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A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2012. november 22-én tartotta 10. vándorgyűlését, amelynek a
Széchenyi István Egyetem adott otthont Győrben. A „Regionális tudomány ma és holnap” nevet viselő
rendezvény keretében átadásra került a „Kiváló ifjú regionalista” díj, amelyet 2012-ben Dr. Lengyel
Balázs kapott a regionális tudományterületen mutatott publikációs aktivitásáért. Dr. Rechnitzer János, a
társaság elnöke életpályájának és szakmai munkásságának elismeréséül kitüntető címet adományozott Dr.
Horváth Gyulának, aki köszönőbeszédében beszámolt a környezet új kihívásairól és a tudományterület
megerősítését és nemzetközi elismertetését tűzte ki célul a társaság tagjai számára.
A vándorgyűlés plenáris ülésén a regionális tudomány alábbi hazai és nemzetközi képviselői tartottak
előadást:
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Könyvismertetők

10

Szakmai folyóiratok

15

•

PETER NIJKAMP professzor, Faculty of Economics, Free University, Amsterdam
„The Death of Distance Revisited”

•

HORVÁTH GYULA tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete,
az MTA Regionális Tudományi Bizottságának elnöke
„A területi kutatásoktól a regionális tudományig. Kelet- és közép-európai tudománytörténeti
vázlat”

•

RECHNITZER JÁNOS egyetemi tanár, rektorhelyettes, Széchenyi István Egyetem,
az MRTT elnöke
„Regionális tudomány Magyarországon”

•

NEMES NAGY JÓZSEF egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar,
az MRTT alelnöke
„A társadalom terei”

•

BUDAY-SÁNTHA ATTILA professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar,
az MRTT alelnöke
„Regionális tudomány és vidékfejlesztés”

•

LENGYEL IMRE egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
„Közgazdaságtan és térbeliség”

•

VÉGH ZOLTÁN igazgató, Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatóság
„Tér és statisztika”

•

SCHARLE PÉTER professor emeritus, Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar
„Infrastrukturális hálózatok a térben”

Főszerkesztő:
Somlyódyné Dr. Pfeil Edit
MTA RTB titkára
somlyody.edit@sze.hu
Szerkesztő:
Tóth Tamás
SZE RGDI PhD hallgatója
tamas.toth@sze.hu
Lapzárta:
megjelenés előtti hónap 20-án.
Tervezett megjelenés kéthavonta.

Peter Nijkamp holland professzor a térbeli kapcsolatok differenciálódásáról és a távolság és a hozzá
köthető tranzakciós költségek eltűnéséről beszélt előadásában, majd további kérdések megválaszolásával
ismertette a regionális tudományban végzett tevékenységét és jövőbeli kutatási irányait.
A rendezvény teljes programja, és a bemutatott előadások anyagai elérhetőek a társaság honlapján, a
www.mrtt.hu címen.
A vándorgyűlés folytatásaként november 23-án került megrendezésre a „Generációk diskurzusa a
regionális tudományról” című konferencia, ahol 11 tematikus szekcióban több mint 120 előadó
ismertette regionális kutatásait.
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HÍREK
Határon túli sikerrel zárult a „MARGÓ” térségfejlesztési esettanulmány verseny
A Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete és az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány
ebben az évben először „Margó” címmel, periférikus kistérségek fejlesztési alternatíváit kidolgozó esettanulmány készítő versenyt
hirdetett.
A verseny az országos szintű „Felsőoktatás és a kistérségek partnerségi programjához” illeszkedik. Célja a felsőoktatásban
résztvevő, területfejlesztéshez kapcsolódó tanulmányokat folytató hallgatók tanulmányainak elmélyítése, közösségi
felelősségtudatának erősítése és tudásuk megmérettetése révén az elmaradott térségek fejlesztésébe bevonható alkotó energiák
felerősítése volt. A versenyben a nevezők által szabadon választott periférikus (elmaradott) kistérség fejlődési alternatíváinak
felvázolásával és egy reálisnak tartott fejlődési irányhoz kapcsolódó fejlesztési intézkedéssor kidolgozásával lehetett részt venni.
A felhívásra 15 pályamunka érkezett Magyarország és Erdély összesen 6 felsőoktatási intézményéből. A beküldött kistérségi
esettanulmányok – többek között – az Ózdi, a Kisteleki, a Mórahalomi, a Sarkadi, a Galyasági, a Gyergyói kistérségek fejlesztési
problémáit és lehetőségeit dolgozták fel. A kiírásnak megfelelően a zsűri (Dr.G.Fekete Éva, Herczeg Béla, Schwertner János,
Wächter Balázs,) által összességében legmagasabb pontszámmal értékelt három csapat munkája jutott a szóbeli második
fordulóba.
A döntőre 2012. június 14-én délután, a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában, a MAB Regionális Fejlesztési Munkabizottság
ünnepélyes ülése keretében került sor. A végső értékelésbe a korábbi pontszámok már nem számítottak be. A zsűri (Béres László,
Brunda Gusztáv, Herceg Béla, Dr.Kuttor Dániel) és a jelenlévő, mintegy 20 fő pártatlan néző pontszámai alapján az elhangzott
szóbeli prezentációk között az alábbi sorrend alakult ki:

