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Doktori kutatások (2017–2022) – fókuszban a kelet-közép-európai  
térség városai 

Kézai Petra Kinga1,2 

Absztrakt 

A 2000-es évek után hazánkban is elterjedtek a doktori kutatások, ami egyrészt köszön-
hető a törvényi háttér megváltozásának, illetve a tudásgazdaságok kifejlődésének. Jelen 
tanulmány a magyar intézményekben elmúlt öt évben sikeresen lezajlott doktori képzé-
sek hallgatóinak kutatási témáit vizsgálja, arra kutatási kérdésre keresve a választ, hogy 
vajon mennyire kutatott téma a kelet-közép-európai térség városai? A tanulmány a dok-
tori.hu nyilvánosan elérhető adatbázisát használta fel. A vizsgálat rámutatott, hogy a 
témakör rendkívül komplex, hiszen maga a nagytérség is, de különösen a város, mint a 
településrendszer fókuszpontja összetett, sokoldalú közelítést és feldolgozást érintő 
rendszer. Így számos tudományág (lásd MTA besorolás) foglalkozhat egyrészt a térség-
gel és a nagyvárossal, annak közös halmazával, viszont a kelet-közép-európai térségben 
határokon átívelő városi elemzések doktori értekezések tekintetében az elmúlt öt évben 
nem jellemzőek. 

Kulcsszavak: testvérvárosok, városkutatás, Kelet-Közép-Európa 

Abstract 

After the 2000s, doctoral research also became more widespread in Hungary, thanks to 
changes in the legal framework and the development of knowledge economies. The 
present study examines the research topics of doctoral students who have successfully 
completed doctoral studies in Hungarian institutions in the last five years, seeking an 
answer to the research question: how much research has been done on the cities of Cent-
ral and Eastern Europe? The study used the publicly available database of doktori.hu. 
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The study showed that the topic is extremely complex, as the metropolitan area itself, 
but especially the city as the focal point of the settlement system, is a complex system 
that requires a multifaceted approach and processing. Thus, many disciplines (see the 
classification of the Hungarian Scientific Academy) can deal with the region and the met-
ropolis as a common set, but in the Central and Eastern European region, cross-border 
urban analyses in terms of doctoral theses have not been common in the last five years. 

Keywords: sister cities, urban studies, Central-Eastern-Europe 

Bevezetés 

A 21. század elején már valamennyi európai egyetemen megtalálhatóak a mester foko-
zat elvégzése után a tudományos képzést nyújtó doktori iskolák. Ez a képzési forma az 
egyes országok oktatási hagyományaitól függően néhányban már sok évtizedes múltra 
tekint vissza, míg másutt, így Magyarországon is, az 1990-es években váltotta fel a ko-
rábbi posztgraduális tudományos fokozatszerzési módot. A PhD-képzésben végzett 
hallgatók korábban jellemzően tudományos munkakörökben, az akadémiai szektorban 
helyezkedtek el, míg a tudásgazdaságok korában a képzés sok helyen kiszélesedett, át-
alakult, és olyan tudományos gondolkodásmód elsajátítása vált a céljává, amely a gaz-
daság számos területén hasznosítható, ami számos kihívás elé állította a PhD-képzést is. 
Ilyen kihívás közé tartozik a képzés elterjedése, míg a 80-as években érettségizők keve-
sebb mint 40%-a jutott be a felsőoktatásba, a 2000-es évekre ez az arány 70% fölé emel-
kedett, sőt 2010 óta már meghaladja a 80%-ot (Munkaerőpiaci Tükör, 2012. p. 377.) 
Mindez azt eredményezi, hogy a PhD-hallgatók merítési bázisa is jelentősen megnöve-
kedett, mindamellett, hogy a képzettek minősége jelentősen befolyásolta a tényleges 
merítési bázist (Inzelt Csonka, 2018).  

Változást hozott a 2005. évi felsőoktatásról szóló törvény (2005. évi CXXXIX tv.), 
amely szerint az oktatói munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat.  
Az MTA-ról szóló törvény (1994. évi XL tv.) pedig rendelkezik arról, hogy a tudomá-
nyos utánpótlást ösztöndíjrendszer fenntartásával segíti. Az intézeteken belüli előrejutás 
feltétele pedig, egyebek mellett, a PhD fokozat megszerzése, így elmondható, hogy az 
elmúlt években megnőtt a PhD fokozat iránti igény (Inzelt Csonka, 2018). Hogy a tö-
rekvések mennyire voltak eredményesek megmutatja az Országos Doktori Tanács adat-
bázisa, ahol nyomon követhető a PhD-képzés elterjedése következtében a 2000 óta  
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tudományos fokozatok száma. Csupán az elmúlt tíz évben a PhD fokozat odaítélések 
száma elérte a 14050 főt az összes tudományterületen3. 

