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Beszámoló a Regionális Tudományos Bizottság elmúlt egy évi működéséről
(az RTB április 1515-i ülésén elhangzott elnöki előadás alapján)
Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága munkatervének tavaly márciusi elfogadásakor abból
indultunk ki, hogy a Bizottságunknál regisztrált köztestületi tagok megnövekedett létszáma, a
sokféle munkahely és a tagok eltérő szakmai háttere miatt a tudományos közösség kohézióját
a korábbiaktól eltérő módon és eszközökkel célszerű erősíteni. Néhány adat a Bizottság helyzetértékeléséhez.
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Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága regisztrált köztestületi tagjainak száma dinamikusan
nőtt az elmúlt évtizedben, miközben az MTA összes köztestületi tagságának létszáma az 1999.
végi kb. 10 ezer főről 2010-ben 14 ezer főre változott:
1999. december: 28 fő + 1 fő MTA tagja
2008. június: 66 fő + 2 fő MTA tagja
2010. március: 85 fő + 2 fő MTA tagja
Az RTB köztestületi tagsága heterogén szakmai háttérrel bíró, sokféle munkahelyről és sok településről jövő, interdiszciplináris szakmai közösséget alkot:
26 eltérő munkahely (+ nyugdíjasok)
16 település (postacím alapján)
16 felsőoktatási intézmény (főállás szerint, 11 egyetemről 39 fő, 5 főiskoláról 7 fő)
MTA 4 intézete (kiemelkedik: az RKK-ból 19 fő)
Minisztériumok+VÁTI+ügynökségek+egyéb
Az RTB 2009. márciusi ülésén elfogadott célok és teendők a létszámában megnőtt és sokszínűségében megerősödött közösség igényeinek próbálnak megfelelni:
Fő szervezeti cél:
cél fiatal minősített oktatók/kutatók bevonása az MTA köztestületébe és a
regionális tudományi közéletbe.
Fő tudományos cél:
cél a regionális mesterszakok és doktori programok ismeretanyagának
színvonalas kidolgozása.
A fenti célok eléréséhez szükséges teendők és szempontok:
szempontok
Az RTB-n belüli információ áramlás hátterének kialakítása.
Albizottságokat létrehozva interaktív véleménycserére,
véleménycserére vitára alkalmas tudományos fórumok szervezése.
Rendezvények szervezése, elsősorban a meglevő kezdeményezések koordinálása.
Az RTB elnökségén kívül minél több bizottsági és köztestületi tagnak lehetőséget adunk a
szervezésre, a tudományos közéletben való aktív részvételre

Szerkesztő:
Káposzta József
MTA RTB titkára
kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu
Lapzárta:
megjelenés előtti hónap 2020-án.
Tervezett megjelenés kéthavonta.

A fenti négy szempont szerint a munkatervben szereplő teendők és teljesítésük:
1. Információáramlás
Hírlevél (kéthavonta):
(kéthavonta) az RTB titkára (Káposzta József) gyűjti össze az információkat, rendszeresen bekérve a regionalista műhelyekből, RTB köztestületi tagoktól, elsősorban
tudományos jellegűeket (konferenciák, kiadványok, védések stb.): 2009-ben 5, míg
2010-ben 2 szám készült, emailen a köztestületi tagoknak elküldjük, honlapokon (2
helyen) bárki által elérhető:
http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/kozgazdasagtani/mta-regionalis-tudomanyos
http://www.rgvi.gtk.szie.hu/index.php?id=MTARTBHirlevel&lang=hun
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Köremail rendszer: alkalmanként rövid, aktuális információk elküldése (Hofman Dolores titkárnő): rendszeresen alkalmazzuk.
TéT-ben
a hírlevelek alapján RTB –rovat indítása az RTB titkára (Káposzta József) gondozásában: egyezteTéT
tünk róla.