1. helyezett:

Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
Az esettanulmányban feldolgozott kistérség: a Gyergyói-medence
A csapat tagjai: Bajtalan Hunor, Blénessy Gabriella, Deák Attila, Szabó Tamás

2. helyezett:

Szent István Egyetem (Gödöllő)
Az esettanulmányban feldolgozott kistérség: Kistelek térsége
A csapat tagjai: Förhétz Eszter, Balló László András, Szigeti Tamás, Varga Zalán
Felkészítő tanár: Dr. Goda Pál – Dr. Kollár Kitti

3. helyezett:

Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest)
Az esettanulmányban feldolgozott kistérség: Ózd és térsége
A csapat tagjai: Csárdás Éva Anna, Darvas Fruzsina, Ferenczi Dániel, Kiss Melinda
Felkészítő tanár: Dr. Forman Balázs

4. helyezett:

Szegedi Tudományegyetem (Szeged)
Az esettanulmányban feldolgozott kistérség: Mórahalomi kistérség
A csapat tagjai: Bagdi Ferenc, Balog Máté, Kovács Péter, Lócskai Ádám
Felkészítő tanár: Dr. Bajmócy Zoltán – Vas Zsófia

Mint ahogyan azt Dr. G. Fekete Éva, a verseny kezdeményezője megnyitó gondolataiban kifejtette, a verseny elérte célját,
amennyiben sikerült a különböző felsőoktatási intézmények hallgatóit az elmaradott térségek problémái iránt érzékennyé tenni,
valamint a különböző szakmai iskolák között is párbeszédet kialakítani. Ezen törekvés folytatásaként kerül sor augusztusban –
immár harmadízben – a szintén a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete és az Észak-magyarországi
Regionális Kutatásokért Alapítvány által meghirdetett, ugyancsak több hazai és határon túli felsőoktatási intézmény hallgatóit
fogadó „Periféria Nyári Egyetemre”.