1. ábra 

PhD fokozat odaítélések aránya 2012. június-2022. június között (100%=2012-2022) 
és az átlagtól való eltérés (fő) 

 
Forrás: Saját szerkesztés Doktori.hu alapján. 

Az összes tudományterületen doktori fokozatot elnyertek száma évi 1280–1600 fő 
között ingadozott (2012 és 2022 esetében csak fél éves adatot vizsgáltunk). A doktori 
fokozatot odaítélő intézmények rangsora a 2012–2022 időszakban megszerzett arányá-
ban (2. ábra).4 

 
 
 

                                                        
3 A kutatás forrásaként szolgált a nyilvánosan is elérhető adatbázis a www.doktori.hu webcímen. Jelen 

adatsor 2012. június 19. és 2022. június 19. közötti időszakban végzett fokozatot elnyerteket tartal-
mazza.  

4 A Pannon Egyetem 283 illetve a Széchenyi István Egyetem összesen 282 fokozatot ítélt oda a tíz év 
alatt. Továbbá az alábbi intézményekben a vizsgált időszak alatt nem érte el a 120 főt, tehát 2% alatt 
volt a végzettek aránya: Állatorvostudományi Egyetem, Óbudai Egyetem, Színház és Filmművészeti 
Egyetem, Közép-európai Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Magyar Testnevelési és 
Sporttudományi Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Eszterházy Károly Katolikus Egye-
tem, Károli Gáspár Református Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, Andrássy Gyula Buda-
pesti Német Nyelvű Egyetem, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Országos Rabbiképző 
és Zsidó Egyetem és az Evangélikus Hittudományi Egyetem. 
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2. ábra 

PhD fokozat odaítélések száma egyetemenként (100%=2012-2022) 

 
Forrás: Saját szerkesztés Doktori.hu alapján. 

Módszertan 

De vajon milyen kutatási témákat vizsgáltak a doktori értekezésükben? Mivel a  
Doktori.hu adatbázis mindösszesen a végzett neve, témavezetője esetleg társ-témaveze-
tője, intézménye, a védés időpontja és a disszertáció címe adatokat tartalmazza, ezért a 
címekben kulcsszavakra folytattam keresést, amely alapján leszűrtem a kelet-közép- 
európai régió városait vizsgáló tanulmányokat. Mivel az adatbázis nem tesz különbséget 
a magyar, illetve az angol nyelvű disszertációk között, ezért a kulcsszavakat is mindkét 
nyelven megadtam. Az alábbi kulcsszavak alapján történt a keresés: Európa, közép,  
kelet, városok, város (Europe, central, eastern, city, cities).  

Kutatás eredménye 

A kulcsszavak alapján összesen 42 dolgozatot tudtam a témában relevánsként beazono-
sítani, amelyeket részletesen megvizsgáltam és azt tapasztaltam, hogy mindösszesen  
14 doktori disszertáció született a 2017–2022 időszakban, amely a kelet-közép-európai 
városokat vizsgálja (1. táblázat).  
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1. táblázat  

A kelet-közép-európai városokat vizsgáló doktori disszertációk (2017–2022) 

 Fokozat 
odaíté-
lések 

Év 
Doktori 

intézmény 
Doktori 
iskola 

Doktori  
iskola  
vezető 

Doktori értekezés címe 
Tudomány-
terület 

Tudo-
mányág 

1 Csiki 
Varga 
Tamás5 

2016 Nemzeti 
Közszol-
gálati 
Egyetem 

Hadtudo-
mányi 
Doktori  
Iskola 

Prof. dr. Csi-
kány Tamás 
egyetemi  
tanár 

A kelet-közép-európai ál-
lamok védelmi együttmű-
ködési törekvései, 2008-
2016 

Társada-
lomtudo-
mányok  

Hadtudo-
mányok 

2 Dudok 
Fanni6 

2016 Szegedi 
Tudo-
mányegye-
tem 

Neveléstu-
dományi 
Doktori Is-
kola 

Prof. Dr. 
Molnár 
Gyöngyvér, 
egyetemi  
tanár 

A kelet-közép európai tár-
saság néhány oktatási 
rendszerének összehason-
lító vizsgálata  

