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Felelős kiadó: Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány

▪ Lektorált, nyílt hozzáférésű online folyóirat

▪ Évente négy szám, első közlésű tanulmányok, esszék, 

recenziók

▪ A megjelenő publikációk DOI azonosítóval rendelkeznek

▪ Archivált tartalom: MTA Könyvtár és információs Központ 

Repozitóriuma, MTMT és Matarka által indexelt

▪ Az MTA IX. osztályának folyóiratlistáján D kategória 

Szirmai Viktória

alapító főszerkesztő

Rechnitzer János

a szerkesztőbizottság elnöke

Elérhetőség: cityhu.net

cityhu.net


A folyóirat tudományos missziója

▪ A hazai regionális tudományi publikációs fórumok számának bővítése

▪ Új felület specifikusan a városokkal, városi térségekkel és városi rendszerekkel kapcsolatos 

jelenségek és problémák bemutatására

▪ A hazain túl a nemzetközi városkutatások eredményeinek bemutatása

▪ A városkutatás különböző szakterületeinek integrálása, a városi jelenségek több 

nézőpontból való bemutatása

▪ A városkutatás hazai szakmai műhelyei kutatási eredményeinek bemutatása

▪ Fiatal kutatók publikációs tevékenységének támogatása

▪ Enyedi György városokkal kapcsolatos tudományos tevékenységének és alkotó 

szellemiségének megőrzése, újragondolása



Fő tematikus irányok

▪ Társadalmi problémák közlése, kommunikálása a közvélemény számára 

▪ Társadalmi problémák területi megnyilvánulásának bemutatása, 

▪ A figyelem felkeltése a térbeliség jelenségére, 

▪ A város tematika közlése, a város, mint a modernizáció egyik fő problematikájának a bemutatása: 

▪ Az ellentmondásos város problémája 

A folyóirat tematikus számai

2021. 1. szám: Magyar városok az európai térben (Szirmai V.) 

2022. 1. szám: A város jelenség szerepe a COVID-19 terjedésében (Pirisi G.)    

2022. 2. szám. : Kelet-és  Közép- Európa városai  (Rechnitzer J.) 

2022. 3. szám, Budapest metropolisz térség az európai és a hazai térben  (Szirmai V., Schuchmann J., 
Schuchmann P.)



 alapítva: 2011,

 nyílt hozzáférésű, 

 kettős anonim referensi rendszerben 
(double-blind peer review) lektorált, 

 évente 4 magyar és alkalmanként évi 1 
angol nyelvű szám, 

 szerkesztők: az SZI kutatói. 

A weblapjon a látogatások száma és a

megtekintés évről évre emelkedik:

a kezdeti 3.300-ról mára már meghaladja

a 20.000-t.

Mindez a megjelenő kéziratok emelkedő 

minőségének, az alapos szerkesztési 

munkának, továbbá a sikeres pályázati 

tevékenységnek köszönhető. 

A TK Szociológiai Intézetének online 

társadalomtudományi folyóirata 



Angol nyelvű különszámok

No. 1 (2013) Faces of Knowledge

No. 2 (2014) Sociological aspects of Central

Europe

No. 3 (2015) The social meaning of food

No 4. (2016) Space and society

No. 5 (2017) Civil societies and social 

movements in the changing democracies of 

Central and Eastern Europe

No.6. (2018) Cultural heritage and 

social cohesion

No. 7 (2019) Labour relations and 

employment policies in times of volatility 

No. 8 (2020) The sociology of architecture -

Theories, methods, and subjects (Guest 

Editor: Máté Tamáska)

https://socio.hu/index.php/so/issue/view/79
https://socio.hu/index.php/so/issue/view/80
https://socio.hu/index.php/so/issue/view/81
https://socio.hu/index.php/so/issue/view/82
https://socio.hu/index.php/so/issue/view/84
https://socio.hu/index.php/so/issue/view/93


Várjuk az írásokat, írjatok 


