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G.Fekete Éva - Kocziszky György 
 

Tizenöt éves a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete 
 
A közgazdaságtudományban a tér, a térbeniség és területiség újrafelfedezése az 1980-as évek 
végétől, az 1990-es évek elejétől élénkült meg. A globalizálódás nyomában fellépő lokalizálódás 
és regionalizálódás, az új gazdaságföldrajz megjelenése1, a vállalati versenyképességben a terü-
leti-környezeti tényezők szerepének felértékelődése, ezáltal a területi versenyképesség fogalmá-
nak megjelenése2 a valójában már 1975-től létező regionális tudomány3 növekvő gyakorlati je-
lentőségére hívta fel a figyelmet. 
Hazánkban 1988-ban az MTA szervezeti keretei között létrejött a Regionális Tudományi Bizott-
ság, 1996-ban a Területfejlesztési Törvény jelentett áttörést a társadalmi és gazdasági folyama-
tok térbenisége iránti figyelem vonatkozásában. 
A regionális tudomány jelentőségének növekedése és a Miskolci Egyetemet befogadó térség re-
gionális gazdasági válságának elmélyülése kihívást jelentett a jövő szakembereit felkészítő egye-
temi közgazdászképzés ezekben is; ennek hatására 1996-ban a Miskolci Egyetem szenátusa a 
Regionális Gazdaságtan Tanszék létrehozásáról döntött.  

Az Intézet küldetéseként a gazdaság tér különböző szintjein megfigyelhető törvényszerűsé-
geknek, a társadalmi és gazdasági folyamatok területi sajátosságainak és a folyamatokba való 
tudatos beavatkozás lehetséges technikáinak feltárása, a jövő generációk számára történő átadá-
sa, valamint az Észak-magyarországi régió fejlesztésében történő gyakorlati alkalmazása fogal-
mazódott meg. Ennek megfelelően a megalakulás óta feladatunknak tartjuk: 

− a hallgatók térbeni gondolkodásának, a területi folyamatok megértéséhez és a változások 
menedzseléséhez szükséges szakmai kompetenciáinak fejlesztését, a térségi fejlesztések-
ben aktív szerepet vállaló értelmiségi pályára való felkészítését; 

− a regionális tudomány hazai és nemzetközi vérkeringésébe való bekapcsolódást, 
− az aktív társadalmi és gazdasági szerepvállalást az Észak-magyarországi régió felzárkózá-

sában. 
− a kutatás, az oktatás és a szolgáltatás közötti szerves kapcsolat megteremtését. 

 

Az 1996-os alakulást követően a Tanszék gyors fejlődésnek indult. Részben ennek, másrészt a 
Gazdaságtudományi Karon végbement szervezeti átalakítás eredményeként 2000-től a Tanszék 
Intézeti keretek között működik. 
 
A regionális válságkezelés szakmai megalapozása (1996-2000) 
 
Az alapítást követően a Tanszék munkatársai bekapcsolódtak a hazai regionális kutatások fő-
áramába és az MTA RKK Észak-magyarországi Osztályával stratégiai partnerségben részt vet-
tek a BAZ megyei Területfejlesztési Tanács és Ügynöksége által koordinált regionális fejlesztés 
tudományos – szakmai megalapozásában. Kiemelt fontosságú feladatnak tekintettük szűkebb 
pátriánk XX. századi gazdasági, társadalmi változásainak tudományos igényességű feldolgozá-
sát, ill. elemzését. A „kézenfekvő közelségen” túl a vizsgálatok jelentőségét az is indokolta, 
hogy a térségben kialakult válsághelyzetet az előzmények ismerete nélkül aligha lehet megérte-
ni, ill. a megoldást keresni. Másrészt (mint azt a nemzetközi tapasztalatok is igazolják) az un. 
nehézipari régiók válságkezelése elhúzódó, rendkívül költségigényes folyamat.  
 

                                                 
1 Krugman, P.: Geography and Trade, Leuven University Press, Leuven, 1991. 
2 Porter, Michael E.: The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York, 1990 
3 Isard, W.: Introduction to regional science, Prentice-Hall, (Englewood Cliffs, N.J.), 1975 
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A helyi problémák kezelését segítették azok az összehasonlító vizsgálataink, amelyek a Nyugat-
Európában a ’60-as és ’70-es években hasonló helyzetbe került térségekben alkalmazott válság-
kezelési metodikák vizsgálatára irányultak. 

