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Beszámoló az Európai Regionális Tudományi Társaság 2010. évi kongresszusairól

Az Európai Regionális Tudományi Társaság (ERSA, European Regional Science Association) minden év nyár végén
tartja éves kongresszusát. 2010. augusztus 19. és 23. között Svédországban, Jönköping városában rendezte
meg jubileumi, 50. kongresszusát „Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge
Economy” címmel. A konferencián elsősorban a fenntartható növekedés és fejlődés és a tudás témaköre állt
előtérben, így az integráció, globalizáció, versenyképesség, regionális és városi növekedés, tudás, innováció,
kreativitás stb. voltak a fő témakörök, csakúgy, mint a környezetvédelmi politika, elérhetőség, közlekedési hálózatok, városi és vidéki térségek fejlesztése.
Az 50. ERSA-kongresszus különlegessége volt, hogy a 2008-as közgazdasági Nobel-díjas Paul Krugman és
„elválaszthatatlan” szerzőtársai, Masahisa Fujita és Anthony Venables voltak a vezérszónokok. Némileg szokatlan, de igen érdekes és élvezetes módon nem klasszikus plenáris előadást hallhattunk a moderátor által „három
legendának” titulált tudósoktól, hanem egy moderált kerekasztal-beszélgetést, melyen a három professzor felelevenítette közös munkásságuk legfontosabb mérföldköveit és jövőbeni irányait, majd a felmerült kérdésekre válaszoltak. Ugyancsak nagy érdeklődésre tartott számot Fabrizio Barca előadása, aki gazdaság- és fejlesztéspolitikai
tárgykörben tartott gyakorlatorientált előadást. A konferencián 30 szekcióban mintegy 860 előadás hangzott el.
2010-ben az alábbi magyar regionalisták előadását fogadták el (a tanulmányok a közeljövőben letöthetők lesznek):
Rittgasszer Imola (SZTE): Analysing the Creativity of the Hungarian Micro-regions
Vas Zsófia: (SZTE) Analyzing spatial distribution of knowledge-intensive industries in Hungary at sub-regional
level
Dusek Tamás (SZE): Comparison of air, road, time and cost distances in Hungary
Bajmócy Zoltán (SZTE): Innovation performance of regions. What is to be measured?
Lukovics Miklós (SZTE): Measuring Innovation Performance and Competitiveness in the Hungarian Microregions
Jakobi Ákos (ELTE): Spatial and socio-economic characteristics of official labour migration from neighbouring
countries to Hungary
Erdős Katalin – Varga Attila (PTE): The Academic Entrepreneur: Myth or Reality for Increased Regional
Growth in Europe? (a szóbeli előadás az előadók távolléte miatt elmaradt)
Lengyel Imre (SZTE): The role of clusters in the development of Hungarian city-regions (a szóbeli előadás az
előadó távolléte miatt elmaradt)
Szalkai Gábor (ELTE): The role of the road traffic depending on the time
Az 51. ERSA-kongresszus helyszíne Spanyolországban Barcelona lesz 2011. augusztus 30. és szeptember 3. között. A részletekről a www.ersa.org honlaponn olvashatnak: Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) tagság automatikusan ERSA tagságot is jelent, így mindegyik MRTT tag jogosult az
ERSA tagjainak járó minden kedvezményre.
Összeállította: Lukovics Miklós
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Összefogás az LHH kistérségek és egyetemek között
Beszámoló „A területfejlesztés régi, új lehetőségei és az LHH kistérségek” szakmai konferenciáról (2010. augusztus 27., Lengyeltóti)
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség LHH Fejlesztési Programirodája (LHH FPI), valamint a Magyar Idegenforgalmi és
Területfejlesztési Közhasznú Egyesület (MITE) 2009. őszén kísérleti programot indított az ország leghátrányosabb
helyzetű kistérségei és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések ösztönzése érdekében. Az egyik
első együttműködés a Lengyeltóti kistérség (Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Földrajz- és Földtudományi Intézete között jött létre; a további
vállalkozó partnerek az egri főiskola, a miskolci és a pécsi egyetem. (A kezdeményezésről ld.:
http://mitemuhely.hu/lhh ) Ennek keretében augusztus végén egy szakmai konferenciára került sor „A területfejlesztés régi, új lehetőségei és az LHH kistérségek” címmel. A szervezésbe a kistérség és az egyetem mellett bekapcsolódott a MITE, valamint a HÉTFA Kutatóintézet. A konferencia célul tűzte ki, hogy egy kisebb fórumot teremt, ahol – rövid témaindítók után – a szakértők elmondhatják véleményüket a regionális kérdésekről, a területés vidékfejlesztés aktuális ügyeiről, és ehhez kapcsolódva a hátrányos helyzetű kistérségek jelenlegi és jövőbeli
fejlesztési lehetőségeiről.
A konferenciát levezető elnökként Csite András, a HÉTFA Kutatóintézet ügyvezetője nyitotta meg. A délelőtti szekció előadásainak sorát Papszt Lajos, Lengyeltóti polgármestere, a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke kezdte meg. A hallgatóság megismerhette a kistérség alapadatait, a társulás működését, a fejlesztési elképzeléseket és az elért eredményeket. A résztvevők számára érdekes információkkal szolgált a kistérség minden
egyes településéről, s rámutatott a vidék gazdag hagyományaira, természeti kincseire. Papszt Lajos örömét fejezte ki, hogy az ELTE-vel történő kapcsolatépítés el tudott indulni, azt sikerült tartalommal megtölteni, majd megköszönte az egyetemi oktatóknak és a hallgatóknak az eddig elvégzett munkát.
A következő előadó Szepesi Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium Parlamenti és Stratégiai Államtitkárságának
kabinetfőnöke volt. Rendelkezésre álló idejében az Új Széchenyi Terv alapvetéseiről és azok fejlesztéspolitikai
vonzatairól tartott tömör, de tartalmas összefoglalót. Az új kormány elképzelési szerint a megújuló fejlesztéspolitika főbb elemei az alábbiak lesznek: kiemelt figyelmet kap a helyi erőforrások hatékonyabb felhasználása, az elburjánzott bürokrácia egyszerűsítése, és nem utolsó sorban a felelősség felvállalása. Nagy kihívást állít a kormány elé, hogy a hazai és az uniós elképzeléseknek is egyaránt meg kell felelni. Az előadó vázolta, hogy egyértelmű célokat kell felállítani. A 10 év alatt létrehozott 1 millió munkahely terve munkaszociológiai oldalról minden