(Dr. G. Fekete Éva – Lipták Katalin)
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Perger Éva a Regionális Kutatások Intézetének új igazgatója
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke egyetértésével az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
főigazgatója Perger Éva tudományos főmunkatársat, az Alföldi Tudományos Osztály vezetőjét nevezte ki a Regionális Kutatások
Intézetének igazgatójává 2013. január 25-től 2015. december 31-ig.
Együttműködési megállapodást kötött Pécs városa és a Regionális Kutatások Intézete
A Regionális Kutatások Intézete és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodást írt alá 2012.
november 29-én. A város és az intézet kooperációja már több évtizedes múltra tekint vissza. A szerződés aláírására az eddigi
együttműködés elismeréseként és a jövőbeni kölcsönös előnyök hatékony kihasználása érdekében került sor. Pécs elsősorban az
intézet pécsi kutatóhelyére, a Dunántúli Tudományos Osztály munkájára, s a rendelkezésre álló tudás és kapcsolatrendszer
hatékonyabb felhasználására számít. Minkét fél érdeke, hogy kölcsönösen kamatoztassák e tudást és kapcsolatrendszert a város
kulturális és tudományos életének, oktató és kutató munkájának további fellendítése érdekében.
Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet létrehozása Magyarországon
A Dunántúli Tudományos Osztály és a Genfi Egyetem Európai Intézete 2011 őszén azzal a céllal indított közös kutatási
programot, hogy a svájci államszerkezet, szakpolitikai intézkedések kapcsán feltárja azokat a nézeteket, elveket, amelyek egy
centralizált államban is alkalmazhatóak lennének, adaptálható megoldásokat nyújtanak. A kutatás több tevékenységet ölelt fel,
melyek közül kiemelkedő a Föderalizmus és Decentralizáció – Kézikönyv a svájci struktúrákról és a magyar hasznosíthatóságról c.
kötet. Emellett szakmai publikációk készültek, fórumokat, tanulmányutakat szerveztek a megszerzett tudásanyag disszeminálása
érdekében.
Szelektív vándorlás és kiegyensúlyozatlan nemi arányok rurális térségekben
Sikeresen zárta tevékenységét az Alföldi Tudományos Osztály az ESPON SEMIGRA projektben. A kutatást az a tény motiválta,
hogy Európa periférikus, többnyire elmaradott rurális régióiban a társadalmi nemek szelektív elvándorlása „nőhiányt” eredményez
a fiatalok korcsoportjaiban. A nemzetközi konzorcium négy ország öt régiójában vizsgálta e jelenség okait, hatásait, a vidéken élő
fiatalok elvárásait, s javaslatokat tett társadalmi nemekre érzékeny regionális politikák alakítására.
Történelmi városok – virágzó regionális centrumok? Az integrált városfejlesztés lehetőségei és eredményei DélkeletEurópában
A ViTo-projekt célja a kis- és középvárosok történelmi örökségének védelme és hasznosítása volt oly módon, hogy lökést adjunk a
helyi gazdaság növekedésének, ezzel erősítsük a települések központi szerepköreit; ugyanakkor vonzóbb, élhetőbb lakókörnyezetet
és köztereket alakítsunk ki a városban élők számára. Az RKI Békéscsabai kutatócsoportja a koperi Primorska Egyetem és a
Kaiserslauterni Műszaki Egyetem kutatóival együttműködve a délkelet-európai térség kilenc városában a helyi szereplőket segítette
abban, hogy széleskörű lokális társadalmi részvételre épülő tervezéssel és új kormányzási módszerekkel a fenti alapcélt
megvalósíthassák.
Új térformáló erők és fejlődési pályák Kelet-Európában
Az OTKA nagy összegű pályázatán eredményesen szerepelt a Dunántúli Tudományos Osztály által benyújtott Új térformáló erők
és fejlődési pályák Kelet-Európában a 21. század elején című projekt. A 2012 szeptemberétől 2015 decemberéig folyó kutatás célja
a regionális fejlődési pályák modellszerű leírása, a térformáló folyamatok törvényszerűségeinek feltárása, új regionális tudományi
elméletek alkotása.

GYÁSZHÍREK
Tóth József 1940–2013
A Regionális Kutatások Intézete megrendüléssel tudatja, hogy egykori kollégánk, Tóth József professzor, a magyar geográfia
kiemelkedő alakja, az MTA Regionális Kutatások Központja egyik alapítója, főigazgató-helyettese rövid, súlyos betegség után
2013. február 7-én elhunyt.
Tóth József aktívan közreműködött a Tér és Társadalom című folyóirat elindításában és felfuttatásában, emellett pedig Enyedi
György mellett főigazgató-helyettesként segédkezett az MTA Regionális Kutatások Központjának létrehozásában és a hálózat
kiépítésében. A Pécsi Tudományegyetemen dékánként és rektorként támogatta a karok integrációit, vezetésével a PTE
Magyarország egyik legnívósabb felsőoktatási központjává lépett elő.
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DOKTORI

VÉDÉSEK, FOKOZATSZERZÉSEK

Vápár József doktori védése
2012. november 12-én Vápár József sikeresen védte meg „A külföldi működőtőke-befektetések regionális szerkezete és a
befektetésösztönzés Magyarországon” című dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskolájában.
Galli Richárd doktori védése
2013. január 17-én Galli Richárd sikeresen védte meg „Vállalatvezetést támogató üzleti intelligencia alkalmazások sikerkritériumai”
című dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában.
Joó István doktori védése
2013. január 18-án Joó István sikeresen védte meg „A diszpozíciós hatás a magyar részvénypiacon” című dolgozatát a Széchenyi
István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában.
Sólyom Andrea doktori védése
2013. február 13-án Sólyom Andrea sikeresen védte meg „Múlt, jelen, jövő avagy A tacit tudás-transzfer vállalati dimenziói” című
dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában.

