
KSH-KRTK-ban 2020. júliusáig elindított kutatási projektek 

 

1.Földből élők: (Kovács Katalin,Hazai pályázat) 

 

2.Foglalkoztatási különbségek, lakóhelyi egyenlőtlenségek, születéskori egészség: (Kertesi 

Gábor,Hazai pályázat) 

 

3.Az iskolai intézményi szelekció hosszú távú hatása a tanulók munkaerőpiaci esélyeire: (Horn 

Dániel,Hazai pályázat) 

 

4.Magasabb korhatár – magasabb végzettség? Hogyan hat a tankötelezettségi felső korhatár 

növelése a középiskolai végzettség megszerzésének esélyére: (Horn Dániel,Műhelytanulmány) 

 

5.Technológiai közelség, tulajdonszerkezet és dinamika: terméktér-hálózatok 1992-től 2012-

ig: (Lengyel Balázs,Műhelytanulmány) 

 

6.A börtönpopuláció összetétele 2001-ben és 2011-ben: (Köllő János,Hazai pályázat) 

 

7.Vállalati magatartás vizsgálata, a vállalati sokféleség oka, és hatása  a versenyképességre: 

(Muraközy Balázs,Hazai pályázat) 

 

8.A vállalatok különbözőségének szerepe a hatékonyság és a külkereskedelmi teljesítmény 

alakulásában: (Halpern László,EU pályázat) 

 

9.Városfejlődés és társadalmi szerkezetváltás Józsefvárosban: (Czirfusz Márton,egyéni kutatási 

program) 

 

10.A belföldi migráció hálózati meghatározottsága: (Lőrincz László,Tudományos kutatás: 

műhelytanulmány /cikk) 

 

11.Szakpolitikai beavatkozások vizsgálata mikroadatok felhasználásával: (Cseres-Gergely 

Zsombor,Hazai pályázat) 

 

12.Gyermekellátási lehetőségek hatása a nők munkapiaci státuszára, különös tekintettel a 

rugalmas munkaformákra: (Lovász Anna,Doktori disszertáció) 

 

13.Tanköteles kor emelésének hatása a serdülőkori terhességre (OTKA 112792): (Scharle 

Ágota,Hazai pályázat) 

 

14.Időjárási sokkok rövid és hosszú távú hatásai: terhességi kimenetek, születéskori egészség, 

halálozás, oktatási és munkaerő-piaci sikeresség: (Hajdu Tamás,Hazai pályázat) 

 

15.A migránsok munkaerőpiaci integrációjának többváltozós elemzése.: (Fazekas Károly,MTA 

megbízás) 

 

16.A kötelező iskolalátogatási korhatár heterogén hatásai: (Kézdi Gábor,Doktori disszertáció) 

 

17.Versenyképesség, külkereskedelem és a bérek: (Muraközy Balázs,EU pályázat) 

 



18.A 2015-2016. évi munaerőpiaci helyzet és folyamatok várható alakulása, hatása a 

növekedésre és az államháztartásra: (Hermann Zoltán,Hazai pályázat) 

 

19.Helyi munkaerőpiacok körülhatárolása nagy felbontású földrajzi adatokkal: (Köllő 

János,Műhelytanulmány) 

 

20.Társadalmi-gazdasági és politikai válaszok a regionális polarizációra Közép- és Kelet-

Európában. 

 

21.Területi mobilitás és a társadalmi-térbeli polarizáció Romániában és Magyarországon.: 

(Pósfai Zsuzsanna,Doktori disszertáció)    

 

22.A kötelező beóvodáztatás hatása az anyák munkapiaci kimeneteire: (Szobonyáné Szabó-

Morvai Ágnes,Hazai pályázat)    

 

23.A vállalatok termelékenysége és termékportfóliója kapcsolatának vizsgálata: (Koren 

Miklós,Doktori disszertáció) 

 

24.A családi kedvezmény változásának hatása termékenységre és születési kimenetekre: (Szabó 

Bence,Tanulmány) 

 

25.Orosz/FÁK relációjú vállalati klaszterek a magyar gazdaságban: (Deák András,További 

kutatási pályázatokhoz/témákhoz való hipotézis ellenőrzése.) 

 

26.Az 1998-as és 2010-12-es szakképzési reformok hatása: (Hermann Zoltán,EU pályázat) 

 

27.Beszállítói kapcsolatok vizsgálata: (Muraközy Balázs,Hazai pályázat) 

 

28.Helyi közpolitikák és a marginalitás (újra) termelődése hanyatló városokban: (Koós 

Bálint,Hazai pályázat) 

 

29.Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a 

gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire: (Hajdu Gábor,Hazai pályázat) 

 

30.Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra: (Köllő 

János,Szakértői tanulmány külső felkérésre) 

 

31.Humán tőke felhalmozás magyarországi kistérségekben 1990-2016 között: (Bakó 

Tamás,saját kutatás) 

 

32.A GYED Extra hatása a gyermekek születési kimeneteire: (Szabó-Morvai Ágnes,Hazai 

pályázat) 

 

33.Népesedéspolitikák rövid és hosszútávú hatásai : (Szabó-Morvai Ágnes,Hazai pályázat) 

A tanköteles kor leszállításának hatásai: (Sebők Anna,Hazai pályázat) 

 

34.Munkaerőpiaci Tükör 2017: (Fazekas Károly,Tudományos kiadvány) 

 

35.Az állam strukturális átalakulásaira adott intézményi és egyéni válaszok különböző földrajzi 

kontextusokban: (Timár Judit,Hazai pályázat) 



36.Egészség és Társadalom: (Kertesi Gábor,Lendület csoport) 

 

37.A magyarországi családpolitikák fertilitásra gyakorolt hatásának vizsgálata: (Szobonyáné 

Szabó-Morvai Ágnes,EU pályázat)    

 

38.Munkaerőpiaci Tükör 2018: (Hermann Zoltán,Hazai pályázat) 

 

39.REPAiR – REsource Management in Peri-urban AReas: Going Beyond Urban Metabolism: 

(Szabó Tamás ,H2020 REPAiR projekt GDSE ) 

 

40.Párkapcsolati tényezők alakulása a felnőtté válás és a gyermekvállalás közötti életszakasz 

vizsgálatával.: (Takács Károly / Galántai Júlia,saját kutatás) 

 

41.Vállalati termelékenység becslése és a termelékenység alakulását befolyásoló tényezők 

vizsgálata: (Bisztray Márta ,Hazai pályázat) 

 

42.Az energiahasználat társadalmi kihívásai: (Győri Ágnes,Hazai pályázat)    

 

43.A család és közösség lakáshoz jutásban játszott szerepének alakulása: (Kováts Bence,Hazai 

pályázat) 

 

44.Foglalkozásszerkezet a kortárs Magyarországon: automatizáció, projektesítés, regionális 

különbségek: (Köllő János,Hazai pályázat) 

 

45.Fiatal kutatók pályaelhagyásának elemzése Magyarországon: (Lengyel Balázs,saját kutatás) 

 

46.A palliatív ellátáshoz való hozzájutás esélyét meghatározó tényezők Magyarországon: 

(Köllő János,Palliatív stratégia,KRTK KTI Műhelytanulmány) 

 

47.Átalakuló lokális lakáspiacok hazai nagyvárosokban: (Nagy Gábor,Hazai pályázat) 

 

48. Koronavírus hatásai, sokk és kilábalási esélyek: (Horn Dániel,KRTK KTI kutatási program) 

 
 