Bölcsé-
szettudo-
mányok 

Neveléstu-
dományok 

3 Gombos 
Szandra
7 

2016 Széchenyi 
István 
Egyetem 

Regioná-
lis- és Gaz-
daságtudo-
mányi 
Doktori  
Iskola 

Prof. Dr. 
Rechnitzer 
János,  
egyetemi  
tanár 

A magyar városok kultu-
rális imázsa a kulturális kí-
nálat és kereslet tükrében 

Társada-
lomtudo-
mányok  

Regionális 
tudomá-
nyok 

4 Rácz 
Szilárd8 

2017 Pécsi  
Tudo-
mányegye-
tem 

Regionális 
Politika és 
Gazdaság-
tan Doktori 
Iskola 

Prof. Dr. 
Varga Attila, 
egyetemi  
tanár 

A posztszocialista Délke-
let-Európa térszerkezeti és 
városhálózati folyamatai 

Társada-
lomtudo-
mányok 

Közgazda-
ságtudo-
mányok 

5 Erőss 
Ágnes9 

2018 Eötvös  
Lóránd  
Tudo-
mányegye-
tem 

Földtudo-
mányi 
Doktori Is-
kola 

Prof. Dr. 
Bartholy  
Judit, egye-
temi tanár 

Szimbolikus terek és tér-
használat a többnemzeti-
ségű városokban: Bereg-
szász és Nagyvárad pél-
dája 

Természet-
tudomá-
nyok 

Földtudo-
mányok 

6 Gál 
Bence10 

2018 Pécsi Tu-
domány-
egyetem 

Breuer 
Marcel 
Doktori  
Iskola 

Prof. Dr. 
Bachmann 
Bálint, egye-
temi tanár 

A városfejlesztési koncep-
ció szerepe a nagyvárosok 
globális problémáinak 
megoldásában Budapest 
példáján keresztül 

Műszaki 
tudomá-
nyok 

Építész-
mérnöki 
tudomá-
nyok 

  

                                                        
5 Csiki T. (2017): A kelet-közép-európai államok védelmi együttműködési törekvései, 2008-2016: doktori 

(PhD) értekezés. https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/12399/csiki_tam8as_ 
doktori_ertekezes.pdf?sequence=14 

6 Dudok F. (2021): A kelet-közép európai térség néhány oktaási rendszerének összehasonlító vizsgá-
lata-a matematikaoktatás területén (Doctoral dissertation, szte). http://doktori.bibl.u-sze-
ged.hu/id/eprint/10938/ 

7 Gombos Sz. (2018): A magyar városok kulturális imázsa a kulturális kínálat és kereslet tükrében 
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, PhD Disszertáció, 
Győr. https://rgdi.sze.hu/downloadmanager/details/id/34114/m/12744  

8 Rácz Sz. (2017): A posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatai. 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23357 

9 Erőss Á. (2019): Szimbolikus terek és térhasználat többnemzetiségű városokban: Beregszász és 
Nagyvárad példája. Névtani Értesítő, (41), 183–187. http://real.mtak.hu/107434/1/NE41_11_EA.pdf 

10 Gál B. (2018): A városfejlesztési koncepció szerepe a nagyvárosok globális problémáinak megol-
dásában Budapest példáján keresztül. Doktori értekezés. https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/17069 
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 Fokozat 
odaíté-
lések 

Év 
Doktori 

intézmény 
Doktori 
iskola 

Doktori  
iskola  
vezető 

Doktori értekezés címe 
Tudomány-
terület 

Tudo-
mányág 

7 Poreisz 
Vero-
nika11 

2018 Széchenyi 
István 
Egyetem 

Regionális 
– és Gaz-
daságtudo-
mányi 
Doktori Is-
kola 

Prof. Dr. 
Rechnitzer 
János, egye-
temi tanár 

A területi és a vállalati ver-
senyképesség összefüggé-
sei a magyar nagyvárosok 
példáján 

Társada-
lomtudo-
mányok 

Regionális 
tudomá-
nyok 

8 Páthy 
Ádám 
Ferenc12 

2019 Széchenyi 
István 
Egyetem 

Regionális 
– és Gaz-
daságtudo-
mányi 
Doktori Is-
kola 

Prof. Dr. 
Rechnitzer 
János, egye-
temi tanár 

A kelet-közép-európai re-
gionális központok fejlett-
ségi típusai 

Társada-
lomtudo-
mányok 

Regionális 
tudomá-
nyok 

9 Hegedűs 
Judit13 

2020 Soproni 
Egyetem 

Széchenyi 
István 
Gazdálko-
dás- és 
Szervezés-
tudomá-
nyok Dok-
tori Iskola  

Prof. Dr. 
Obádovics 
Csilla, egye-
temi tanár 

A fenntartható városfej-
lesztés és koncepciója:  
rugalmas városok 

Társada-
lomtudo-
mányok 

Gazdálko-
dás- és 
szervezés-
tudomá-
nyok 

10 Hor-
eczki 
Réka14 

2020 Pécsi  
Tudo-
mány-
egyetem 

Regionális 
Politika és 
Gazdaság-
tan Doktori 
Iskola 

Prof. Dr. 
Varga Attila, 
egyetemi ta-
nár 

Kisvárosi fejlődésutak. A 
dél-dunántúli kisvárosok 
helye és szerepe a társaság 
hosszútávú gazdasági és 
társadalmi változásaiban 