A tanszék 1996-ban indította másoddiplomás, 4-féléves, szakdolgozat készítéssel, záró-
vizsgákkal záródó képzési formában a Terület- és településfejlesztési menedzser képzését. 
Bekapcsolódtunk a megye regionális tervezési és döntés-előkészítési folyamataiba. Összeállítot-
tuk BAZ megye és Miskolc befektetői kézikönyveit (1997-98), témavezetőként irányítottuk 
BAZ megye fejlesztési koncepciójának és programjának (1998-99), valamint Miskolc Város vá-
rosfejlesztési stratégiájának (2000) kidolgozását. A regionális tervezésben szerzett tapasztalata-
inkat Erdélyben is bővítettük, elkészítettük a Csiki-medence fejlesztési programját (1997). 
 
Fókuszban az Európai Unió és az integráció (2000-2005) 
 
Az Európai Unióhoz való csatlakozás közeledtével az intézet oktatási és kutatási feladatainak 
középpontjában az európai társadalmi-gazdasági folyamatok elemzése, területi eltéréseinek 
vizsgálata, hazánk Európai Uniós tagságával járó konzekvenciák modellezése állt. 

A kutatásban a gazdasági növekedés, ezen belül a regionális növekedés összetevőinek és 
összefüggéseinek vizsgálata volt a meghatározó. A régiók innováció-képességének, az innováci-
ók keletkezése és terjedése területi aspektusainak vizsgálatára irányultak az időszak kutatási pro-
jektjei. Új témaként jelent meg a területi versenyképesség európai térben történő vizsgálata és az 
Európai Unió politikáinak megismerése, a magyarországi adaptációból adódó feladatok felméré-
se. 

2000-ben a Regionális Gazdaságtan Tanszék az Alkalmazott Közgazdaságtani Tanszék bá-
zisán megalakult az Európa Gazdaságtana Intézet két intézeti tanszékkel. Ezek: a Regionális 
Gazdaságtan Tanszék és a Humán Erőforrás Tanszék. Az Intézetben különös hangsúlyt kapott az 
Európai Unió gazdálkodásával, politikájával kapcsolatos ismeretek oktatása. Az 1999-ben nap-
pali tagozaton indított Európai Unió szakirány és a posztgraduális képzésben 2000-től futó Eu-
rópa Tanulmányok szak hallgatók sokaságát vonzotta és készítette fel az ország uniós csatlako-
zásából adódó új feladatokra. 

A kutatások eredményeit felhasználva dolgoztuk ki az INTERREG IIIC (nemzetközi 
konzorcionális együttműködés keretében) a területi szintű társadalmi- és gazdasági folyamatai-
nak elemzésére, kauzális összefüggéseinek feltárására, prognózisok készítésére és vizualizálásá-
ra szolgáló RegiO és az InnoMonitoring modelleket. A modell alapvetően három részből áll: 
az adatbázisból, ill. az adatbázis kezelő- az ex-post és az ex-ante elemzésekre szolgáló aritmeti-
kai-, továbbá a lekérdező és vizualizáló alrendszerekből. Lehetőséget ad az önkormányzati szak-
embereknek, irányító hatóságok munkatársainak, a civil szféra szereplőinek, valamint a beruhá-
zóknak az intézkedések következményeinek mérésére, a tervezett beavatkozások várható hatása-
inak bemutatására, ill. monitorizálására, a regionális gazdaságfejlesztési politikák vizsgálatára, a 
támogatási mechanizmusok hatékonyságának elemzésére. 
 
Nyitás a Világra (2005-2011) 
 
Az Észak-magyarországi régió fejlődési lehetőségeit meghatározó tényezők között érzékelhető-
en megnövekedett – az európai uniós hatásokon kívül is, illetve éppen azokon keresztül – a vi-
lággazdasági folyamatok szerepe. A tőke és a munkaerő szabad mozgása a források hatékony – a 
perifériák számára nem feltétlenül kedvező - allokációjára vezethet. A működőtőke áramlásában 
a kelet-európai országok már nem csupán importőrként, de beruházókként is részt vesznek. A 
sokszor a globális vállalatokra jellemző tulajdonságokat mutató regionális vállalatok általában a 
térségen belül fektetnek be, ami önmagában is felértékeli a volt szocialista országokban, azon 
belül a Visegrádi Négyek országaiban zajló gazdasági folyamatok ismeretének fontosságát. 
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Gazdasági versenyképességünk megmérettetésének tere is leginkább Kelet- Közép Európa és a 
Nagyvilág. 
Másrészről a térben egyenlőtlen gazdasági növekedés nyomán mélyülő - az Intézet kutatásaiban 
is több módszerrel, több területi szintre kimutatott – területi különbségek mellett a környezeti és 
társadalmi konfliktusok éleződése megnövelte a regionális gazdaságtan határterületein elhelyez-
kedő témák iránti érdeklődést. Az új igényeknek megfelelően bővült az Intézet profilja. 