bizonnyal támadható, de legalább egyértelmű a cél. Az új rendszer nem szilárd struktúrákban kíván dolgozni, hanem a helyi kezdeményezésekre kíván támaszkodni.
A délelőtti program utolsó előadója Oláh Miklós, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú NKft.
Társadalomtudományi Kutatócsoportjának vezetője volt. Előadásában felvázolta a Balaton Régió és a Lengyeltóti
kistérség fejlesztési problémáit, lehetőségeit. Az egész térség szempontjából fontos ellentmondást jelent, hogy a
régió fejlesztési területét jelentő Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet területe nincs összhangban a közigazgatási és
egyéb fejlesztési határokkal. Ez a Pogányvölgy esetén is jelentkezik, mivel 10 települése közül csak 8 része az
üdülőkörzetnek is. A fejlesztések szempontjából ez komoly hátrány. A kutató szerint a régió sok vidéke leszakadó
pályán mozog, ezért különösen fontos az ELTE és a kistérség közötti partnerségi viszony továbbfejlesztése. A délelőtti program lezárásaként a levezető elnök is ismertette vitaindító gondolatait. Az előadásokra és felvetésekre
többen reagáltak, egyes részkérdésekben konstruktív vita is kialakult.
A délutáni előadások sorát Kullmann Ádám független területfejlesztési szakember, az NFÜ Koordinációs Irányító
Hatósága, illetve az LHH FPI korábbi vezetője nyitotta meg, aki az LHH támogatási rendszerek hibáit boncolgatta.
Kritikaként fogalmazta meg, hogy a támogatási összegek nem koncepciózusan kerültek odaítélésre, egyaránt
fordították őket infrastrukturális, humán és egyéb forrásokra is; nem biztos, hogy tényleges fejlődést fognak eredményezni az így kijuttatott összegek. A támogatásról szóló kormányzati döntést követően a rendszer megszervezésére nagyon kevés idő jutott, ez sok hibát generált. A szakember másik problémaként emelte ki, hogy nem került megállapításra, hogy valójában ki képviselje a kistérségeket. Előadása zárásaként elmondta, hogy összességében mégis jó kezdeményezésnek tartja az NFÜ LHH projektjeit.
Balás Gábor, a HÉTFA Kutatóintézet igazgatója az NFÜ LHH támogatási programjainak fejlesztéspolitikai tanulságait igyekezett levonni előadásában. A projektek látványos sikereinek elmaradása okaként kiemelte, hogy a támogatott térségek nem az elmúlt 20 évben maradtak le igazán, tehát senki sem várta, hogy hirtelen minden megoldódik. Az eredményeket a maguk összefüggésében kell értékelni. Balás Gábor kitért rá, hogy a támogatások során kizárólag „pénzt osztottak.” Ahol felismerték, hogy a támogatások elmaradását követően valamilyen fejlesztési programot kell indítani, ott mára el is indultak a tudatos építkezések. Pozitívumként került megnevezésre, hogy
az LHH projekt egy nagyon innovatív kezdeményezés volt, amelyből sok tanulság levonható. A délutáni előadások
végeztével ismét a hozzászólások következtek. Élénk vita bontakozott ki a LHH projektek kapcsán.
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Ezután a rendezvény záró szekciója következett, amely a kistérségben végzett terepkutatás tapasztalatainak
megbeszéléséről szólt. A kutatást vezető Szabó Pál geográfus, az ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszékének
egyetemi adjunktusa elmondta, hogy a kistérségben eltöltött összesen két hétben igyekeztek feltárni a térség
szellemi erőforrásait (az alapítványoktól az önkormányzatokon át a vállalkozásokig), amelyekre építeni lehet fejlesztések kitalálása és kidolgozása esetében, valamint a turisztikai potenciált próbálták reálisan felmérni, mind a
keresleti (kérdőívek turistákkal), mind a kínálati (interjúk szállásadókkal, pincészetekkel, szolgáltatókkal) oldalon.
A felmérésekből származó információkat ősszel, egyetemi kurzus keretében dolgozzák fel, majd az eredményeket
a települések és a kistérség vezetői elé fogják tárni. Elmondta, hogy az ELTE és a kistérség közötti partnerségi
program folytatódni fog a jövőben, diáktábort terveznek, szakmai gyakornokokat akarnak a térségbe irányítani, s
a lakosság reprezentatív lekérdezését is tervezik.
A kutatást végző intézmény részéről Nemes Nagy József, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára is hozzá szólt a
konferenciához. Reményét fejezte ki, hogy az egyetem hallgatói sokat tudnak profitálni az itteni terepmunkából és
a konferenciából is, talán későbbi munkájuk során lehetőségük lesz a hallottakat alkalmazni. Hozzátette még,
hogy a területfejlesztés funkciói átformálódóban vannak, számos irányítási momentuma tisztázatlan.
A szervezők részéről zárásképpen Németh Nándor, a MITE elnöke, a Pannon.Elemző Iroda ügyvezetője mondta el
véleményét. Szerinte a hazai területfejlesztés egy paradigmaváltás előtt áll, amihez nagyon jó példát tud nyújtani
az egyetemek és a kistérségek összefogásán nyugvó program. Ilyen és hasonló együttműködésekre van szükség
a jövőben, mivel tényleges helyzetértékelésen alapulnak, és az együttgondolkodás révén tartós eredményeket
tudnak elérni.
A konferencia lezárásaként Csite András mindenki részvételét megköszönte és reményét fejezet ki, hogy a Pogányvölgyi kistérségben sor kerül a jövőben is hasonló találkozókra, illetve az LHH-kistérségek és a felsőoktatás
partnerségi programja országosan is ki tud teljesedni.
A találkozón sokan és sok helyről képviseltették magukat (Nemzetgazdasági Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium, NFÜ, VÁTI, Balatoni Integrációs NKft, ELTE, Corvinus és független szakemberek pl. a HÉTFA Kutatóintézet részéről), ami valódi szakmai-szakmaközi párbeszédet eredményezett.
Összeállították: Kabai Gergely junior kutató, Pannon.Elemző Iroda; Szabó Pál adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

KárpátKárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem
A nagy múltú Debreceni Nyári Egyetem keretei között, a hagyományteremtés szándékával, a Magyar Regionális
Tudományi Társaság (MRTT) első alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem
tematikus kurzusát 2010. július végén. A területi kohézió jövője címmel meghirdetett programon a szomszédos
országokban magyar nyelven felsőoktatást végző intézmények, tudományos kutatóműhelyek, az MRTT határon túli
tagozatai, valamint a területfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó intézményhálózatok képviseletében a regionális (területi) tudományok iránt elkötelezett harminc fiatal szakember vett részt a magyarlakta történelmi régiókból, Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és Kárpátaljáról.
A nemzetpolitikai szempontból is fontos rendezvény szervezői elsősorban abból a valós igényből indultak ki, hogy
az európai kohéziós politika jövőbeli céljait és a szomszédsági partnerség követelményeit figyelembe véve folyamatos dialógust célszerű folytatni a regionális együttműködés egyes részterületeinek alapos feltárására, a fejlesztési együttműködések lehetőségeinek megvitatására, a regionális érdekek egyeztetésére, s minél több régiónak
kell kiépítenie az együttműködésen alapuló fejlesztéspolitika szakmai és szellemi bázisait, amelyek szervezésében a képzett magyar szakemberek kezdeményező szerepet kívánnak játszani. A hallgatóknak a Kárpát-medencei
regionális területi politikát és a területfejlesztést, valamint az európai integrációs folyamatok jelenét és jövőjét
érintő kérdésekről tekintélyes hazai és külföldi szakemberek tartottak előadásokat és konzultációkat. Az elméleti
programokhoz kapcsolódva a résztvevők kerekasztal-beszélgetés keretében a magyar–román határon átnyúló
kapcsolatok helyzetéről, a szomszédos megyék, valamint Debrecen és Nagyvárad együttműködéséről meghívott
vezető szakemberek közreműködésével kaptak áttekintést.
A nyári egyetemi kurzus zárásaként a hallgatók ünnepélyes keretek között vehették át a részvételt igazoló tanúsítványt, amelyet Baranyi Béla, a rendezvény programigazgatója, Horváth Gyula, az MRTT elnöke és Szaffkó Péter, a
Nyári Egyetem igazgatója nyújtott át. A program sikeréhez jelentősen hozzájárult a Debreceni Egyetem Agrár- és
Gazdálkodástudományok Centrumának támogatása is.
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A RENDEZVÉNY CÉLJA
Közép- és Délkelet-Európa uniós tagállamaiban és a csatlakozásra váró országokban a strukturális és kohéziós
politika iránt fokozott érdeklődés tapasztalható. A nemzeti fejlesztési tervek regionális megalapozásában a regionális együttműködési célkitűzések fontos szempontot jelentettek. A kooperáció gazdaság- és térségfejlesztő szerepének megítélésében azonban bizonytalanság figyelhető meg. A regionális fejlesztési stratégiákban nem sikerült
azonosítani azokat a konkrét elemeket, amelyek operatív programokká fejlesztve a régiók együttműködésének
alapját jelenthetnék.
2005 novemberében Magyarország, Románia, Szlovákia és a Vajdaság területfejlesztési miniszterei Sopronban
nyilatkozatot adtak ki a regionális együttműködés kohéziós szerepéről és a regionális tudomány kapcsolatairól
Közép-Európában. Az elmúlt évtizedben megalakultak a Kárpát-medencei magyar regionális tudományi műhelyek,
sok magyar fiatal szerzett mesteri diplomát és PhD-fokozatot területfejlesztési jellegű témakörökben.
Az európai kohéziós politika jövőbeli céljait és a szomszédsági partnerség követelményeit figyelembe véve folyamatos dialógust célszerű folytatni a regionális együttműködés egyes részterületeinek alapos feltárására, a fejlesztési
együttműködések lehetőségeinek megvitatására, a regionális érdekek egyeztetésére. Minél több régiónak kell az
együttműködésen alapuló fejlesztéspolitika szakmai és szellemi bázisait kiépítenie. Ezek szervezésében a képzett
magyar szakembereknek kezdeményező szerepet kell játszaniuk
A nyári egyetemi rendezvény célja az, hogy a határon túli fiatal magyar területfejlesztési kutatók, szakértők és gyakorlati szakemberek:
–
Áttekintsék az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájának stratégiai kérdéseit, a 2013 után
–
várható változásokat;
–
Képet kapjanak a környező országok fejlesztéspolitikájának irányairól, eredményeiről;
–
Tájékozódjanak a területi fejlődést befolyásoló új tényezőkről;
–
Megvitassák az együttműködések hatékonyságát elősegítő eszközöket és módszereket;
–
Véleményt cseréljenek új kutatási programok kidolgozásának lehetőségeiről.
Programigazgató
Prof. dr. Baranyi Béla, az MTA doktora, tudományos osztályvezető MTA Regionális Kutatások Központja, a Magyar Regionális Tudományi Társaság észak-alföldi tagozatának elnöke, Debrecen
E-mail: baranyib@rkk.hu
Programtitkár
Rajhóczky László, MTA Regionális Kutatások Központja, Debrecen
E-mail: rajhocl@rkk.hu
Forrás: www.mrtt.hu

