
 

Faragó László laudációja 

Mezei Cecília  

Kiváló Ifjú Regionalista Díjához 

 

Mezei Cecília 1975-ben született Mosonmagyaróváron. Az érettségit követően, 1994-től a 

Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának nappali tagozatos hall-

gatója lett. Már a mesterképzés során kapcsolatba került a regionális tudománnyal, hiszen a 

regionális gazdaságtan, illetve a monetáris szabályozás és intézményei szakirányokat válasz-

totta. Diákévei alatt is nagy figyelmet fordított a tudományszervezésre, ösztöndíjjal elismert 

eredményei mellett az OTDK kari szervezésével és szakkollégium-alapítással, illetve 

-vezetéssel hívta fel magára a figyelmet. 1999-ben diplomázott. Ezt követően 2002-ig a Re-

gionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola nappali tagozatos, ösztöndíjas hallgatója volt. 

Kapcsolata a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával ezután sem szakadt 

meg, hiszen óraadó tanárként 2007-ig oktatott a karon, jelenleg pedig a kari doktori tanács 

tagjaként tevékenykedik. 

Mezei Cecília 2002 szeptemberétől a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatá-

sok Központjának Dunántúli Tudományos Intézetében dolgozik – kezdetben tudományos 

segédmunkatársként, majd 2007-től, a doktori fokozat megszerzésétől tudományos munka-

társként. Szakterülete az önkormányzatok gazdálkodásához és a helyi gazdaságfejlesztéshez 

kötődő kérdéskörök vizsgálta. Doktori dolgozatát is ebben a témában írta „A települési önkor-

mányzatok szerepe a helyi gazdaság fejlesztésében” címmel. Summa cum laude minősítéssel 

megvédett disszertációjával két fiatal kutatói díjat is elnyert. 

Munkahelyén számos kutatásban vett részt, illetve több kutatás vezetője is volt. Tudomá-

nyos eredményeit több mint 40 közleményben jelentette meg, illetve további 20 kutatási záró-

tanulmány szerzője, társszerzője volt. Öt tanulmánykötet szerkesztett. Munkáira eddig 56 

független hivatkozás érkezett. 

2008-tól a Kaposvári Egyetem adjunktusa. Oktatási tevékenysége kiterjed többek között a 

regionális politikára, az önkormányzati gazdálkodásra, a regionális marketingre és alap-

kutatási területére a helyi és a térségi gazdaságfejlesztésre. 

Jelentős a tudományos ismeretterjesztő és a tudományszervező tevékenysége, számos 

regionális tudományi rendezvény, tudományos közéleti esemény szervezője, előadója; 

ismeretterjesztő és hírközlő írások rendszeres szerzője. Idén zárult egy, a regionális tudomány 

társadalmasítását célzó projektje, melynek ötletgazdája és legfőbb koordinátora is ő volt. 

Több tudományos társaság tagja, a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak alapítása óta. 

2008-tól a Pécsi Akadémiai Bizottság területfejlesztési bizottságának titkára. 

 2011 a siker éve volt Mezei Cecília számra. Idén nyerte el az MTA Bolyai János kutatási 

ösztöndíját három évre „Fejlesztési kényszerpályák” című kutatási tervével. Ugyancsak ebben 

az évben az MTA által kiírt Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat nyertesei közé tarto-

zott, akadémiai csereprogrammal kutathatott Lengyelországban, és most az MRTT Kiváló Ifjú 

Regionalista Díjára is érdemesnek találták. A díjazott életútja, regionális tudomány iránti 

elkötelezettsége és eddigi tudományos eredményei azt bizonyítják, hogy ez az elismerés idén 

is méltó kezekbe került. Végezetül fontosnak tartom megemlíteni, hogy a díjazott két 

kisgyermek nevelésében is példaszerű teljesítményt mutat. 


