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 Az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéke, és így egyben a magyar 
földrajzos társadalom újabb meghatározó tagját veszítette el: 2009. március 7-én élete 79. 
évében elhunyt az ELTE TTK földrajzos és geográfus képzésében évtizedeken át fontos 
szerepet vállaló kollégánk, Dr. Bartke István a közgazdaságtudomány doktora, nyugalmazott 
tudományos tanácsadó. Távozását széles szakmai kör, geográfusok, közgazdászok, urbanisták 
és a regionális tudomány művelői is szomorúan vették tudomásul. 
 Bartke István Budapesten született 1930. március 1-én. Középiskolai tanulmányait 
szintén a fővárosban folytatta, a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban, majd ezt követően 
1957-ben okleveles közgazdaként végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 
1961-ben védte kapta meg egyetemi doktori címét, majd 1969-ben védte meg kandidátusi 
értekezését, majd 1978-ban másodállásban kezdett oktatnia tanszékünkön, az akkor Antal 
Zoltán vezette Általános Gazdaságföldrajzi Tanszéken, ahol 1981-ben címzetes egyetemi 
docensé nevezték ki. Tudományos előremenetele ezt követően is töretlen volt: 1982-ben védte 
meg akadémiai doktori értekezését, majd 1985-ben címzetes egyetemi tanári kinevezést 
kapott. Nyugdíjazást követen tudományos tanácsadóvá lépett elő (1992), és egészen 2003-ig 
volt a tanszék állományában. Bár 2003-ban végleg nyugdíjba vonult, oktatói tevékenységét 
azonban tovább folytatta. Egy ideig még a nappali képzésben is részt vett, később azonban 
már csak doktori órákat vállalt. E mellett folyamatosan szerepet vállalt a terület- és 
településfejlesztés c. tárgy szigorlati bizottságának munkájában, valamint tagja volt a 
geográfus szak Záróvizsga Bizottságának.  

Bartke István szakmai pályafutását az ÉVM Városépítési Tervező Vállaltnál kezdte 
(1957-62), majd ezt követően az Országos Tervhivatalban, 1965-től pedig az OT 
Tervgazdasági Intézetében dolgozott. Elbeszélése szerint egy a Tervhivatalban ekkoriban tett 
tanulmányút alkalmával ismerkedett meg Perczel Györggyel, akivel Kőszegfalvi Györgyhöz 
hasonlóan mély barátságot ápolt. Ezt követően 1971-77 között az ÉVM főosztályvezetője 
volt, ahonnan 1978-ban újra a Tervhivatalba került. 1980-től egészen 1990-ig a 
Tervgazdasági Intézet osztályvezetőjeként dolgozott.  

A Tervhivatalban eltöltött évtizedek során tett szert arra a gyakorlati és elméleti 
ismeretre, melyről mindig is ismert volt szakmai körökben. E hatalmas mennyiségű ismeretet 
töretlen lelkesedéssel igyekezett átadni a hallgatóknak, doktoranduszoknak és kollégáinak 
egyaránt. Szellemi nagyságát mutatta, hogy idős korában is páratlanul pontos, gyors és friss 
logikáját még a nála jóval fiatalabbak is sokszor csak nehezen tudták követni. Kutatási 
tevékenységét sokrétű publikációs teljesítménye is példázza. Számtalan cikket, könyvfejezetet 
és könyvet publikált, de ezek közül is kiemelhetők az Akadémiai kiadónál szerkesztésében 
megjelent „A területfejlesztési politika Magyarországon” (1985), valamint „A társadalom és 

a gazdaság területi szerkezetének alapvonásai” (1987) című könyvek. Az egyetemünkhöz 
köthető kutatómunkájának eredményeként pedig fontos kiemelnünk a 2004-ban az Eötvös 
Kiadónál megjelent, Czira Tamással, Vidéki Imrével és Volter Edinával közösen jegyezett 
„Egyensúlyi modellezése kistérségek fejlesztésének megalapozásához” c. könyvét. Ezen túl 
számos oktatási célú kiadványt írt, ill. szerkesztett. A terület- és településfejlesztés szakirányú 
geográfusok képzésének alapművévé vált az Eötvös Kiadó gondozásában napvilágot látott, 
általa szerkesztett „Területfejlesztés” (1995), valamint az Illés Ivánnal közösen alkotott 
„Telephelyelméletek” (1997) c. egyetemi jegyzetek. A már korábban is említett szellemi 
frissességét mutatja, hogy az elmúlt évtizedekben hosszúra nyúlt publikációs listája még az 
utóbbi néhány években is több teljesen új munkának tekinthető tétellel gazdagodott.  

Bartke István szakmán belüli elismertségét mutatja, hogy a tanár úr 1976-tól tagja, 
majd később 1997-2002 között elnöke volt az MTA Településtudományi Bizottságának. 
Alapításától kezdve (1986) tagja, és kezdetben az alelnöke (1986-90) volt az MTA Regionális 



Tudományos Bizottságnak. Ezen kívül számtalan szakmai jellegű felkérésnek tette eleget, 
többek között 1995-től haláláig tagja volt a gyakran változó nevű Önkormányzati 
Minisztérium által összeállított várossá nyilvánítást előkészítő bizottságnak.  

Pályafutása során számtalan kitüntetést kapott, legutóbb 2007. március 15-e 
alkalmából átvehette az Önkormányzati Minisztérium által adományozott Pro Régió díjat. 
Oktatási tevékenységét az ELTE TTK szintén kitüntetéssel honorálta.  

 
Emlékét örökre megőrizzük! 
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