DOKTORI VÉDÉSEK
Bajor Tibor: Záhony, a vasút és a vasúti átrakó , Pécsi Tudományegyetem Regionális Politikai és Gazdaságtani
Doktori Iskola, 2010.VII.9.
Letöthető: http://www.rphd.ktk.pte.hu/menu/29
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KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK

MEGHÍVÓ

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézete és az MTA
Szegedi Akadémiai Bizottsága az NKTH Baross Gábor Innovációs Elemezések program keretén belül konferenciát
szervez
2010. október 1919-2020-án
Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság
címmel.
Konferencia programja:
2010. október 19. 10:00 – 12:00
Plenáris szekció:
Hetesi Erzsébet (dékán, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar)
Köszöntő
Rácz Béla (rektorhelyettes, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem)
A Szegedi Tudományegyetem fejlesztésének stratégiai kérdései
Rechnitzer János (rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem)
Regionális innovációs politika Magyarországon
Varga Attila (intézetvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem)
GMR modell alkalmazása EU-s politikák hatáselemzésében
Papanek Gábor (igazgató, Gazdaságkutató Intézet)
Regionális kapcsolatok jelentősége a KKV-k fejlődésében
2010. október 19. 14:00 – 17:30 szekcióülések
2010. október 20. 9:00 – 12:30 szekcióülések
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Információk és a konferencia részletes programja

A konferencián történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szállásról a résztvevők maguk gondoskodnak. Az elhangzó előadásokat a szekcióelnökök javaslata, és a szervezőbizottság döntése alapján, lektorálást követően, tanulmánykötetben jelentetjük meg.
Elérhetőségek:
Hofman Dolores:
Dr. Bajmócy Zoltán:

doloro@eco.u-szeged.hu (+36 / 62 / 546-907)
bajmocyz@eco.u-szeged.hu
(+36 / 62 / 544-186)

Helyszín:
SZTE Gazdaságtudományi Kar
6722 Szeged, Kálvária sugárút 1.
Fontos határidők:
Regisztráció és abstract feltöltése:
2010. szeptember 30.
(A regisztráció online történik a konferencia honlapján http://www.eco.u-szeged.hu/konferencia-honlapja100611, vagy közvetlenül az alábbi linken: http://www.eco.u-szeged.hu/konferencia-regisztracio.
Értesítés az előadás elfogadásáról:
2010. október 1.
A konferencia tervezett programja
2010. október 19. (kedd)
9:00-től
Regisztráció
10:00 – 12:00
Köszöntő és plenáris ülés
12:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:30
19:00-től

Ebéd
Szekcióülés
Kávészünet
Szekcióülés
Fogadás

2010. október 20. (szerda)
9:00 – 10:30
Szekcióülés
10:30 – 11:00
Kávészünet
11:00 – 12:30
Szekcióülés
12: 30-tól
Ebéd

