, okok, megolda si leheto se gek 
Molna r La szlo  A rpa d 139-159 o. 
 

A VÁROSTÉRSÉG JÖVŐJE 

A metropolisz te rse gek fejleszte se nek u j szempontjai: vita k, dilemma k - ku lo nbo zo  megolda si ja-
vaslatok 
Szegva ri Pe ter 161-172 o. 

A budapesti metropolisz te rse g jellemzo i, terveze se nek to rte nete, a terveze s u j paradigma i 
Schuchmann Pe ter 173-200 o. 

A budapesti metropolisz te rse g fejleszte se - elszalasztott leheto se gek e s jo vo beli ke tse gek 
Tosics Iva n 201-217 o. 
 

HÁROM-VÉ  ROVAT - VENDÉGEK, VÁROSOK, VÉLEMÉNYEK 

A besze lgete s te ma ja: Budapest e s ke t vide ki nagyva ros, Pe cs e s Miskolc besze lget Budapesttel, Bu-
dapestro l, e s a vide ki va rosok e s fo va ros viszonya ro l 
Szirmai Vikto ria 218 o. 

A folyóirat elérhető az alábbi linken:  

https://www.cityhu.net/ 

https://www.cityhu.net/
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DETUROPE   14. évfolyam 2. szám  (2022) 
(The Central European Journal of Regional Development and Tourism)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Scientific paper 

Influence of intensive water management and water quality on recreation and business in tourism 

Zuzana Dvor a kova  Lí s kova  - Dagmar S kodova  Parmova  - Alexander Fehe r - Jana Novotna  - Alfred Krog-
mann 

4-22 o.  

 

Food and Beer Matching to Promote Destinations: A Central and Eastern European Perspective 

Elizabeth M. Ineson - Richard H. Smith - Adrian T. Barsby 

23-44 o.  

 

Microbreweries in the Czech Republic: How does a connection to the local place influence marketing 
communication? 

Toma s  Kincl - Jir í  Sla ma - Va clav Bystr icky  - Monika Br ezinova  - Irena Stejskalova  

45-61 o.  

 

Bibliometric Analysis of Diaspora Tourism Studies 

Kartal Dog ukan Çiki 

62-81o.  

 

Önline Customer Engagement in the Hospitality Industry: A Mixed Method Research 

Buket Komsuog lu - Aydín Çevirgen 

82-107o.  

 

The implementation of the circular economy requirements among Hungarian enterprises – capital ver-
sus countryside 

Hajnalka Fekete-Berzsenyi - Melinda Koczor-Keul - Tama s Molna r 

108-126 o.  

 

Memorable Tourism Experience in Slow Cities: A Netnographic Analysis in the Case of Halfeti 

Samet Çevik - Semih Sariipek 

127-151 o.  

 

Farm Profitability and Agritourism in the EÜ – Does size matter? 

Zsuzsanna Bacsi - Pe ter Sza lteleki 

152-171 o.  

 

 

A folyóirat elérhető az alábbi linken:  

https://www.deturope.eu/ 

https://www.deturope.eu/
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DETUROPE   14. évfolyam 3. szám  (2022) 
(The Central European Journal of Regional Development and Tourism)  

HAZAI SZAKMAI FOLYÓIRATOK LEGUTÓBBI SZÁMAI 

Scientific paper 

Territorial disparities and economic processes in Hungary: Editorial 

Szila rd Ra cz, Ildiko  Egyed 

4-14 o.  
 

Spatial aspects of the restructuring of the Hungarian economy between 2000 and 2019 

Marianna Sa vai, Ga bor Bodna r, Ferenc Mozsa r, Imre Lengyel, Izabella Szaka lne  Kano  

15-33 o.  
 

The role of the foundational economy: The case of two regional centres in Central and Eastern Europe. 

Zsuzsanna Zsibo k, Ildiko  Egyed 

34-64 o.  

 

Labour market effects and changes among enterprises in free enterprise zones in Hungary 

Zolta n Andra s Da niel 

65-83 o.  
 

Crisis challenges for customers and retailers in Hungary 

Tama s Sikos T.a, Tama s Koza kb, Vanda Pappb, Csaba Jo zsef Kova csc, Andra s Kova csb 

84-102 o.  

 

The potential role of university community engagement (ÜCE) in social justice and sustainability 
transformation – the case of the Üniversity of Szeged (Hungary) 

Gyo rgy Ma lovics, Judit Juha sz, Zolta n Bajmo cy 

103-128 o.  
 

Assessing self-driving vehicle awareness in Hungarian rejecting groups 

Brigitta Ga bor 

129-143 o.  
 

Twenty years of the Hungarian Regional Science Association in numbers 

Judit Berkes, Zsuzsanna Zsibo k 

144-161 o.  

 

Report 

2022 notable regional science conferences in Hungary – Report on the 61st ERSA congress & 20th HRSA 
annual meeting 

Ildiko  Egyed, Re ka Horeczki, Szila rd Ra cz 

162-170 o.  

 

Book review 

Kunc, J., Kriz an, F., Novotna , M., Bilkova , K., Sikos T., T., Ilnicki, D. & Wyeth, R. (2022): Thirty years of 
retail transformation in V4 countries (De Gruyter, Bratislava, p. 200) 

Zolta n Nagy 

171-175 o.  
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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 második száma májusban várható. Folyamatosan  
várjuk a tagok híreit az állandó rovatokhoz kapcsolódóan.  

 

 

 

 

 

 

 

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

