
Térgazdaságtani Kutatási Műhely 
 
A kutatási műhely célja: 

A Térgazdaságtani Kutató Központ alapvető célja, hogy egy olyan nemzetközileg 
elismert kutatási egységgé váljon, amely a regionális fejlődés vizsgálatában az 
interdiszciplináris megközelítést helyezi előtérbe, a regionális gazdaságtan, gazdaságföldrajz, 
környezetgazdaságtan és térinformatika integrálásával. Ehhez az általános célhoz a TKK három 
alapvető tevékenység elvégzésével járul hozzá: alkalmazott kutatásokkal, továbbképzési 
programokkal és a kutatási eredmények disszeminálásával. 

A fentiekből adódóan a TKK alapvető küldetése, hogy egyetemi-, akadémiai- és magán 
szektorból származó erőforrásokat mozgósítson a térgazdaságtani kutatási tevékenységek 
erősítése céljával. 
Kutatási kérdések: 

 Hogyan hatnak a területi és gazdasági folyamatok a térszerkezet alakulására? 
o Területi és társadalmi különbségek és térszerkezet Magyarországon és 

Európában. 
o Elérhetőségi viszonyok értékelése magyarországi településeken, régiókban. 
o Európai és magyarországi városok, regionális centrumok, fejlődési 

sajátosságainak feltárása. 
o Centrumok világgazdasági pozícióinak változásai, világgazdasági jelenségek, 

folyamatok alakulása a globalizált világgazdaságban. 
 Melyek a regionális fejlődés és növekedés tényezői? 

o Konvergencia tesztelése és vizsgálata.  
o Gazdasági és társadalmi területi különbségek vizsgálata, a térszerkezet 

modellezése.  
o Az új gazdaság térbeli megjelenése Közép-Kelet-Európában és a Kárpát-

medencében. 
o Az ipari szerkezetváltás területi hatásainak vizsgálata.  
o EU fejlesztési politikák hatásainak vizsgálata. 
o A területi innováció vizsgálata. 

Empirikus vizsgálatok: 
 Interjúk készítése a regionális fejlődésben érintett szervezetek vezetőivel 
 Rendszeres, folyamatosan aktualizált vizsgálatok elvégzése a regionális és helyi 

fejlődés alapindikátorainak (GDP per fő, HDI stb.) változásáról. 
 Jó gyakorlatok tárának összeállítása, bővítése 
 Esettanulmányok készítése. 

Az eredmények hasznosítása: 
Hazai és nemzetközi publikációk készítése. Az eredmények beépítése az oktatásba. Az utolsó 
három évben megjelent szakirodalomi  újdonságok rendszeres feldolgozása és bemutatása, kari 
prezentációk és kerekasztalok formájában. Stratégiai és együttműködési kapcsolatokat alakít ki 
hazai és külföldi partnerekkel: Magyar Tudományos Akadémia, FKI, KRTK, Miskolci 
Egyetemi, Földrajz Intézet, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Bankszövetség, CESCI, BBTE, 
Földrajz Kar, Matematika és Informatika Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Institut für 
Länderkunde Leipzig, Magdeburgi Egyetem, Berni Egyetem, Regional Studies Association, 
Regional Science Association, International Geographical Union. 
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