Társada-
lomtudo-
mányok  

Közgazda-
ságtudo-
mányok 

11 Martyin-
Csa-
mangó 
Zita15 

2020 Szegedi 
Tudo-
mányegye-
tem 

Földtudo-
mányok 
Doktori Is-
kola 

Dr. Mezősi 
Gábor, egye-
temi tanár 

A turizmus hatására bekö-
vetkezett változások a ha-
zai fürdővárosokban 

Természet-
tudomá-
nyok 

Földtudo-
mányok 

12 Morvay 
Sza-
bolcs16 

2020 Széchenyi 
István 
Egyetem 

Regionális 
– és Gaz-
daságtudo-
mányi 
Doktori Is-
kola 

Prof. Dr. 
Rechnitzer 
János, egye-
temi tanár 

Kultúra és városfejlődés a 
kreatív városok Kelet-Kö-
zép-Európában 

Társada-
lomtudo-
mányok  

Regionális 
tudomá-
nyok 

  

                                                        
11 Poreisz V. (2020): A területi és vállalati versenyképesség összefüggései a magyar nagyvárosok pél-

dáján. http://real.mtak.hu/109172/1/Dr.PoreiszVeronikaSDA2020_II_1_13-230.pdf 
12 Páthy Á. (2019): A kelet-közép-európai regionális központok fejlettségi típusai. 

https://rgdi.sze.hu/downloadmanager/details/id/34119/m/12744 
13 Hegedűs J. (2020): A fenntartható városfejlesztés új koncepciója: rugalmas városok (Doctoral 

dissertation, soe). http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/744/ 
14 Horeczki R. (2020): Kisvárosi fejlődési utak. A dél-dunántúli kisvárosok helye és szerepe a térség 

hosszú távú gazdasági és társadalmi változásaiban. https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24108 
15 Martyin-Csamangó Z. (2020): A turizmus hatására bekövetkező változások a hazai fürdővárosok-

ban. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10651/ 
16 Morvay Sz. (2020): Kultúra és városfejlődés a kreatív városok Kelet-Közép-Európában. 

https://rgdi.sze.hu//images/RGDI/honlapelemei/fokozatszerzesi_anyagok/Dok-
tori%20%C3%A9rtez%C3%A9s_Morvay%20Szabolcs.pdf 
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 Foko-
zat 

odaíté-
lések 

Év 
Doktori in-

tézmény 
Doktori 
iskola 

Doktori  
iskola  
vezető 

Doktori értekezés címe 
Tudomány-
terület 

Tudo-
mányág 

1
3 

Pong-
rácz 
Fe-
renc17 

2020 Széchenyi 
István Egye-
tem 

Regioná-
lis- és 
Gazda-
ságtudo-
mányi 
Doktori  
Iskola 

Prof. Dr. Rech-
nitzer János, 
egyetemi tanár 

Okosvárosok innovációi  

Társada-
lomtudo-
mányok 

Regionális 
tudomá-
nyok 

1
4 

Kun 
Gergő
18 

2021 Debreceni 
Egyetem 

Ihrig Ká-
roly Gaz-
dálkodás- 
és Szer-
vezéstu-
domá-
nyok 
Doktori  
Iskola 

Prof. Dr.  
Balogh Péter, 
egyetemi tanár 

Modern Városok Prog-
ram: kiút a Budapest 
központú gazdaságból? 

Társada-
lomtudo-
mányok  

Gazdálko-
dás- és szer-
vezéstudo-
mányok  

Forrás: Saját szerkesztés. 