A kutatásban vizsgálatainkat magasabb területi dimenziókba helyeztük. A Visegrádi Né-
gyek, a Kárpát-medence átmeneti gazdaságaiban zajló folyamatok, régióik versenyképességének 
és az arra hatást gyakorló (humán, gazdasági, környezeti, közlekedési) tényezők elemzése mel-
lett megjelent a globalizáció magyar gazdaságra gyakorolt hatásainak mérése, a magyar regioná-
lis-multinacionális vállalatok lehetőségeinek, és a működőtőke áramlás sajátosságainak vizsgála-
ta a régióban. 
Folytatódott a regionális, térségi fejlődési pályák elemzése, modellezése hosszabb időtávú ösz-
szehasonlító vizsgálatokkal. Érdeklődésünk fókuszába kerültek az interregionális kapcsolatok. 
A közgazdaságtan határterületein két új kutatási irányt indítottunk. (1) Az életciklus elemzések 
(LCA), a környezeti fenntarthatóság és a gazdaság közötti összefüggésrendszerből a környezeti 
teljesítmények értékelését emelte ki. A kutatás célja egyes szektorok/technológiák vagy régiók 
fenntarthatóság felé való elmozdulásának vizsgálata, és olyan modellek felállítása volt, melyek a 
fenntarthatóság megítélésére egy komplex értékelést nyújtanak. Az életciklus elemzések kibon-
takozásának fontos alapfeltételeként kiépült az on-line LCA adatbázis és létrejött az LCA Labo-
ratórium. (2) A gazdasági növekedés társadalmi kihatásainak vizsgálata az Intézetben három té-
makör mentén bontakozott ki. A foglalkoztatási problémák és kezelési módjainak elemzése ma-
gába foglalta a munkavállalók migrációjának, a foglalkoztatottság alakulásának elemzését az 
Észak-magyarországi régióban, az európai átmeneti gazdaságú országokban és az Európai Unió-
ban. A szegénység területi alakulásának és a gazdasági növekedéssel való összefüggésének vizs-
gálatát komoly elméleti kutatással alapoztuk meg. A két utóbbi téma összekapcsolásaként indult 
el a hátrányos helyzetűek számára valós alternatívát nyújtó, a szociális gazdaság rendszerébe il-
leszkedő foglalkoztatási modellekben, majd ezen túlhaladva a szolidáris gazdaságban rejlő tér-
ségfejlesztési lehetőségek feltárását célzó vizsgálatsor. 

A kutatások és az oktatás témáinak földrajzi tágítását jelzi, hogy 2005-ben az Intézet ismét 
átalakult. Bővült az új, Világgazdaságtani Tanszékkel és felvette a Világ- és Regionális Gazda-
ságtan Intézet nevet. Az oktatási profil is tágult. Az európai uniós ismeretek mellett nagyobb 
súlyt kaptak a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás témái. 2006-ban indult az Intézet gondozá-
sában a „Nemzetközi gazdálkodás” BSC alapszak, ami indokolttá tette 2010-től egy új tanszék, a 
Gazdasági Kapcsolatok Kihelyezett Intézeti Tanszék indítását. 
2008-ban indult el a „Regionális és környezeti gazdaságtan” mesterképzés, ami komoly forduló-
pontot jelent a regionális tudományos és szakmai képzésben. 

2008-ban a szakmai szolgáltatásokban is sikerült előbbre lépni. Ebben az évben befogadtuk 
és a régió széles közönsége számára elérhetővé tettük az MTA Regionális Kutatások Osztályán 
húsz év alatt összegyűjtött térségfejlesztési adatokat és dokumentumokat. Ezzel alkalmassá vál-
tunk a településeken és kistérségekben folyó fejlesztések közvetlen szakmai segítésére. Regioná-
lis szinten a klaszterszerveződési folyamatokba kapcsolódtunk be. Részt vállaltunk a regionális 
egészségügyi klaszter létrehozásában. 
 
