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Lukovics Miklós 1978-ban született Békéscsabán, ahol általános és középiskoláit is végezte. 
2003-ban a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán kapta meg közgazdász 
diplomáját, vállalkozásfejlesztési szakirányon. Az egyetemen mindvégig kiemelkedı 
tanulmányi eredményt ért el, három éven át demonstrátor volt, 2002–2003-ban köztársasági 
ösztöndíjas, végzésekor megkapta a ’Discipuli pro Universitate’ – az év hallgatója díjat. 2003-
ban az OTDK-n a regionális gazdaságtani tagozat I. díját is elnyerte. Az egyetem után 
tanulmányait az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolájában folytatta, értekezését „A lokális 
térségek versenyképességének elemzése” címmel 2007-ben summa cum laude minısítéssel 
védte meg. 

Jelenleg az SZTE Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetében a Regionális 
Gazdaságfejlesztési Szakcsoport adjunktusa. 2003-tól a szegedi egyetemen fıleg a regionális 
tudományhoz kapcsolódó tárgyak oktatásában vesz részt, így regionális gazdaságtant, 
regionális politikát és területfejlesztést, területi stratégiát és területi tervezést is oktat. Aktívan 
bekapcsolódott az egyetemi és kari közéletbe, a GTK Gazdasági Bizottságának tagja és az 
OTDT Bizottság titkára. Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok tudományos munkájának 
segítésére, témavezetésével számos kiváló tanulmány született, két hallgatója 2009-ben az 
OTDK-n I. díjat nyert el, egyikük a Pro Scientia aranyérmet is megkapta. 

Lukovics Miklós kutatásaiban a regionális tudomány néhány kiemelt kérdésére koncentrál, 
így a területi egységek versenyképességének vizsgálatára, a regionális elemzések módszertani 
kérdéseire, az alulról szervezıdı regionális gazdaságfejlesztésre. Értekezésében, amelynek 
átdolgozott változata könyvként is megjelent, a térségek versenyképességének mérésére a 
piramis modellt alkalmazva megadott egy olyan módszertani eljárást, amit azóta többen 
átvettek. Pályafutása alatt közel 50 tudományos közleménye jelent meg, közülük 22 angol 
nyelven, munkáira eddig 109 független hivatkozás történt. Rendszeresen részt vesz a 
European Regional Science Association konferenciáin, 2006 óta mindegyik évben elıadást 
tartott. 2007-ben a Szlovákiában szervezett második Central European Conference in 
Regional Science konferencián tanulmányával és annak elıadásával elnyerte a Young 
Scientist Award díj második fokozatát, közel 40 pályázó közül. 

Lukovics Miklós a tudományos kutatás, egyetemi oktatás és a fiatalok szakmai irányítása 
mellett aktívan részt vesz a regionális tudományi közéletben, több hazai rendezvény 
szervezésében vállalt szerepet. Tagja többek között társaságunknak, a Regional Studies 
Association szervezetnek, az MTA Regionális Tudományos Bizottsága köztestületének. A 
gyakorlati területfejlesztésben is aktív, a Dél-alföldi régióban több régiós, megyei és 
kistérségi anyag kidolgozásban vett részt, az egyik magyar-román INTERREG projekt 
koordinátora, illetve az SZTE kutatóegyetemi pályázatának projektmenedzsere. 

A Magyar Regionális Tudományi Társaság által meghirdetett Kiváló Ifjú Regionalista díj 
méltó kezekbe kerül, a regionális tudomány mővelése iránt elkötelezett, már eddig is szép 
eredményeket elért kutató tevékenységét ismerjük el vele. 