I I . é v f o l y a m 4. s z á m

8

Tervezett szekciók
Régiók innovációs képessége és versenyképessége
Ebbe a szekcióba elsősorban az alábbi témákban várunk előadásokat: Regionális innovációs képesség
és versenyképesség értelmezése, mérésének lehetőségei. Térségek innovációs képességének, versenyképességének összetevői, tudás és kreativitás szerepe.
Kapcsolatok a regionális innovációs rendszerben
Ebbe a szekcióba elsősorban az alábbi témákban várunk előadásokat: Egyetemek és üzleti szféra kapcsolatrendszere, vállalatok közti együttműködések, klaszterek.
Innováció, társadalom és környezet
Ebbe a szekcióba elsősorban az alábbi témákban várunk előadásokat: Az innováció társadalmi (jóléti)
és környezeti hatásai. A technológiai változás és a fenntarthatóság kapcsolata. Innovációk és kockázat.
Kockázatos technológiák.
A tudástudás-alapú gazdaság térbelisége
Ebbe a szekcióba elsősorban az alábbi témákban várunk előadásokat: A tudás-alapú gazdaság térszerveződése. A tudás-alapú gazdaság térfolyamatainak elemzése, mérése. Innovatív iparágak térbelisége.
Innovációs képesség és versenyképesség ösztönzése
Ebbe a szekcióba elsősorban az alábbi témákban várunk előadásokat: Alulról szerveződő gazdaságfejlesztési és innováció-ösztönző stratégiák. Regionális innovációpolitika. A regionális innovációpolitika
elméleti alapjai.
Innovációs folyamat a vállalatoknál
Ebbe a szekcióba elsősorban az alábbi témákban várunk előadásokat: Az innováció vállalati szintű kérdései. A vállalati innovációs folyamat jellegzetességei. Vállalatok innovációhoz kötődő stratégiái. Innovációk hatása a szervezeti működésre. Nyílt innováció.

Lengyel Imre
intézetvezető egyetemi tanár

Bajmócy Zoltán
adjunktus
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The Director General of UNESCO and the President of ISSC, Prof Gudmund Hernes, officially launched the
2010 World Social Science Report on the 25th of June. The theme of the 2010 Report is Knowledge Divides,
similar to the theme of 2009 World Social Science Forum (One Planet, Worlds Apart?).
The Report focuses on the numerous divides that characterize much of current social science’s production
and use, and threaten the role of social science expertise and its capacity to address world global challenges.
Several hundred social science specialists from all over the world have contributed their expertise to this report. Several spoke at the Bergen Forum.
Should you be interested, the Report is available on the following web site:
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/resources/reports/world-social-science-report
It can be ordered on line at the following address http://publishing.unesco.org/ShoppingCart.aspx
Best regards
Françoise Caillods
Senior Managing Editor
World Social Science Report
ISSC UNESCO
1 rue Miollis
75732 Paris cedex 15
France

ElEl-pódium
Társadalomkutatók a centrum és periféria közötti értelmiségi mozgásról
(Pécs, szeptember 16. 14 óra, Nádor Galéria, Széchenyi tér)
Program:
14.00
Köszöntő: Pálné Kovács Ilona (MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet vezetője) vagy Patartics Zorán
14.10. Vitaindító előadások
Izsák Éva egyetemi docens (ELTE) és kollégái (Uzzoli Annamária, Berki Márton, Nikitscher Péter, Baji Péter):
Tudás, városfejlődés, értelmiségi migráció- tértudományi aspektusok
Mészáros Rezső egyetemi tanár, akadémikus (Szegedi Tudományegyetem): A vidéki városok értelmiségmegtartó ereje
Bozóki András politológus, egyetemi tanár (CEU): Politika és kulturális politika
Pálné Kovács Ilona tudományos tanácsadó, egyetemi tanár: Tudásközösségek és helyi kormányzás
16-16.20 kávészünet
16.20- 17.40. Kerek-asztal beszélgetés (vezeti Pálné Kovács Ilona)
Résztvevők:
Izsák Éva, Mészáros Rezső, Bozóki András
Póla Péter közgazdász, tudományos munkatárs (MTA RKK)
Varjú Viktor, szociológus, tudományos munkatárs, (MTA RKK),
Buday Sántha Attila egyetemi tanár (PTE),
Győri Ferenc (Szeged), PhD hallgató (PTE), középiskolai tanár
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MEGHÍVÓ
a középközép-európai területterület-, településtelepülés-, vidékvidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozójára
és a „Félidőben" c. konferenciájára
Közép-Európa nemcsak egy sajátos kultúrkört, hanem egyedi politikai és gazdasági helyzetet is jelent, amelyet a társadalomtudományok
terén
folyó
oktatás
és
tudósképzés
(Ph.D. képzés) során egyaránt figyelembe kell venni. A feladat a térség sajátosságából adódó követelmények meghatározása és a Doktori Iskolák közötti együttműködések erősítése azok jobb teljesítménye érdekében.
Élve a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa nyújtotta egyedülálló lehetőséggel a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájának szervezésében
2010. október 88-9-én
nemzetközi konferencia kerül megrendezésre
„Félidőben"
címmel
a doktori iskolák találkozójának témájában.
A doktori találkozónkat és konferenciánkat a Pécsi Tudományegyetem, az MTA RKK, MTA Regionális Bizottsága az
MTA PAB, és a társdoktori iskolák támogatják.
A doktori iskolák találkozójához kapcsolódóan rendezzük meg a „Félidőben
Félidőben"
Félidőben (a 2007-2013-as tervezési időszak közepén, az új tervezési időszak előkészítésének a kezdetén) című konferenciánkat, amely azzal vetne számot, hogy mit
sikerült és várhatóan mit sikerül megoldani a tervezési időszakra tervezett terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztési feladatokból, mi jellemezi a jelenlegi helyzetet, és mire kellene helyezni a hangsúlyt a következő tervidőszak
előkészítése során. A konferencia tervezett szekciói a következők:
I.