KONFERENCIA

BESZÁMOLÓK

„Kelet-Közép-Európa térszerkezetének változásai” konferencia
A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája 2012. november 30-án „KeletKözép-Európa térszerkezetének változásai” címmel rendezte hagyományos éves konferenciáját, amelynek keretében
délelőtt 6 plenáris, délután pedig 18 szekcióelőadó ismertette kutatási témáját.
A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2004-ben történő alapításától fogva
legfontosabb kutatási irányának tartja a Kelet-Közép-Európa térség gazdasági, regionális, társadalmi folyamatainak
tanulmányozását. Több disszertáció dolgozta fel, vagy érintette a nagytérséget, folyamatosan vizsgáljuk az országok,
régiók, települések sajátosságait, de elemzéseket folytatunk a vállalkozások piaci kapcsolatairól, az intézményi, irányítási
rendszerek sajátosságairól.
A műhelykonferencia célja volt, hogy a Kelet-Közép-Európa térségben zajló politikai, regionális és gazdasági
folyamatokat bemutassa és ezek elemzéséhez a hallgatóknak ötleteket, irányokat adjon. A meghívott előadók ismerik a
nagytérség folyamatait, annak egyes metszeteit, így új összefüggésekre irányíthatják rá a figyelmet. A szekcióülés
folyamán a Doktori Iskola hallgatói egyéni kutatásaikat mutatták be, jelezve azt, hogy az Iskola, mint műhely miként
elemzi Kelet-Közép-Európa térségét.
A konferencia részletes programja és a plenáris- illetve szekcióelőadások megtalálhatóak a Doktori iskola honlapján,
az rgdi.sze.hu címen.
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KONFERENCIÁK,

RENDEZVÉNYEK

ESPON Territorial Approaches for New Governance konferencia
Pécsi intézetében az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya (DTO) ad otthont 2013. február 11–12-én az ESPON
Territorial Approaches for New Governance (TANGO) nemzetközi kutatás soron következő projekttalálkozójának. A DTO
munkatársai – számos részfeladatban való közreműködés mellett – két esettanulmányt készítenek a kutatás keretében: egyfelől az
Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 projekt többszintű kormányzati struktúrájának működési tapasztalataival, valamint a
politikai intézmények és a menedzsment, illetve a piaci-civil érdekeltek együttműködésének pozitív és negatív hatásaival
összefüggésben, másrészt pedig a Strukturális Alapok irányítási szerkezetével, menedzselésével és a programidőszak
lebonyolításával kapcsolatban, a hazai gyakorlatot szlovák, lengyel és román példával összevetve. A kutatásban továbbá svéd,
holland, brit, olasz és szlovén partnerek működnek közre.

Regional Growth, Development and Competitiveness koncerencia
Kedves Kollégák!
Szegeden szervezünk ’Regional Growth, Development and Competitiveness’ címen egy nemzetközi workshop-ot doktoranduszok
és doktorjelöltek, azaz predoktorok számára, mellékeljük a felhívást. Főleg közép-európai egyetemek doktoranduszait,
doktorjelöltjeit várjuk, a részvétel ingyenes. Ez a rendezvény a ’Central European PhD Workshop on Regional Economics and
Economic Geography’ évente megrendezendő sorozat indító összejövetele. A workshop-sorozatot három doktori iskola
együttműködése tette lehetővé, a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan, a SZE Regionális- és Gazdaságtudományi, valamint a
SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolák közösen szervezik, évente váltakozó helyszíneken.
Úgy véljük, ez az alkalom is jó lehetőséget ad a különböző országokból érkező fiatalok szakmai találkozójára, a témakörrel
foglalkozók szakmailag igényes vitáira. A négy szekciónál viszonylag széles témakört adtunk meg, hogy minél több doktorandusz
be tudjon kapcsolódni, a legjobb tanulmányoknak lehetőséget adunk lektorált tanulmánykötetben való közlésre.
További információval a szervezők szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére: phd.workshop@eco.u-szeged.hu.
Tisztelettel:
Dr. Lengyel Imre

Időpont:
2013 április 25-26.
Helyszín:
Szegedi Tudományegyetem
Plenáris előadók:
Frank van Oort (Utrecht University, Hollandia)
Mark Thissen (Netherlands Institute for Spatial Research (RPB), Hollandia)
Varga Attila (Pécsi Tudományegyetem)
Lengyel Imre (Szegedi Tudományegyetem)
Szekciók és témák:
Regional growth
Regional and urban development
Regional and urban competitiveness
Regional innovation systems
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Meghívó

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 2013. május 23-24-én kerül sor a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002
projekt kutatászáró konferenciájának megrendezésére Régiók fejlesztése címmel. A konferenciára a kutatást végző munkacsoportok mellett
várjuk mindazoknak a kutatóknak, oktatóknak és PhD hallgatóknak a jelentkezését, akik a megadott témakörökhöz tanulmányukkal és
előadásukkal kapcsolódni tudnak. A konferencia szekciói a jelentkezések alapján lesznek véglegesen kialakítva. A konferencia főbb témakörei a
következők:

•

Területi politika – Területfejlesztés – Területi tervezés – Közigazgatási rendszer fejlesztése

•

Vidékfejlesztés szociális, kulturális és gazdasági kérdései – Alternatív energiák és módszerek