2. Bizottsági működés
Az MTA doktori eljárás megindításához elvárt habitus vizsgálati feltételek aktualizálása (publikációs követelmények, pontozás stb.): az RTB Doktori Testülete elvégezte, a IX. osztály elfogadta (2009. szeptemberében), folyóiratlista aktualizálása folyamatban.
Az MTA doktorainak a ’regionális tudományhoz’, mint az MTA tudományági nyilvántartásához történő átjelentkezés ösztönzése az MTA Köztestületi Adatbázisában: az átjelentkezés mechanizmusát közreadtuk
a Hírlevélben.
A regionális tudományi doktori iskolákban folyó képzések szakmai feltételeiről, az elvárt ismeretkörökről
RTB javaslat, állásfoglalás kidolgozása: megtörtént (2009.dec.)
Bevezetjük az RTB ’tanácskozási jogú állandó meghívottai’ elnevezést mindazon tudományos minősítésűekre, főleg MTA doktoraira, akik eddig is részt vettek a bizottsági munkában, de most más bizottságban vannak regisztrálva: folyamatos
Könyvbemutatók szervezése, főleg több regionális műhely részvételével született tudományos munkáké:
eseti
3. Rendezvények
Más MTA bizottságokkal közösen szervezünk évente maximum egy tudományos rendezvényt (Varga Attila
vállalta): 2010 őszén
’Regionális tudományi nyári egyetem’ (Babatvölgyben): 3-4 napos, 12-15 fő részvételével, az MRTT-vel közösen: 2011-ben
’Fiatal regionalisták konferenciája’ (Győrött
doktoranduszoknak), az RTB társszervező: megtörtént (2009.
(
június 4-5.), következő 2011-ben
Posztdoktori konferencia (először 2010. tavaszán, Szegeden): megszerveződött
4. Albizottságok
Egy-egy szűkebb tudományos téma köré szerveződve, vitaüléseket szervezve lehetőséget adnak az interaktív
véleménycserére (nemcsak RTB tagok részvételével): többsége megalakult és működik. Az Albizottságok rendezvényeiről az aktuális Hírlevélben részletes beszámolók találhatók:
’Innovációkutatási’ albizottság, elnöke: Varga Attila (megszerveződött)
’Képzési’ albizottság, elnöke: Lengyel Imre (megszerveződött, 2010. március 24-én tartotta alakuló ülését)
’Közigazgatási kutatási’ albizottság, elnöke: Pálné Kovács Ilona (megszerveződött, több sikeres rendezvényt tartott)
’Kutatásmódszertani’ albizottság, elnöke: Nemes Nagy József (megszerveződött, több sikeres rendezvényt
tartott)
’Területpolitikai’ albizottság, elnöke: Rechnitzer János (megszerveződött, 2010. március 5-én sikeres konferenciát szervezett Győrött)
’Regionális szociológiai’ albizottság, elnöke: Szirmai Viktória (megszerveződött
‘Régiókutatási’ albizottság, elnöke: Baranyi Béla (megszerveződött, több sikeres rendezvényt tartott)
A fentiek alapján a Bizottságunkban újraszerveződött az információs háló, új fórumok működnek, a köztestületi
tagok aktívan be tudnak kapcsolódni a tudományos közéletbe. Köszönet érte a kollégáknak!
A Bizottság következő időszaki, 2010. szeptemberétől 2011. szeptemberéig tartó munkatervéről az elnökség
várhatóan május közepén egyeztet.
Szeged, 2010. április 15.
Lengyel Imre elnök
MTA RTB
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RT B A L B I Z O T T S Á G I B E S Z Á M O L Ó K
RTB KÉPZÉSI ALBIZOTTSÁG
A Képzési Albizottság 2010. március 24-én ült össze az ELTE-n (köszönet Nemes nagy Józsefnek a vendéglátásért!).
Jelen voltak: Fábián Attila, Forman Balázs (az Albizottság titkára), Grosz András, Jakobi Ákos, Kocziszky György,
Korompai Attila, Lengyel Imre (az Albizottság elnöke), Molnár Tamás, Neme Nagy József, Rechnitzer János,
Smahó Melinda, Szabó Pál, Varga Attila.
