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Az akadémiai karriert építőknek már az első években komoly teljesítményt kell felmutatniuk. 

Tanítaniuk kell – az egyetemi padokból éppen kilépve – a náluk alig fiatalabbakat, 

tudományos fokozatot kell szerezniük, valamint részt kell vállalniuk munkahelyük 

tudományos, általában pénzszerző kutatótevékenységében, és mindezt egy időben kell 

teljesíteniük. A nőkre nagyobb teher hárul, ez számukra nem csak a családalapítás időszaka, 

de még modern felfogású élettárs mellett sem háríthatók át anyai feladataik. A 

legtehetségesebbeknek is ez csak úgy teljesíthető, ha céljaik elérése érdekében szigorú 

prioritásokat állítanak fel maguknak, rendkívül szorgalmasak és kitartóak, és mellesleg van 

egy kis szerencséjük is. 

Hajdu-Smahó Melinda – az MRTT szigorú zsűrijének véleménye szerint – megfelelt ezeknek 

a követelményeknek. 

Tudományos karrierje ez idáig Győrhöz kötődött: 2003-ban a Széchenyi István Egyetemen 

szerzett közgazdász diplomát, majd 2009-ben itt védte meg doktori disszertációját. 2002-től 

2010-ig volt tudományos segéd-, majd munkatárs a MTA Regionális Kutatások Központjának 

Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetében, Győrött. Jelenleg a Széchenyi István 

Egyetem Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszékének oktatója, tanít a BSc, MSc 

képzésben, és 2011-től a Doktori Iskolában is. Tanított tárgyai: tudás és regionális fejlődés, az 

Európai Unió regionális politikája, regionális gazdaságtan, regionális politika. 

A győri alma maternek és a vele mindig szoros tudományos kapcsolatban álló 

kutatóintézetnek sokat köszönhet Hajdu-Smahó Melinda, amit szorgalommal végzett kiváló 

munkával hálált meg. Doktori disszertációja, ami a tudás és a regionális fejlődés 

összefüggéseivel foglalkozott, a legszigorúbb opponenstől (Csaba Lászlótól) is elismerést 

váltott ki, és méltán nyerte el a summa cum laude eredményt. Kutatásai egyrészt a helyi 

adottságok vizsgálatára koncentrálódnak, a határ menti együttműködésre például az oktatás 

területén, vagy a járműipar fejlődésére, az Audi kínálta témákban. De átfogó elméleti 

kérdések is foglalkoztatják: társszerzője volt (Rechnitzer Jánossal) a Területi politika c. 

könyvnek, amelyet az egész országban tankönyvként használnak a felsőfokú oktatásban, és 

cikkei jelentek meg a humán erőforrás, a tudás, a szabadalmak szerepéről a regionális 

fejlődésben. Ez idáig több mint félszáz tudományos közleménye jelent meg, ebből 14 idegen 

nyelven, és 75 az idézettségi mutatója. A TÁMOP 4.2.1. projekten belül alprojekt vezető volt. 

E kutatás keretében két, egy magyar és egy angol nyelvű kötetnek volt társszerkesztője.  

Munkáját több elismerés dicsérte: 2008-ban MTA oklevél, Nathaniel Lichfield Award 2010-

ben, a VEAB – Év kutatója 2011-ben, Publikációs Nívódíj 2011-ben. 

Hajdu-Smahó Melinda ígéretes tudományos karrierjének kezdeti, felívelő szakaszában tart, és 

még fontos feladatokat kell teljesítenie. Tervezi egy monográfia megírását, és habilitálni 

szeretne a Széchenyi István Egyetemen. De ezen túlmenően szükség lenne, hogy bátran lépjen 

ki szűkebb régiójának tudományos közegéből, publikáljon rangos hazai és külföldi 

folyóiratokban, tartson előadásokat nemzetközi fórumokon, és aktívan vegyen részt a hazai 

tudományos közéletben. Mindehhez kívánunk nem lankadó szorgalmat, céltudatos 

erőfeszítést és sok sikert! 