•

A természeti elemek állapotának vizsgálata – Környezettudatos gazdaság – Környezetgazdálkodási elvek érvényesítésének jogi és
igazgatási feltételei

•

Energiadesign – Környezettudatos építészet és annak gazdasági vizsgálata

A konferencia nyelve magyar és angol. A konferencia részvétel ingyenes, a szállást azonban minden résztvevőnek magának kell rendeznie, de
ehhez a szálloda címek és szobaárak listájának közlésével a résztvevők számára segítséget nyújtunk. A konferenciára 2013.03.15-ig lehet
jelentkezni, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a témavázlatot tartalmazó maximum 15 soros absztrakt beküldésével. Az előadások anyagát
konferenciakötetben fogjuk megjelentetni. Az előadások terjedelme ne haladja meg a 10-12 oldalt. Az absztrakt és a tanulmány formátumára
vonatkozó követelményeket a felhíváshoz csatolt mellékletek tartalmazzák (Sablon_1_Absztrakt, Sablon_2_Tanulmány). Csak a formai
követelményeknek megfelelő anyagokat tudjuk elfogadni. Az megjelentetni kívánt végleges tanulmány beküldését 2013.04.30-ig kérjük. A
konferenciára jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet, amit email-ben a következő címre kell visszaküldeni (bach@ktk.pte.hu).

További felmerülő kérdés esetén a konferencia titkárságon lehet érdeklődni telefonon (06 72 501-500 /23377) vagy emailben
(komlosieva@ktk.pte.hu).

Dr. Buday-Sántha Attila
egyetemi tanár
a konferencia szervezője

Pécs, 2013. január 31.
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TERRITORIAL COHESION IN EUROPE
INTERNATIONAL CONFERENCE FOR THE

70 ANNIVERSARY OF THE TRANSDANUBIAN RESEARCH INSTITUTE
th

Call for Papers
The Transdanubian Research Institute (recently Department) of the Hungarian Academy of Sciences Research Centre for
Economic and Regional Studies Institute for Regional Studies (HAS RCERS IRS) will celebrate the 70th anniversary of its
foundation in the year 2013. To celebrate worthy this occasion, we wish to organize an international conference on territorial
cohesion in Europe. The main objectives of the symposium are: 1) to invite our international and national academic partners to
celebrate with us; 2) to bring together well-known senior experts and talented junior research fellows; and of course, 3) to discuss
fruitfully and prospectively about the current research developments on regional policy.
The conference will take place on the 27th–28th of June 2013 in Pécs, the exact location will be concretised in the early next
year in relation to the number of participants. The working language of the symposium is English.
The Organising Board (members are: Prof. Ilona Pálné Kovács DSc, Head of Department; Prof. Gyula Horváth DSc, scientific
advisor, President of Regional Science Committee HAS; Prof. Zoltán Hajdú DSc, scientific advisor; Zoltán Gál PhD, senior
research fellow; Cecília Mezei PhD, research fellow) invite applied and theoretical papers dealing with regional policy and regional
development in the European Union and on the Balkan; trends and theories in regional science; regional perspectives of economy
and innovation; territorial landscape of Hungary.
The registration fee is 25.000 HUF or 85 EUR. It includes attendance to the symposium, conference material with final
program, the edited proceedings, coffee breaks, lunches and gala dinner.
Deadline for submitting: 28th of February 2013. The Organising Board will decide about the incoming abstracts until the 11th of
March 2013.
The authors with accepted abstracts will be asked to write the whole paper in full cca. 18-20 000 characters and considering to the
detailed editorial requirements will be available after the Board decision. Deadline for papers submitting: 31st of March 2013.
The papers will be published in an edited proceedings volume. You will get detailed information about how to pay the registration
fee after the submission of the paper.
Contact
Zoltán GRÜNHUT PhD junior research fellow
H-7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Email: grunhut@rkk.hu
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Already structured draft programme
June 27th
Welcome speech
ILONA PÁLNÉ KOVÁCS: An Institute on the Periphery – Image of the Transdanubian Research Department
Plenary session
MICHAEL KEATING: Rescaling Europe
GYULA HORVÁTH: Decentralization of Science in Europe
WOLFGANG STREITENBERGER: The New EU Cohesion Policy 2014–2020
LOUIS ALBRECHTS: Strategic Planning and Regional Governance in Europe
JOHN BACHTLER: Reflections on the Performance of Cohesion Policy
Section 1 – Regional Policy in Central and Eastern Europe
IWONA SAGAN: Challenges of Regional Policy in Poland
VYACHESLAV SELIVERSTOV: The Genesis of Regional Development – Regional Policy and a Regional Science in Post-Soviet
Russia
JAN BUCEK: Slovak Regional Self-government in Inter-Governmental Perspective
DALINA DUMITRESCU: Mechanisms Under the Pressure of Dramatic Resources Cut
Section 2 – Trends and Theories in Regional Science
DANIELA CONSTANTIN: Future Challenges to Regional Science. Highlights for CEECs related research
POMPEI COCEAN: Regional Gravity Axes as Vectors Coordinating Territorial Development
LÁSZLÓ FARAGÓ: Constructivist Space and Planning Theory
ATTILA VARGA: Modelling the Impacts of Place-based Cohesion Policy Interventions: The Case of the GMR-approach
GORDON E DABINETT: Rethinking Constructions of Spatial Justice in Regional Policy
Section 3 – Economy and Innovation
BRUNO DALLAGO: Competitiveness and Welfare of the Region
RICCARDO CAPPELLIN: A Global Perspective on Regional Innovation
VIGGO PLUM: Regional Development: From Periphery Support to Metropolis Support?
MICHAEL STEINER: Challenges for Regional Policy – New Perspectives on Regional Growth and the Importance of Institutions
JAIME DEL CASTILLO: Governance and competitiveness policy: the case of RIS3 (Regional Innovation Smart Specialization
Strategies)