Pillantás a jövőbe: hosszú távú oktatási és kutatási irányok 
 
Az elmúlt 15 évben az Intézet kutatási és oktatási irányai is letisztultak. Kutatási profilunkba – 
építve a korábbi kutatási tapasztalatokra és eredményekre - a gazdaság tökéletlen működése kö-
vetkeztében a különböző területi szinteken létrejövő térbeni diszharmóniák és az ezek mérséklé-
sére irányuló alternatív gazdasági törekvések vizsgálata vált dominánssá. Ezen belül kitüntetett 
figyelmet fordítunk a perifériák sajátosságainak és mozgásainak tanulmányozására. Ebben nem 
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kis szerepet játszik az a felismerés, hogy a térség, amelyben élünk maga is periféria, jobb eset-
ben félperiféria. Fejlődését a globalizációval együtt járó heterogenitás és polarizáció, a 
prekapitalista szerkezet és a posztmodern képződmények együttélése, függőségek és szegmentá-
ciók határozzák meg. A gazdasági fejlődés centrumaitól távol fekvő, napjaink értékítélete szerint 
alulfejlettnek minősített térségekben a felzárkózást a területi elmaradottság ördögi körei teszik 
lehetetlenné. Az elmúlt évek kutatásai rávilágítottak, hogy nem csupán gazdasági, hanem 
nagyon súlyos társadalmi és intézményi problémák halmozódása az, ami a modernizációs 
folyamatokban lemaradt térségek felzárkózását gátolják. Azt is látjuk azonban, hogy 
civilizációnk fejlődése során centrumok váltak perifériákká és korábbi perifériák kiemelkedtek a 
periférialétből.  

Feltételezésünk szerint a 21. század fejlődési folyamatai, éppen a modernizáció során 
kialakult új szűkösségek lehetőséget adnak egyes globális vagy szupranacionális perifériák 
kiemelkedésére, vagy legalábbis függőségük csökkentésére. Hasonlóan, országon belül a 
jelenleg elmaradott – jelentős részben vidéki – területek is új esély kaphatnak az általuk birtokolt 
erőforrások hasznosításán alapuló fejlődési pályán való elindulással. Igaz, az adottságok és az 
azok hasznosítására való képesség a periférián, ill. a rurális téren belül is különbözők. A fejlett 
térségekben értelmezhető regionális versenyképesség ezen térségek egy részében más 
értelmezést nyer. Az új kihávásoknak való megfelelésben a modernizációs értelemben 
elmaradott, ill. vidéki térségek fejlesztése, természeti, társadalmi és kulturális erőforrásainak 
bevonása nem csupán méltányossági kérdés, hanem a fenntartható fejlődés elérésének 
alapfeltétele. 

A kutatásban célunk a perifériák kialakulását és életútját meghatározó folyamatok megérté-
se és ezen tudás birtokában a periférialétből való kilépés esélyeinek, a fejlődés lehetséges iránya-
inak is feltételeinek feltárása.  
A globális, szupranacionális-, mezo és lokális szinten végzendő kutatásaink három nagy kérdés-
kört érintenek: 
(1) A perifériák jellemzőinek, a periféria lét tényezőinek és sajátosságainak vizsgálata során 
bemutatjuk a területi egyenlőtlenségek szerepét és megjelenését a perifériák kialakulásában, a 
perifériaképző tényezők változékonyságát a multipoláris világban és a perifériák „másságát”, a 
centrum térségektől eltérő társadalmi – gazdasági – környezeti sajátosságaikat. 
(2) A periféria létből való kimozdulás esélyeinek feltárása magába foglalja a perifériák fejlődé-
sének és fejlesztésének hagyományos és alternatív elméleteinek áttekintését. Ezen belül a cent-
rum-periféria elméleteknek a változó világgazdasági helyzetben, a multipoláris világrendszerben 
való értelmezését, valamint az exogén és az endogén fejlődés lehetőségének, előnyeinek és ve-
szélyeinek feltárását és mérlegelését. Az elméletek bázisán és esettanulmányok alapján mérle-
geljük a modern és a posztmodern fejlődés keretei között a perifériák abszolút vs. relatív kon-
vergencia esélyeit, a centrumok és perifériák (város és vidék) közötti kapcsolatrendszer alakulá-
sát, az azt alakító tényezőket.  
(3) A periféria létből való kimozdulás eszközei és módjai között az intézményrendszer szerepére 
és alternatíváira mutatunk rá. Kiemelt figyelmet fordítunk a területi integrációk szerepének érté-
kelésére. A területi tervezés és programozás centrumokban kifejlesztett módszertanának a peri-
fériákon való alkalmazhatóságának, a tervezésnek és a támogatási eszközöknek a függőségi vi-
szonyok alakulásában játszott szerepének vizsgálata várhatóan a perifériák számára megfelelőbb 
politika megalapozásához visz közelebb bennünket. Elemezzük külső működőtőke vonzására 
alapozott exogén, és az endogén fejlesztés eszközeit és azok (környezeti, társadalmi, gazdasági) 
hatásait. Feltárjuk a fenntartható és a szolidáris gazdasági modellek, valamint a kulturális gazda-
ság bevezetésének feltételeit és esetleges tapasztalatait a perifériákon.  
Területi preferenciánk mutatkozik meg abban, hogy a Keletközép-Európai, azon belül különösen 
a Kárpátok Eurorégió és Észak-Magyarország jó gyakorlatainak összegyűjtésével, a fejlesztés 
politikai, kulturális-közösségi és intézményi hátterének feltárásával kívánunk hozzájárulni a 
tárgykörre vonatkozó nemzetközi tudásbázishoz és a kapcsolódó elméletek formálódásához.  
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A perifériakutatásokban néhány éven belül vezető tudományos műhellyé kívánunk válni. 
A BSC képzésben a nemzetközi gazdálkodás alapszak mellett más közgazdasági szakokban 