Területfejlesztési szekció

II.

Területi tervezési szekció

III.

Településfejlesztési szekció

IV.

Vidékfejlesztési szekció

V.

Környezetvédelem - környezetgazdálkodás - fenntarthatóság szekció

VI.

Területi modellek és számítások, területi statisztikai szekció

VII.

Területi irányítási szekció

VIII.
IX.

Területfejlesztés ágazati politikái (ipar, agrár, szállítás-közlekedés, idegenforgalom, kereskedelem) szekció
Energiahatékonyság - alternatív energiák szekció

A konferencia nyelve angol és magyar nyelven fog folyni. Az angol nyelvű előadóknak az egyes témakörökben külön
részszekciót szervezünk. A konferenciára a jelentkezéseket egy egyoldalas összefoglalóval május 3131-ig,
ig a konferencia
anyagokat pedig július 3030-ig várjuk a felkonf2010@ktk.pte.hu címre.
A magyar tanulmányok terjedelme, ábrákkal és táblázatokkal, valamint az irodalomjegyzékkel és 0,5-1 oldalas angol
nyelvű összefoglalóval nem haladhatja meg a 31.500 karaktert szóközökkel együtt (12-es Times New Roman betűtípussal és szimpla sorközzel!). Az angol nyelvű előadások szerkesztési követelményei a magyar nyelvűvel azonosak. A
konferencia részvételi költsége (tanulmánykötet, étkezés, fogadás) 15.000 Ft/fő,
Ft/fő amelyet július 3030-ig kell befizetni
a Pécsi Tudományegyetem 1002400310024003-0028271600282716-00000000 számlaszámára (a befizetőktől kérjük, hogy a megjegyzés rovatba írják be: 66017 pénzügyi központ). A szálláshelyek listáját a későbbiek során a konferenciára jelentkezők
részére megküldjük. A költségek a szállodák besorolásától függően a részvételi díjon felül
6.000-18.000 Ft/fő/nap között várható.
Kérjük a Kollegákat, hogy részvételükkel és a hallgatóik és munkatársaik tájékoztatásával segítsék elő a doktori iskolák találkozójának és a konferenciánknak a sikerét.
Dr. Buday-Sántha Attila
tanszékvezető, egyetemi tanár
Regionális Politika- és Gazdaságtan
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Konferencia felhívás
Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete az ACRE nemzetközi kutatási projekt támogatásával konferenciát hirdet
a kreatív és tudásalapú gazdaságban tevékenykedő gyakorlati szakemberek, valamint a témában jártas kutatók,
oktatók és érdeklődők számára. A konferencia célja, hogy vidéki városaink és Budapest pozícióját elemezzük a
kreatív gazdaság terén, valamint feltárjuk lehetséges szerepüket a kreatív gazdaság jövőbeni fejlődésében.
A konferencia időpontja:
időpontja 2010. szeptember 27. (hétfő) – 10.00 – 17.00
A konferencia helyszíne:
helyszíne Hotel Novotel Budapest Centrum
1088 – Budapest, Rákóczi út 43-45.
A rendezvény programja
9.00 – Regisztráció
9.50 – 10.00 Megnyitó
10.00 – 12.30 Plenáris előadások
Nyikos Györgyi – helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A magyar gazdaság fejlődési perspektívái, különös tekintettel a kreatív gazdaságra
Egedy Tamás – tudományos főmunkatárs, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
A kreatív gazdaság helyzete a magyar városokban – nemzetközi és hazai kitekintés
Lukovich Tamás – főiskolai tanár, Szent István Egyetem
A kultúra és a gazdaság összefonódása a városokban – Budapest lehetőségei a kulturális gazdaságban
Merza Péter – fejlesztési igazgató, Pécs 2010 EKF Projekt
A kulturális ipar szerepe vidéki nagyvárosaink fejlődésében – A Pécs 2010 EKF projekt tapasztalatai
Szénási Zsolt – fejlesztési és értékesítési igazgató, Talentis Group
Klaszterépítés és klasztermenedzselés a Talentis-projekt eredményein keresztül
Kocsány János – vezérigazgató, Graphisoft Park
Versenyképességünk hatása a Graphisoft Park fejlesztésére
12.30 – 13.30 Ebéd
13.30 – 15.00 Pódiumbeszélgetés I.
Témakör: A kreatív és tudásintenzív gazdaság fejlesztésének tervezési és gazdasági háttere
Gauder Péter (igazgató, Studio Metropolitana Urbanisztikai Nonprofit Kft.)
Gordos Tamás (programiroda-vezető, Pro Régió Ügynökség)
Gróf Imre (vezérigazgató, Budapesti Városfejlesztési Zrt.)
Lemák Gábor (klasztervezető menedzser, Mobilitás és Multimédia Klaszter)
Rabb Szabolcs (klasztermenedzser, Dél-dunántúli Kulturális Ipari Klaszter)
A kreatív gazdaság fejlesztési lehetőségei a magyar városokban
15.00 – 15.30 Kávészünet
15.30 – 17.00 Pódiumbeszélgetés II.
Témakör: A kreatív és tudásintenzív gazdaság fejlesztésének társadalmi háttere
Belényesi Pál (stratégiai igazgató, egyszervolt.hu)
M. Tóth Géza (kreatív igazgató, Kedd Stúdió)
Nagy Erika (tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja)
Recski András (programigazgató, Aquincum Institute of Technology)
Ságvári Bence (kutatási igazgató, Információs Társadalom- és Hálózatkutató Központ)
17.00 – 17.15 Konferencia zárása
Regisztráció
A konferencián a részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges!
Regisztráció az alábbi weboldalon lehetséges 2010. szeptember 20-ig:
www.varosrehabilitacio.net
További információ: egedy@gmx.net
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IV. Régiók a KárpátKárpát-medencén innen és túl
Időpont: 2010. november 12.
Helyszín: Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Rendezők: Kaposvári Egyetem, Egyesület Közép-Európa Kutatására
Tematika: Plenáris ülés és 8 szekció