June 28th
Plenary session
ANSSI PAASI: Region Building and Planning in a World of Relational Complexity
SERGIO CONTI: New Economies, New Geographies. A Framework for European Territorial Policies
JAMES SCOTT: Cohesion Policy and The EU’s Political Identity: Geostrategies of European Consolidation?
ROB ATKINSON: Territorial Capital, Attractiveness and the Place-Based Approach: The Potential Implications for Territorial
Development

9
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Section 4 – Regional Development in Central and Eastern Europe
SERGEY ARTOBOLEVSKIY: New Perspectives of Regional Development and Policy in the Russian Federation
MICHAL ILLNER: The Fragmented Structure of Municipalities in the Czech Republic - A Problem or an Asset? Recent Research
Findings
MARIE-CLAUDE MAUREL: Implementing the LEADER Program in Central Europe: A Way to Stimulate Local Development
ZOLTÁN GÁL: Business & Financial Services Offshoring in Central and Eastern Europe – Tackling the Crisis
CECÍLIA MEZEI: Building of Institutions of the Structural Funds in CEE Countries
Section 5 – Regional Development in Southern European Countries and on the Balkan
GIUSEPPE CANULLO: Productivity and Competitiveness: The Case of Southern European Countries
ZOLTÁN HAJDÚ: From a Socialist Yugoslav Federation into a Federative European Union?
GÁBOR LUX: Industrial Restructuring in Central and South-Eastern Europe: Difference of Degree or Kind?
Section 6 – The Territorial Landscape of Hungary
JÓZSEF NEMES NAGY: Illusions of Regional Policy – Hungary 1990–2013
M. CZIRFUSZ – K. KOVÁCS – G. TAGAI: Territorial Dimensions of Poverty and Social Exclusion in Eastern and Southern
Europe. Preliminary Outcomes of an ESPON Research Project
IMRE LENGYEL: Regional Competitiveness

10
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KÖNYVISMERTETŐK
Gál Zoltán (szerk.) (2013) Innovációbarát kormányzás Magyarországon: a regionális innovációs fejlesztéspolitika
kihívásai
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Pécs.
A 21. század meghatározó jelentőségű globális folyamata a tudásalapú gazdaság és
társadalom kiépülése. A tudás generálásával és átadásával, valamint az innováció
létrejöttével foglalkozó számos tudományos kutatás bizonyítja ma már, hogy az
innovációt nemcsak a tudástermelők és a vállalati szereplők belső viszonyai
határozzák meg, de komoly hatással van rá az állam és annak különböző irányító
szervezetei, illetve a külső környezeti és társadalmi tényezők is.
A hat kutató tanulmányát tartalmazó kötet az innovációs kormányzás
intézményrendszerének szélesebb horizontú elemzését adja. Bemutatja az innováció
irányításának elméleti keretrendszerét, az innovációs rendszermodellek
institucionalista megközelítéseit és az irányítási modell innovációs
intézményrendszerre történő alkalmazhatóságát. A kérdéskört a hagyományos
intézményi-közgazdasági megközelítések mellett kormányzástudományi és
tudásszociológiai elméleti keretrendszerbe ágyazza a mű, s áttekinti az innovációbarát
kormányzásra vonatkozó megközelítéseket, illetve ezek középszintre és részben
központi szintre történő alkalmazhatóságát is. A kötet vizsgálati célterülete az
innováció központi és regionális irányításának elmúlt két évtized alatt formálódó
magyarországi rendszere. Ebben a kontextusban áttekinti az innovációs irányítás és az
innovációs szakpolitika szervezeti és működési struktúrájának, illetve
intézményrendszerének kialakulását, az együttműködési mechanizmusok működését,
valamint elhelyezi az innovációt a mindenkori kormányzatok fejlesztési stratégiáiban.

