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Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén az MTA doktora, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár foglalkoztatása 

nyugdíjazás miatt 2019. december 1-től megszűnik. Az alábbi indoklás alapján kezdeményezzük a Professor 

Emerita cím és ezzel együtt tiszteletdíj adományozását Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén számára. 

 

A Széchenyi István Egyetem Humánpolitikai szabályzatában megfogalmazott követelményekből Dr. Szörényiné 

Dr. Kukorelli Irén az alábbiakat tejesíti: 

- a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának alapító törzstagja – 43.§. (5) a) bekezdés 

- jelenleg két doktorandusz hallgató témavezetője – 43.§. (5) b) bekezdés 

- a kari Habilitációs Bizottság elnöke – 43.§. (5) c) bekezdés  

- továbbra is oktatói tevékenységet folytat mind a Széchenyi István Egyetemen, mind a Regionális és 

Gazdaságtudományi Doktori Iskolában – 44.§. (1) b) bekezdés 

- az érintett szakot gondozó kar dékánjával történő előzetes egyeztetés után a maga által meghatározott 

témában választható tantárgyat hirdet meg – 44.§. (1) c) bekezdés 

 

Indoklás: 

Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén geográfus, akinek a kutatásai a vidéki térségeket érintő problémákra 

koncentrálnak és széles spektrumot fognak át a fejlesztéspolitikai kérdésektől, a fenntartható fejlesztés és a 

vidéki innovációk tanulmányozásán keresztül a vidéki térségekben megvalósuló élethosszig tartó tanulás 

gyakorlati megoldásainak kidolgozásáig és képzésének megvalósításáig.  

Szakmai pályafutása a Magyar Tudományos Akadémiához és a Széchenyi István Egyetem és jogelőd 

intézményeihez (Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola – KTMF, Széchenyi István Főiskola) kapcsolódik. 

Utóbbinak 1975-től 1983-ig volt először főállású oktatója. Egyetemi doktori disszertációját is az intézmény 

Matematika Tanszékén végzett kutatásai alapján készítette el és védte meg. A KTMF-ben való foglalkoztatását 

megelőzően az MTA Földrajztudományi Intézetében kezdte meg tudományos pályafutását, majd 1983 és 1986 

között az MTA TMB ösztöndíjasa volt. 1986. december 1-től csatlakozott tudományos munkatársként az MTA 

Közgazdaság- és Regionálistudományi Kutatási Központ jogelődje, az MTA Regionális Kutatások Központja 

ugyanazon évben Győrben létrehozott Észak-dunántúli Osztályához. Ebben az intézmény készítette el, majd 

védte meg kandidátusi disszertációját 1989-ben. 

Az oktatásba 1991-ben tért vissza az akadémiai kutatóintézet és a Széchenyi István Főiskola együttműködésében 

alapított ún. külső tanszék, a Regionális Tudományi Tanszék oktatójaként. Részt vett az akkor alapított 

Közgazdasági Fakultás keretei között indított településgazdász szakirány tematikájának, majd a társfakultásnál 

indított településmérnök képzés tematikájának kidolgozásában és oktatásában. Alapító törzstagként vezető 

szerepet játszott az intézmény egyetemmé válását követően a Széchenyi István Egyetem első, multidiszciplináris 

doktori iskolája, majd a közgazdasági és jogi irányok önállóvá válását követően a Regionális és 

Gazdaságtudományi Doktori Iskola, valamint a Közszolgálati alap-, és a Regionális- és Környezetgazdaságtan 

mesterszak képzési tematikájának kidolgozásában és akkreditációjában. 

2006-ban védte meg akadémiai doktori disszertációját, melynek eredményeként az MTA kutatóintézetben 

tudományos tanácsadóvá lépett elő, az Egyetemen pedig egyetemi tanári címet kapott. Oktatói és kutatói 

tevékenysége szorosan összefonódik. Nemzetközi tudományos elismertségét mutatja, hogy a 2001-ben alapított 

EURACADEMY Association pan-európai vidékfejlesztési szervezet alapító tagja, jelenleg a szervezet elnöke, 

2007-2012 között szerkesztő bizottsági tagja volt az East-European Countryside angol nyelvű lengyel 

tudományos lapnak, amelynek 2012 óta Advisory Council tagja. Hazai folyóiratok közül A FALU 

szerkesztőbizottsági, és a Településföldrajzi Tanulmányok tudományos tanácsadó testületének tagja. Tagja 

továbbá a Tér - Gazdaság - Ember tudományos folyóirat (Széchenyi István Egyetem) szerkesztőbizottságának is. 

A Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje.  

Dr. Szörényiné dr. Kukorelli Irén oktatói munkájára mind a tanszéki, mind a doktori iskolai keretek között 

továbbra is számítunk. Az utóbbi években több, a vidékfejlesztés oktatásához kapcsolódó Erasmus+ projektet az 

egyetemi tanszéke, a Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék keretei közé hozott. Ez év nyarán nyert el 

egy újabb Erasmus+ projektet, melyben az Egyetem/Tanszék lesz a projekt vezető partnere.  
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