A kelet-közép-európai térség városait vizsgáló doktori értekezések 71 százaléka  
társadalomtudományok (10 dolgozat), 14 százaléka természettudományok, hét száza-
léka műszaki tudományok és mindösszesen egy százaléka bölcsészettudományok terü-
leten született. A tudományági besorolás alapján 36 százalék a regionális tudományok,  
14 százalék a földtudományok, a gazdálkodás- és szervezéstudományok, illetve a köz-
gazdaságtudományok, hét százalék az építészmérnöki tudományok, hadtudományok, 
neveléstudományokhoz sorolandó. A doktori kutatások szellemi műhelyéül elsősorban 
Győr, másodsorban Pécs, majd Szeged szolgáltak 2017–2022 között. A legtöbb érteke-
zés a témában a Prof. Dr. Rechnitzer János által vezetett szellemi műhelyben, a győri 
Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában szám 
szerint öt disszertáció született. Másodsorban a Pécsi Tudományegyetemen a Prof. Dr. 
Varga Attila által vezetett tudományos műhely a Regionális Politika és Gazdaságtan 
Doktori Iskolában kettő, és a Prof. Dr. Bachmann Bálint által vezetett Breuer Marcel 
Doktori Iskolában további egy munka készült. A szegedi műhelyek közül kiemelendő a 
Prof. Dr. Molnár Gyöngyvér vezette Neveléstudományi Doktori Iskola és a Prof. Dr. 
Mezősi Gábor által vezetett Földtudományok Doktori Iskola, ahol egy-egy értekezés 
készült (3. ábra). 

 
 

                                                        
17 Pongrácz F. (2020): Okosvárosok innovációi. https://rgdi.sze.hu/downloadmanager/in-

dex/id/10335/m/12744 
18 Kun G. (2021): Modern Városok Program: kiút a Budapest központú gazdaságból? 

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/321284/Kun_Gergo_doktori_ertekezes_nyilva-
nos_titkositott.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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3. ábra  

A kelet-közép-európai városokat vizsgáló doktori disszertációk 2017–2022 időszakban 
intézményenként (%) 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 

Az időbeli eltéréseket megvizsgálva 2020-ban született a legtöbb disszertáció  
a témában (4. ábra).  

4. ábra  

A kelet-közép-európai városokat vizsgáló doktori disszertációk 2017–2022  
időszakban a védés időpontja szerint (értekezés) 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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Következtetések  

A kutatás eredményeként megállapítást nyert, hogy habár a magyar szakirodalomban az 
elmúlt tíz évben számos kutatás fókuszában a kelet-közép-európai térség városai álltak 
(Enyedi 2012; Lux 2012; Csomós, Kulcsár 2012; Döbrentei 2012; Enyedi 2012; Len-
gyel 2012, 2016; Egri, Paraszt 2013; Kovács, Szabó 2013; Lengyel, Rechnitzer 2013; 
Horváth 2013, 2014; Egri 2014; Faragó 2014; Szabó, Farkas 2014; Fekete 2015; Pálné 
Kovács, Mezei 2016; Rechnitzer 2016; Tóth, Nagy 2016; Lux 2017a,b; Páthy 2017; 
Szirmai 2017; Egri, Kőszegi 2018; Bernek 2018; Lengyel, Kotosz 2018; Rechnitzer 
2018; Szirmai 2019; Fekete, Rechnitzer 2019; Rácz 2020; Csepeli, Örkény, Zsigó 2021; 
Egedy 2021; Kézai 2021; Kiss 2021; Molnár 2021; Rechnitzer 2022), azonban önálló 
doktori kutatásként nem jelentek meg az elmúlt öt évben védett disszertációk körében – 
egyetlen kivétel (Páthy 2019). A térségben végzett doktori kutatások sokkal inkább egy-
egy országra, illetve városra fókuszálnak (Poreisz 2018; Martyin, Csamangó 2020;  
Horeczki 2020), mintsem átfogó több országon átívelő nemzetközi összehasonlítások.  
A tudományos műhelyek tekintetében elsősorban a győri, pécsi és szegedi tudományos 
műhelyekben folytak ilyen irányú kutatások.  

A téma azonban nem elhanyagolható, hiszen az európai trendek, miszerint a napjaink-
ban a lakosság csaknem 75 százaléka városokban él, illetve előrejelzések szerint 2050-
re ez az arány várhatóan tovább emelkedik, sőt eléri a 83 százalékot (Európai  
Bizottság 2021a, 2021b), ami azt jelenti, hogy fontos kutatási terület a jövőnk szem-
pontjából a kelet-közép-európai térség városai. Tehát arra bíztatjuk a témavezetőket és 
jövendőbeli doktoranduszokat, hogy folytassák a közös munkát. 

Köszönetnyilvánítás 

A szerző kutatását a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal Országos 
Tudományos Kutatási Alap finanszírozta, „A területi tőke és innovációs miliő szerepe 
a kelet-közép-európai regionális központok fejlődésében” című GAZD K 128747 
számú pályázat keretében. 
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