Hardi Tamás (2012) Duna-stratégia és területi fejlődés
Akadémiai Kiadó, Budapest.
Az elkövetkező években a Duna lehet a kelet-közép-európai térség fejlődési
övezetének generálója. Hardi Tamás, a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály
főmunkatársa évek óta kutatja a Duna-térséget, annak gazdasági, társadalmi,
történelmi és közösségépítési folyamatait. Elemzéseit számos utazás, terepmunka,
szakmai együttműködés mélyítette el, ami még hitelesebbé teszi ezt a művet. Ajánljuk
a könyvet azok figyelmébe, akik tudni szeretnék, hogy mi volt a Duna-térség múltja,
milyen sajátosságokat rejt a jelen, és mi várható a jövőben. A 293 oldalas könyv az
Akadémiai Kiadó Modern Regionális Tudomány Szakkönyvtár sorozatában jelent
meg.
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SZAKMAI

F O LY Ó I R A TO K

Tér és Társadalom
Lapszám: 2012/4

Tartalom:
Tanulmányok
Egyed Ildikó - A regionális tudomány az elmélet és a gyakorlat között
Kóbor Krisztina - Modellalkotási kísérlet: a civil/nonprofit szervezetektől a regionalizmusig
Sulyok Judit - Víz, amiért érdemes útra kelni. A táji környezet szerepe a vízparti utazás során
Kovács Éva, Vidra Zsuzsanna - Kényszer vagy kivonulás – élet a peremeken
Kitekintés
Kundi Viktória - Fesztiválok gazdasági hatásmérésére alkalmazott nemzetközi és hazai modellek bemutatása
Könyvszemle
Brenner János - Sipos András: A jövő Budapestje 1930–1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek
Csaba László - Colombo, Alessandro (ed.): Subsidiarity governance. Theoretical and empirical models
Ludescher Gabriella - Kovács Teréz: Vidékfejlesztési politika
Hopkó Iván - Sivák József, Vigvári András: Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába
Tudományos élet
Lados Mihály, Hardi Tamás - Térszerkezet és területi folyamatok. A 60 éves Rechnitzer János köszöntése
Hajdú Zoltán - Interjú Erdősi Ferenccel
Jelinek Csaba - A Társadalomelméleti Kollégium Városműhelye. Kritikai városkutatás Magyarországon
Bassa László - Enyedi humora

A folyóirat megtalálható az alábbi linken:
http://tet.rkk.hu/index.php/TeT
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Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek
Lapszám: IX. évf. 1. szám

Tartalom:
TANULMÁNYOK
János Pénzes – Gergely Tagai
The potential Effects of the “melting” of state borders on the border areas of Hungary
Medve-Bálint Gergő és Sara Svensson
A helyi önkormányzatok eurorégiókban való részvétele Közép-Európában
Jaschitz Mátyás
Együtt vagy szétválasztva? Kísérletek a két Komárom térszerkezeti súlyának megállapítására
MŰHELY
Bali Loránd
A horvát-magyar határ menti együttműködés főbb aspektusai és leképeződései Barcs és Zala megye példáján
Szanyi Szabolcs
A Szatmár-Beregi sík természeti értékei” – Tervezet egy nemzetközi bioszféra rezervátum kialakítására.
Egervári Dóra
Határtalan információáramlás? – Az információhoz és dokumentumokhoz való szabad hozzáférés esélye és lehetősége Baranyában és
Szlavóniában
Szilágyi Ferenc
Az Érmellék mint határ menti kistérség stratégiai értékelése és lehetséges jövőbeli státusza
TÉNY-KÉP
Ricz András
A határon átívelő programok hatásai Vajdaság területi fejlődésére – az ezeken alapuló területi együttműködések továbbfejlesztésének lehetőségei
Csetnek Tímea Tünde
Kapacitás-és intézményfejlesztés a román-magyar határ menti övezetben
KITEKINTŐ
Kocziszky György
Könyvismertetés: Románia. Tér, gazdaság, társadalom. Szerk.: Benedek József. Kriterion Könyvkiadó.

