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Horeczki Réka nagyon rászolgált a kitüntetésre, örömmel vállaltam a laudációt, mert mind 

emberi, mind szakmai, mind közéleti szempontból a fiatal regionalisták élvonalába tartozik. 

Horeczki Réka 1986-ban született. Három lánytestvérével nagycsaládban nőtt fel, ami 

megalapozta közösségi attitűdjét.  

Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán végezte, ott 

kezdte meg kutatói pályafutását a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában. 

Kaposi Zoltán témavezetésével. 2020 nyarán védte meg doktori értekezését „Kisvárosi fejlődési 

utak. A dél-dunántúli kisvárosok helye és szerepe a térség hosszú távú gazdasági és társadalmi 

változásaiban” címmel, summa cum laude minősítéssel. A dolgozatot az MTA Pécsi Akadémiai 

Bizottsága a régió legjobbnak ítélt PhD munkája díjjal jutalmazta.  

Doktori tanulmányai alatt számos szakmai tárgyat oktatott: nappali és levelező kurzusokat 

tartott a Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Karon; részt vett a 

Közgazdaságtudományi Karon szervezett Európai Regionális Politika, Területi tervezés, 

Területfejlesztés és szakkollégiumi kurzusok oktatásában. 

2013-tól kutató a Regionális Kutatások Intézetében, ahol számos hazai és nemzetközi 

projektben vállal aktív szerepet. Jelenleg egy MTA Román-Magyar Mobilitási program 

vezetője, s egy általam vezetett OTKA program titkára, precizitásának sokat köszönhet a csapat.  

A regionális tudományokhoz kötőtő kutatásai olyan szeletet céloztak meg, amely 

hiányterületnek minősül. Az európai tér- és településszerkezet fejlődésére, társadalmi 

meghatározottságára irányuló kutatásaiban kiemelt szerepet szán a kisvárosoknak. Eddig 94 

közleményt jegyez, 20 külföldi konferencián mutatta be tudományos eredményeit, három 

alkalommal nyerte el a Nemzeti Tehetség Program Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíját. 

2021-ben a Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíjasa volt.  

2011 óta tagja a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak, rendszeresen előad, szekciókat 

szervez az éves konferenciákon; 2014 óta rendszeres előadó az European Association for Urban 

History (EAUH), a Regional Studies Association (RSA) és a Fiatal Regionalisták 

Konferenciáin. 2021-től a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományi 

Bizottságának köztestületi tagja.  

Réka rendkívüli szorgalommal, megbízhatóan, nagyon jó szervezőkészséggel halad pályáján, 

biztos vagyok benne, hogy további elismerések várnak rá, és remélem továbbra is örömmel, 

elhivatottsággal tudja munkáját végezni az RKI Dunántúli Tudományos Osztály keretében.  

Az elismerés idén is méltó kollégához került, melyhez ezúton is szívből gratulálok. csak így 

tovább! 
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