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Páger Balázs 1986. június 27-én született Dunaújvárosban. 2010-ben szerzett egyetemi 

diplomát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. A 2011. évi gödöllői 

OTDK-n I. helyezést, valamint különdíjat ért el. Doktori kutatásainak témavezetője kezdetben 

Horváth Gyula professzor volt, majd 2015-től Szerb László professzor lett. „A vállalkozói 

aktivitás és az ökoszisztéma szerepe a gazdasági fejlődésben” című doktori értekezését 2021-

ben védte meg, summa cum laude minősítéssel a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan 

Doktori Iskolájában. 

 

2010 és 2012 között az MTA Regionális Kutatások Központjában ügyvivő-szakértőként, illetve 

gyakornokként tevékenykedett. 2012-től az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 

Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályának kutatója. 

2018. szeptember óta az intézet tudományos titkári feladatait is ellátja. 

 

Fő kutatási területe a vállalkozói aktivitás és a regionális fejlődés összefüggéseinek vizsgálata, 

de kutatói érdeklődése kiterjed a regionális innovációs folyamatokra, illetve a regionális 

gazdaságfejlesztésre is. Eddigi karrierje során számos hazai és nemzetközi kutatási projektben 

is részt vett, ezek között külön kiemelendő az Utrechti Egyetem által vezetett, 2015 és 2018 

között zajlott „Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society” H2020-

projekt, amelynek a mai napig meghatározó szerepe van kutatásaiban. Több külföldi 

tanulmányúton is részt vett Lengyelországban és Németországban. Megjelent tudományos 

közleményeinek száma 88, független hivatkozásainak száma 158, Hirsch-indexe 7. A Scopus 

adatbázisban 10 publikációt jegyez (köztük egy többszerzős Regional Studies cikket levelező 

szerzőként), amelyekre ezidáig 63 hivatkozást regisztráltak. 

 

Aktívan részt vesz a regionális tudomány hazai és nemzetközi tudományos közéletében. 2011 

óta tagja a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak, illetve a European Regional Science 

Association-nek (ERSA). Rendszeres előadó az ERSA konferenciáin. A 2016. évi ERSA 

konferencián megrendezett, Horváth Gyuláról szóló emlékszekció társszervezője volt. 2017-

ben és 2019-ben is tagja volt a Central European Conference in Regional Science (CERS 

konferencia) szervezőbizottságának. Jelenleg a 2022. évi pécsi ERSA kongresszus 

előkészületeiben vállal szerepet. A regionális tudományban végzett közéleti munkáját az a 

meggyőződés kíséri, hogy a hazai és a közép-európai regionális tudomány kutatói számára 

különböző fórumok, rendezvények révén lehetőség nyíljon a regionális tudomány nemzetközi 

vérkeringésébe történő bekapcsolódásra. Fentieken túl fontosnak tartom megemlíteni, hogy a 

díjazott két kisgyermek nevelésében is példaszerű teljesítményt mutat. 

 

Páger Balázs regionális tudomány iránti elkötelezettsége és tudományos eredményei azt 

bizonyítják, hogy idén is méltó kezekbe került az elismerés. Szívből gratulálok a Kiváló Ifjú 

Regionalista Díj elnyeréséhez! További eredményes kutatómunkát kívánok! 

 

Pécs, 2021. október 27. 