is meg kívánjuk jeleníteni a területi szemléletet, a kutatásaink során nyert eredményeket. Az 
MSC képzésben a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon megtartott regionális me-
nedzser és környezetgazdasági menedzser szakirányok mellett létre kívánunk hozni egy „Tele-
pülés-menedzser” szakirányt. A mesterképzésben Intézetünk erőssége a területi tervezés oktatása 
és specialitásunk a helyi foglalkoztatás-szervezés, a szociális gazdaság, a klaszterszervezés 
szakembereinek magas színvonalú képzése. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar „Vál-
lalkozáselmélet és gyakorlat” Doktori Iskolájában a regionális tudományok legújabb irányzatai-
nak és témáinak művelését segítjük. 
Kiemelten foglalkozunk a regionális kérdések iránt érdeklődő tehetségekkel. 

Az oktatás és a gyakorlat közötti távolság csökkentése érdekében folytatjuk az egyetem és 
egy-egy kiválasztott kistérség közötti együttműködést, melynek keretében szervezzük a hallga-
tók térségi fejlesztésekbe, azok előkészítésébe való bekapcsolódását, valamint északkelet Kár-
pát-medencei szinten esettanulmány megoldó versenyt hirdetünk. 

Létrehozott adatbázisainkkal, alapkutatási eredményeinkkel segítjük a régióban lévő és az 
országos döntéshozást, valamint a fejlesztés menedzsment szervezeteit. Közvetlen szolgáltatást 
építünk ki a régióban a helyi (települési, járási) fejlesztésben dolgozók számára.  

A vázolt célok és feladatok megvalósításában szoros együttműködést alakítottunk ki a Kár-
pát-medence északkeleti részében működő felsőoktatási intézményeket (Babes-Bólyai Tudo-
mányegyetem földrajz- és Gazdaságtudományi Karával, a Kassai Műszaki Egyetem Gazdaság-
tudományi Karával, a Harkovi Állami Egyetem Gazdaságtudományi Karával), a perifériakutatá-
sokban élenjáró európai tudományos műhelyekkel, a fenntartható fejlődés, a szolidáris gazdaság 
és helyi fejlesztés hazai, európai és globális szakmai szervezeteivel. 
 
Elméleti és alkalmazott kutatási projektek  
 
2005-2011 
 

− Using novel infomation and communication technologies for the support of elderly's active 
participation in the information society (SILHOUETTE) (témavezető: Dr. Nagy Zoltán) 
2011-2012.  

− INTERREG IV C , DLA Digital Local Agenda, 2010-2012. (témavezető: Dr. Kocziszky 
György) 

− Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Regions (SEMIGRA) (Topic 
leader: Győrffy Ildikó). 

− Jean Monnet Centre of Excellence in Regional Public Administration at the Univer-sity of 
Miskolc - European Commission, Lifelong Learning Programme, (témavezető: Dr. 
Kocziszky György) 

− „Virtuális vállalatok, e-kormányzat, információs és kommunikációs technológiák” c. 
TÁMOP- 4.1.2-08/1/A-2009-0049  (témavezető: Dr. Kocziszky György)  

−  International Visegrad Fund, Standard Grant, Impact of EU Cohesion Policy in Visegrad 
countries: Challenges for Future, No. 20920138, 2010. (Topic leader: Dr. Kuttor Dániel). 

− TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 Multimédiás távoktatási rendszerre épülő, technológia 
transzfer tanácsadó szolgáltatás kialakítása KKV-k számára PP7. (Projektvezető: Dr. 
Kocziszky György 2009-2011) 

− INTERREG III B CADSES Neighbourhood Programme: „Carpathian Project” (témavezető: 
Dr. Kocziszky György) 

− „INNOMONITOR – Regionális innovációs monitoring és előrejelző rendszer” (azonosító 
szám: BAROSS_EM07-EM_ITN5_07-2008-0002) (témavezető: Dr. Kocziszky György) 
"www.innomonitor.hu" 
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− Globalizáció és intézményi változások, Magyarország világgazdasági illeszkedési stratégiái 
OTKA  K 76870 (2009-2012) (témavezető: Dr. Tóthné dr. Szita Klára) 

− „Egészségturisztikai Kutató Központ létrehozása, innovatív egészség-turisztikai termékek 
kifejlesztése” (azonosító szám: BAROSS_EM07-EM_ITN3_07-2008-0037) (témavezető: 
Dr. Nagy Zoltán)  

− NORRIS Projekt –  SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME „North Hungary and Kosice 
Bilateral Regional Innovation Strategy Project” (témavezető: Dr. Kocziszky György) 

− Hazai on-line LCA adatbázis kiépítése (GVOP 3.1.1.2004-05 0248/3.0) (2005-2007) (téma-
felelős: Dr. Tóthné dr. Szita Klára) 

− Regionális klaszterek és egy virtuális klaszter létrehozása az interregionális adminisztráció 
területén (DEPURE KOMPONENS 2 www.depure.org www.depure.org), (témavezető: Dr. 
Kocziszky György). Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló INTERREG IIIC 
projekt. 

− DEPURE rendszer létrehozása című komponens (KOMPONENS 3 www.depure.org), egy 
olyan jelzőrendszer kidolgozása és tovább fejlesztése, amely alkalmas az interregionális ter-
vezésre és értékelésre (DEPURE rendszer) (témavezető: Dr. Kocziszky György) Az Európai 
Unió társfinanszírozásával megvalósuló INTERREG IIIC projekt. 

− Carpathian Project (INTERREG IIIB CADSES, témavezető: Dr. Illés Iván) A KÁRPÁTOK 
PROJEKT az EU területi politikájának elemeit transznacionális keretek között a törékeny 
gazdasági és ökológiai rendszerű Kárpátok Régió fejlesztésébe és irányításába integrálja. 

− Globalizáció – EU integráció. Magyarország felzárkózási stratégiái (OTKA T 043149) 
(2004-2006) (témafelelős: Dr. Tóthné dr. Szita Klára). 

 
2000-2005 
 

− "Hallgatók a régióért – régió a hallgatókért" (hivatkozási szám: ROP3.3.1-2005-02-
0014/31) (témavezető: Dr. Kocziszky György) 

− Az Észak-magyarországi régió szakképzés-fejlesztési stratégiája. Megbízó: Észak-
magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság. Miskolc, 2004. (témavezető: Dr. 
Kocziszky György). 

− Javaslat a hazai regionális innovációs kapacitás fejlesztésének hálózatos együttműködési 
rendszerének kialakítására. Megbízó: Nemzeti Területfejlesztési Hivatal; 2004. (témaveze-
tő: Dr. Kocziszky György). 

− Jean Monnet Projekt /2003-2005/: Jean Monnet Chair – ref. C2/0195 – ’European 
Economis’ /szerződés száma: No. 2002 – 4310/001 – 001 JMO-JMO/. (témavezető: Dr. 
Kocziszky György). 

− Jean Monnet Projekt /2001-2004/: Permanent Course – C01/098 „Policies of the European 
Union” /szerződés száma: No. 2001 – 1132/062 – 001/. (témavezető: Dr. Kocziszky 
György). 

− Sajó-Rima Eurorégió fejlesztési terve. Megbízó: BAZ Megyei Fejlesztési Ügynökség (té-
mavezető: Dr. Kocziszky György). 

− Területfejlesztési támogatások társadalmi-gazdasági hatás-vizsgálata. Megbízó: Miniszter-
elnöki Hivatal. (témavezető: Dr. Kocziszky György). 

− Észak-magyarországi Régió innovációs potenciáljának vizsgálata. Megbízó: Oktatási Mi-
nisztérium (témavezető: Dr. Kocziszky György). 

− EU ismeretek távoktatási anyagának fejlesztése és bevezetése e-learning környezetben. 
Megbízó: APERTUS Közalapítvány. (témavezető: Dr. Kocziszky György). 

− A biotechnológia várható fejlődése és hatásai Magyarországon a 21. században (OTKA 
T32926) (2001-2003) (témavezető: Dr. Tóthné dr. Szita Klára). 