A folyóirat megtalálható az alábbi linken:
http://www.strategiaifuzetek.hu/fooldal
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Területi Statisztika
Lapszám: 2012 (15. évf.)/6

Tartalom:
Szerkesztői oldalak
Szaló Péter, Tóth Géza: Tisztelgés Enyedi György előtt
A Thirring Gusztáv pályázat eredményhirdetése
Tanulmányok
Enyedi György: A falusi életkörülmények típusai Magyarországon
Horváth Gyula: A magyar regionális tudományi iskola alapítója: Enyedi György
Csatári Bálint: Falvaink sorsa 2012: Megjegyzések az elmúlt három évtized magyar vidéki változásaihoz
Nemes-Nagy József: Enyedi György a regionalista
Laczka Éva, Kocsis Emília: Enyedi György tanítványai voltunk
Kovács Katalin: A cél „kiegyenlítés” - Falvakról, térbeli-társadalmi polarizációkról, Enyedi Györgyre emlékezve
Sikos T. Tamás: Budapesti bevásárlóközpontokról
Ismertetők
Pári András: A mikroadatok hozzáférésével és az adatok felfedés elleni védelmével kapcsolatos kérdéseiről
Novák Zoltán: 90 éves a Magyar Statisztikai Társaság
Dávid Lóránt: Turizmológia

A folyóirat megtalálható az alábbi linken:
http://www.ksh.hu/teruleti_statisztika_a_folyoiratrol
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Közép-Európai Közlemények
Lapszám: 2012/2

Tartalom:
Előszó
A HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE
Tóth Andrej: A magyar nemzeti kisebbség helyzetének néhány aspektusa az első Csehszlovák Köztársaságban (1918–1938)
Kugler József: A békés-csanádi szlovák parasztcsaládok csehszlovákiai kitelepítése a lakosságcsere keretében (1945–1948)
Zachar Péter Krisztián: Német-Ausztria keresztény-konzervatív gondolkodói és válaszaik a gazdasági-társadalmi válságperiódusra
Vizi László Tamás: A Magyar Távirati Iroda közleménye Benárd Ágost nyugalmazott miniszter népbírósági ítéletéről (1948. október 7.)
REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK
Lőrinczné Bencze Edit: Az uniós csatlakozás támogatottságának változásai Horvátországban
Bali Lóránt–Hegedűsné Baranyai Nóra: A harkányi folyamat, avagy a horvát–magyar határon átnyúló tervezés hajnala
Soós Edit: Az EGTC alapítás kihívásai a hármashatár térségében. A Banat-Triplex Confinium EGTC
POLITIKAI FÖLDRAJZI ROVAT
Gulyás László: Egy régió kettészakítása: A Bánság kérdése a versailles-i békekonferencián
TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ ROVAT
Frisnyák Sándor: Adalékok a Gömöri-medence történeti földrajzához
FIATAL REGIONALISTÁK
Csonka Arnold: Strukturális folyamatok a vágósertés-piacon az EU-csatlakozás után
Sipos Tamás: Az atomerőmű-bővítés térségfejlesztésre gyakorolt hatása
Pintér Ákos: Lengyelország légi személyközlekedésének közelmúltbeli dinamikus növekedése, a lengyel légi „boom” legfrissebb trendjei
Turcsányi Katalin–Kálmán Krisztina: Turisztikai mikro- és kisvállalkozások a magyarországi régiókban
Martyin Zita–Boros Lajos: A turizmus szerepe Mórahalom fejlődésében
Kis Krisztián–Nagy Sándor: A LEADER-megközelítés alkalmazásának tapasztalatai az eredményesség, hatékonyság és fenntarthatóság
szemszögéből
FIATAL TÖRTÉNÉSZEK
Döbör András: A Jelenkor a nemzeti identitás és a polgári átalakulás szolgálatában az 1830-as években
GAZDASÁGTÖRTÉNET
Kaposi Zoltán: Az agrárkonjunktúra hatása a nagykanizsai uradalom erdőgazdálkodására (1850–1914)
Csehné Papp Imola: A hazai felsőoktatásban részt vevő határon túli magyar hallgatók munkaerőpiaci elképzelései
RECENZIÓK
Mezei Cecília–Bakucz Márta (szerk.): Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés Ismerteti: Weber Erika
Ujváry Gábor (szerk.): A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében
Ujváry Gábor (szerk.) Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus
A kettő Újváry kötetet ismerteti: Szűts Zoltán
M. Császár Zsuzsa: Kisebbség-oktatás-politika a Balkánon Ismerteti: Zemniczky Nándor

A folyóirat megtalálható az alábbi linken:
http://www.vikek.hu