MÓDOSÍTOTT KÖRLEVÉL 1.
(2010. szeptember 6.)
I. A KONFERENCIA ELŐZETES PROGRAMJA
10.00.10.00.-12.00. Plenáris ülés: MAGYARORSZÁG ELŐTT ÁLLÓ KIHIVÁSOK
Prof. Dr. Dux László (felsőoktatási államtitkár-helyettes): A magyar felsőoktatás előtt álló kihívások.
Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): A vidéki „kis egyetemek” előtt álló kihívások
Dr. habil Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): A magyar munkaerőpiac kihívásai
Prof. Dr. Botos Katalin (Szegedi Tudományegyetem): Cím egyeztetés alatt!
Prof. Dr. Repa Imre (Kaposvári Egyetem): A magyar egészségügy előtt álló kihívások.
Prof. Dr. Kaposi Zoltán (Pécsi Tudományegyetem): Kihívások és válaszok. A dél-dunántúli városok átalakulása
a gyorsan változó 19. századi gazdasági erőtérben.
12.10.12.10.-13.00. EBÉDSZÜNET ÉS KÖTETLEN SZAKEMBER TALÁLKOZÓ
13.00.13.00.-18.00.: SZEKCIÓÜLÉSEK
Az alábbi 8 szekcióban fog elhangzani, szekciónként 9-10 előadás:
Sorszám

A szekció neve

Szekcióelnök

1. szekció

Régió és agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és
környezetgazdálkodás
Régió és pénzügyek/versenyképesség

Prof. Dr. Buday-Sántha Attila

Régió és humánerőforrások
(vezetéstudomány és munkaerőpiac)
Régió és közlekedés/logisztika

Prof. Dr. Berde Csaba
Dr. PhD. Majó Zoltán
Dr. PhD. Veres Lajos

Régió és marketing/településmarketing
turizmus és vidékfejlesztés
Régió és kultúra/városok kulturális gazdasága