− Környezeti hatásvizsgálatok, életcikluselemzések (NKFP 4/005/2001) (2001-2003) (alprog-
ramvezető: Dr. Tóthné dr. Szita Klára) 
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− Békés megye 1998-2001. évi társadalmi-gazdasági folyamatainak értékelése, a 2002-2006. 
közötti időszak kiemelt fejlesztési irányának meghatározása. Megbízó: Békés Megyei Köz-
gyűlés. (témavezető: Dr. Kocziszky György). 

− A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben. (NKFP-
konzorciumi partnerség). (témavezető: Dr. Kocziszky György). 

− B-A-Z megye kistérségi innovációs stratégiáinak kidolgozása, realizálási folyamatainak in-
dítása. Decentralizált Műszaki Fejlesztés Célirányzat. (témavezető: Dr. Kocziszky György). 

− BAZ megye három kijelölt kistérsége innovációs fejlesztési stratégiájának kidolgozása.  
Megbízó: BAZ Megyei Fejlesztési Ügynökség. (témavezető: Dr. Kocziszky György). 

 
1996-2000 
 

− Miskolc MJ. Város Fejlesztési Programja (2001-2003). Megbízó: Miskolc MJ. Város Ön-
kormányzata. (témavezető: Dr. Kocziszky György). 

− Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciója. Megbízó: BAZ Megyei Köz-
gyűlés. (témavezető: Dr. Kocziszky György). 

− Borsod – Abaúj – Zemplén megye regionális fejlesztési programja. (témavezető: Dr. 
Kocziszky György). 

− Regionalitás és közigazgatás az Európai Unióban. TEMPUS IB JEP – 13328 – 98. (témave-
zető: Dr. Kocziszky György). 

− Borsod-Abaúj-Zemplén megye befektetői adattár CD. Megbízó: BAZ Megyei Közgyűlés. 
(témavezető: Dr. Kocziszky György). 

− Miskolc MJ. Város vagyongazdálkodási rendszerének fejlesztése. Megbízó: Miskolc MJ. 
Város Önkormányzata. (témavezető: Dr. Kocziszky György). 

− Befektetők kézikönyve. Megbízó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány. (témavezető: Dr. Kocziszky György). 

− Miskolc ’97. Befektetési Tájékoztató. Megbízó: Miskolc MJ. Város Önkormányzata. (téma-
vezető: Dr. Kocziszky György). 

− Miskolc városbemutató 3 nyelvű CD. Megbízó: Miskolc MJ. Város Önkormányzata. (téma-
vezető: Dr. Kocziszky György). 

− Regional Assesment and Development Strategy for the Csík Basin, Rumania. Soros R SSI. 
Külföldi partner: WAC-Center for Regional and Antropological Research, Rumania. (téma-
vezető: Dr. Bődy Pál). 

− Humán stratégia és emberi erőforrás fejlesztés a régió gazdasági szerkezetátalakításához és 
a válságkezeléshez. PHARE-KPA-II. 054. Miskolc, 1995-1997. 

− A műszaki felsőoktatás hallgatóinak motivációi és szakmai perspektívái, különös tekintettel 
a munkaerőpiacra. Holland-magyar összehasonlító kutatás. University of Eindhoven-
Miskolci Egyetem. Miskolc, 1993-1997. 

− Válságkezelés tapasztalatai a Ruhr-vidéken. Meghívó: Carl Duisberg Gesellschaft, Köln. 
(témavezető: Dr. Kocziszky György) 

− Vállalati kultúra és arculat. A MALÉV és a BA arculatváltása. University of Stratclyde Bu-
siness School. Glassgow-Miskolci Egyetem. Miskolc, 1995-1996. 

 
Válogatott publikációk  
 
2005-2011 
 

− G.Fekete É. (2010): Geographical aspects of social and solidarity economy. BUSINESS 
STUDIES 7. (2) p. 47-59.  

− G.Fekete É. (2009): Hátrányos helyzetű térségek fejlesztése. In: Kocziszky György (szerk.) 
Tudásalapú társadalom – Tudásteremtés – Tudástranszfer – Értékrendváltás. Miskolc: Mis-
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kolci Egyetem, p. 254-262. (Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi Kon-
ferencia; 7.)  

− G.Fekete É. (2009): The role of women in the development of rural areas in a post-socialist 
Hungary. Analele Universităţii de Vest din Timişoara, GEOGRAFIE, vol. XIX, p. 27-38. 

