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Bemutatkozó szöveg: 

 

Lengyel Balázs a kvantitatív gazdaságföldrajz területén végez kutatásokat, melyek az 

innovációs tanulmányok és a hálózattudomány metszetén találhatók. Annak megértésére 

törekszik, miként formálódnak társas kapcsolataink a földrajzi térben, és ezek hogyan segítik 

a gazdasági és technológiai fejlődést. A projektjeiben azt vizsgálja, hogyan tanulnak 

egymástól a vállalatok a munkaerő-áramlás csatornáján keresztül, a városok és régiók hogyan 

profitálnak a vállalatok közötti kapcsolatokból, és az innovatív technológiák hogyan terjednek 

térbeli társas kapcsolathálózatokon. 

Balázs az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközponthoz 2013-ban 

csatlakozott, ahol 2017-től az Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Lendület 

Kutatócsoportot (ANET Lab) vezeti. Az ANET Lab megalapítását megelőzően az MIT 

Human Mobility and Networks Lab vendég kutatója volt. Balázs a doktori fokozatát 2010-ben 

védte meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közgazdaságtanból. 

Egyetemi diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte 2004-ben. 
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Detailed profile  

 

Balázs Lengyel is an economic geographer and works on topics at the intersection of 

economic geography, innovation studies and network science. He aims to understand how 

social connections form in geographical space and how social networks facilitate economic 

and technological progress. In his projects he looks at how firms learn from each other 

through labor mobility, how cities and regions benefit from inter-firm co-worker ties and how 

innovative technologies diffuse across spatial social networks. 

Balázs joined the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences in 2013 

where he leads the Agglomeration and Social Networks Momentum Group (ANET Lab).  

Before establishing the ANET Lab, he was a visiting scholar at MIT Human Mobility and 

Networks Lab. Balázs completed his PhD in economics at Budapest University of Technology 

and Economics in 2010 and holds a master degree from University of Szeged. 

 

http://anet.krtk.mta.hu/
mailto:lengyel.balazs@krtk.mta.hu
https://scholar.google.com/citations?user=8dIF2-4AAAAJ&hl=hu