Prof. Dr. Rédei Mária

2. szekció
3. szekció
4. szekció
5. szekció
6. szekció

Dr habil. Gál Zoltán

Dr. PhD. Fábián Attila
Dr. PhD. Keczer Gabriella
7. szekció:
Régiók és határok, határrégiók, eurorégiók
Dr. PhD. Csüllög Gábor
Dr PhD Hardi Tamás
8. szekció
Régiótörténeti kutatások és gazdaságtörténet
Dr. habil. Gulyás László
Prof. Dr. Szávai Ferenc
A szervezési okokból a november 12-i konferencia szekció-előadásainak számát a Szervező Bizottság 72 előadásban maximálta (8 szekció x 9 előadás). A 2010. június 11-én Szegeden megtartott konferencia résztvevői közül 42
előadó Kaposvárra is bejelentkezett előadással. Így tehát már csak további 30 előadást tudunk elfogadni a november 12-i konferenciára. Erre a 30 helyre a JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2010. október 4.
Természetesen a maradék 30 helyett a jelentkezések sorrendjében töltjük fel, így elképzelhető, hogy már október
4. előtt megtörténik a teljes feltöltés.
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II. A JELENTKEZÉS MÓDJA
Jelentkezni a csatolt JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével, továbbá az un. ÖSSZEFOGLALÓ megírásával és mindkét dokumentumnak a gulyas1@t-online.hu emailcímre történő megküldésével lehet. A jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról értesítést
küldünk!
III. RÉSZVÉTELI DÍJ
A november 1212-i konferencia részvételi díja: bruttó 10. 000 ft (tízezer forint).
Ez magába foglalja az ebédet, a napközbeni kávét és üdítőt, továbbá a folyóiratokban való megjelentetés költségeit.
IV. PUBLIKÁLÁS
A plenáris ülés előadásait a szekcióelnökök előadásait valamint minden szekcióból a kettő-három legjobb előadást a KözépKözépEurópai Közlemények (KEK) című referált (ISSN-szám, szerkesztőbizottság, lektorálás) folyóirat 2011/1. szám (IV. évfolyam 1.
szám. No11.) publikáljuk. Folyóiratunk ezen száma 2011. márciusában fog megjelenni.
A szekció többi előadását a VIKEK Évkönyv 2010/2. szám /II. évfolyam 2. szám No3) jelentetjük meg. (Ezen kiadvány névével
ellentétben folyóirat, mely az alábbi kritériumokkal rendelkezik: ISSN-szám, szerkesztőbizottság, lektorálás). Ez a szám 2010
december közepén jelenik meg.
A kéziratok leadása: a konferencia napján (november 12), a regisztrációs pultnál, kizárólag lemezen.
a) Plenáris előadók esetében és szekcióelnökök esetében: 10-12 oldal
Terjedelem
b) szekció-előadók esetében: minimum 6, maximum 8 oldal
Formai követelmények: A KEK szokásos követelményei (lásd csatolva).
V. A KONFERENCIA SZERVEZÉSÉNEK TOVÁBBI MENETE
2010. október 4. A jelentkezés határideje
2010. október 6. Értesítés a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról.
2010. október 8. A számlakérő lapok kiküldése.
2010. november 3.
A Körlevél 3. kiküldése. Ez a körlevél tartalmazza a teljes és részletes konferencia programot.
VI. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A gulyas1@t-online.hu emailcímen vagy a 06/30/3747-841-es telefonszámon.

MEGHÍVÓ
Az MTA Regionális Kutatások Központja tisztelettel meghívja Önt a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A regionális tudomány társadalmasítása” című projektjének nyitórendezvényére.
Az MTA Regionális Kutatások Központjának székházában (Pécs, Papnövelde u. 22. I. emeleti tanácsterem), 2010. szeptember
16-án 11 órai kezdettel, a sajtó jelenlétében zajló rendezvény az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elnyert pályázat
hivatalos projektindítója.
A projekt az MTA RKK tudományos eredményeinek terjesztését és társadalmi népszerűsítését szolgáló feladatokat foglalja
magában:
– Nemzetközi multidiszciplináris konferencia megrendezése az RKK–OECD közös
regionális Balkán-kutatásának eredményeiről;
– A regionális tudomány szakkollégiumi intézményének kiépítése;
– Az MTA RKK tudományos és tudományos ismeretterjesztő célokat szolgáló portáljának fejlesztése.
A rendezvényen részletes tájékoztatás hangzik el a projekt célkitűzéseiről és a megvalósítás ütemezéséről.
Megtisztelő jelenlétére számítunk.
Pécs, 2010. augusztus 30.
Dr. Horváth Gyula
igazgató
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HÍREK
"Felhívjuk minden regionalista kollégánk figyelmét, hogy az idén 50 éves jubileumát ünneplő Területi Statisztika c. folyóirat minden számában egy-egy évtized laptermését, területi fejlődési, statisztikai tanulságait elemzik
kollégáink. Így:
Dusek Tamás, Németh Nándor, Lőcsei Hajnalka s (előkészületben) Nemes Nagy József, Jakobi Ákos."
Üdvözlettel: Nemes Nagy József
Az ELTE Regionális Tudományi Tanszéke (Budapest) szervezésében a 2010. év őszi félévében is útjára indul
a Regionális Tudományi E sték előadássorozat,
előadássorozat az érdeklődőket szeretettel várjuk.
Részletek: http://regionalis.elte.hu/
Köszönöm, üdvözlettel
Szabó Pál

KÖNYVISMERTETŐK

MÉSZÁROS REZSŐ ÉS MUNKAKÖZÖSSÉGE:
A globális gazdaság földrajzi dimenziói
Akadémiai Kiadó, 2010
• Modern regionális tudomány
• ISBN: 9789630589369
• Oldalszám: 396
• Formátum: B5
Bolti ár: 4750 Ft
Akciós ár: 3563 Ft (-25%)

A mű a globális gazdaságot a társadalomföldrajz eszköztárával mutatja be - naprakész adatokkal, széleskörű
szakirodalmi háttérrel, kiválóan illusztrált elemzésekkel, valamint az információs és kommunikációs technológiák révén gyökeresen átalakult globális gazdaság térszerkezetének bemutatásával. A lebilincselően olvasmányos mű a földrajzi és közgazdasági képzések számára éppúgy meggyőződéssel ajánlható, mint a téma iránt
érdeklődő szakembereknek.
Kocsis Károly akadémikus
A globális gazdaság földrajzi dimenziói tovább erősíti azt a tendenciát, hogy a társadalomföldrajz a geográfián
kívül is képes tartós tekintélyt szerezni. A szerzők színvonalas és információgazdag feldolgozást készítettek,
amelybe beépítették más tudományterületek eredményeit is.
Michalkó Gábor az MTA doktora
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