− Kocziszky Gy. (2008a): Regionális integrációk gazdaságtana. Egyetemi Kiadó, Miskolc, p.170. 
− Kocziszky Gy. (2008b): Területfejlesztés módszertana. Egyetemi Kiadó, Miskolc, p.268. 
− Kocziszky Gy. (2006): Versenyképességi elemek a hazai regionális stratégiákban. (In: Horváth 

Gyula (szerk.): Régiók és települések versenyképessége. MTA Regionális Kutatások Központja. 
Pécs, p. 441-462.  

− Kocziszky Gy. (2005): Adalékok a térségi gazdaságfejlesztés módszertanához. Miskolci Egye-
tem. Miskolc, p. 75. 

− Nagy Z. (2011): A regionális központok fejlődése Magyarországon az elmúlt két évtizedben. 
Tudásalapú társadalom, Tudásteremtés, Tudástranszfer, Értékrendváltás. VIII. Nemzetközi 
Tudományos Konferencia, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, elektroni-
kus megjelenés p. 1-12.  

− Nagy Z. (2010): Changing Positions – Hungary vs. Slovakia. (társszerző: Győrffy Ildikó) 
Cross-border Partnership. University of Debrecen Press. p. 126-131. szerk: Horga, I.– Süli-
Zakar I.  

− Nagy Z. (2009): Investigation of the interdependence between the national and regional 
level growth through the cases of Hungary and Slovak Republic. (társszerző: Kuttor Dániel) 
in: Understanding and Shaping Regions: Spatial, Social and Economic Futures, RSA, 
Seaford 2 

− Nagy Z. (2007): Miskolc város pozícióinak változásai a magyar városhálózatban a 19. szá-
zad végétől napjainkig. Studia Geographica 19. Debreceni Egyetem, 244 p.  

− Tóthné Szita K. – Roncz J. (2011): The Methodological Development of Regional 
Sustainability Analysis. THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE 7:(1) pp. 85-92. 

− Tóthné Szita K. (2010): A biotechnológia és a nanotechnológia szerepe a technikai-
technológiai fejlődésben, 2025-ben. In: Nováky E (szerk.) Magyarország 2025: Tanul-
mánykötet a Magyarország 2025 című akadémiai kutatás alapján. Budapest: Gazdasági és 
Szociális Tanács, pp. 305-321. (Magyarország 2025; 3-4.) 

− Tóthné Szita K. (2007): A fenntartható fejlődés és életciklus-elemzés. In: Kocziszky György 
(szerk.) VI. Nemzetközi Konferencia a közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója 
alkalmából. Miskolc; Lillafüred, Magyarország, 2007.10.10-2007.10.11. Miskolc: Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Kar, pp. 112-119. 

 
2000-2005 
 

− Illés I, Kocziszky Gy, Polzer H, Tóthné Szita K, Zsúgyel J (szerk.): Tudásalapú társadalom, 
tudásteremtés, tudástranszfer, értékrendváltás: IV. Nemzetközi tudományos konferencia 
előadásai. Miskolc, Magyarország, 2003.05.26-2003.05.27. Miskolci Egyetem Gazdaságtu-
dományi Kar, 2003.  

− Kocziszky Gy. (2001/b): Socio-Economic Changes in the Csik Basin. Business Studies Vol.1. 
Num. 1. p. 87-101. 

− Kocziszky Gy. (2001/c): Gondolatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági helyzetéről az ez-
redfordulón. (In: Borsod-Abaúj-Zemplén megye kistérségeinek jelene és jövője az ezredfordu-
lón) Miskolc, p. 5-9. 

− Kocziszky Gy. (2000/a): A területfejlesztés új irányai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Észak-
kelet-Magyarország, Nr. 4/5.szám, p. 4-19. (társszerző: Piskóti I., Némethy L.). 

− Kocziszky Gy. (2000/b): Adalékok a Csíki-medence fejlesztéséhez. Falu Város Régió. 4/5. szám, 
p. 54-60. (társszerző: Bődy Pál, Bíró Zoltán)  
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1996-2000 
 

− Bakos I./ Felföldi Gy. (1998): Válságkezelés. Oktatási segédlet Miskolci Egyetem. p. 76. 
− Kocziszky Gy. (1997/a): Regionális gazdasági kutatások, súlypontok és kihívások. GÉP, Nr. 2. 

p.42-44. 
− Kocziszky Gy. (1997/b): Terület- és településfejlesztési ismeretek oktatása, súlypontok és kihívá-

sok. IV. Országos Urbanisztikai Konferencia Kiadványa. Siófok. p. 23-26. 
 
 
 