Kimentette magát: Káposzta József, Buday-Sántha Attila.
Az Albizottság először a szervezési szempontokban állapodott meg: évente kétszer találkozunk, mindig másmás egyetemen jövünk össze. Fő cél a mesterszakok képzési, szervezési tapasztalatainak megosztása, valamint egyeztetés a regionális tudományi tárgyak ismeretanyagáról.
Az alakuló ülés fő tartalmi kérdését a regionális és környezeti gazdaságtani mesterszakkal kapcsolatos témák
alkották, ezt a mesterszakot indító 9 egyetem közül 8-at képviselnek vezető oktatók az Albizottságban.
Élénk vita után több javaslat megfogalmazódott:
- Szükség van olyan alapozó, didaktikailag jól megírt bevezető tankönyvekre, amelyek az alapképzések széles körében megismertetik a hallgatókkal a regionális tudomány alapvető ismereteit, eredményeit és
indirekt módon felhívják a figyelmet a regionális gazdaságtani mesterszakra. Két tematika összeállítása merült fel, amelyet az Albizottság következő ülésén megvitatunk (Korompai Attila: Gazdaságföldrajz,
Lengyel Imre és Rechnitzer János: Regionális és település-gazdaságtan).
- Szükség van a regionális és környezeti gazdaságtani mesterszak törzstárgyai ismeretanyagának alaposabb egyeztetésére (következő ülésen).
- Jó lenne regionális tudományi szakmai esettanulmányi versenyt hirdetni a hallgatók körében, Fábián Attila
vállalta, hogy részletes tervet készít (felhasználva a Sopronban sikeresen működő „Építőkockák” városfejlesztési vetélkedő tapasztalatait).
Lengyel Imre – Smahó Melinda

BESZÁMOLÓ A „POLITIKAI
„POLITIKAI RÉGIÓ – RÉGIÓPOLITIKA”
RÉGIÓPOLITIKA” KONFERENCIÁRÓL
(MTA Regionális Tudományos Bizottságának Területpolitikai Albizottsága –
Győr, 2010. március 05.)

KUNDI VIKTÓRIA
„Politikai régió – Régiópolitika” elnevezésű konferencia Prof. Dr. Rechnitzer János és Prof. Dr. Benkő Péter szervezése és
patronálása jóvoltából jött létre. Az esemény a győri Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori
Iskolája közreműködésével, annak helyszínén, a Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Központjának, Nyugat-dunántúli Tudományos Intézetében került megrendezésre. A rendezvényen a regionális szakma nagyjai mellett fiatal,
ambiciózus PhD hallgatók is jelen voltak, akik folyamatban lévő kutatási eredményeiket mutatták be az egyes szekciókban.
A konferencia azért is kivételesnek számított, mert a szerkesztett és a két szervező által lektorált előadás-kötet már a konferencia napján elérhető volt a szerzők és érdeklődők számára. A rendezvény délelőtti szakaszában a plenáris előadásokra,
míg délután a szekció előadásokra került sor.
A megnyitón a regionális kutatások grémiuma volt jelen. A konferenciát a szervező, Rechnitzer János rektorhelyettes nyitotta
meg, aki a győri Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője is egyben. Köszöntő szavaiban kiemelte a regionális kutatások fontosságát és örömét fejezte ki a résztvevők magas számával és a témák széles palettájával kapcsolatban.
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Ezt követően a rendezvény plenáris előadásokkal folytatódott, ahol számos, rendkívül izgalmas és aktuális
témával jelentek meg a szakma jeles képviselői. A konferencia másik szervezője, Benkő Péter főiskolai tanár a
Politikai régiótudomány alapjairól tartott előadást, míg Faragó László igazgatóhelyettes Minden régió
„politikai”! című prezentációja volt vitaindító és egyben rendkívül elgondolkoztató. Buskó Tibor László egyetemi adjunktus a Kísérlet a hazai kistérségek komplex versenyképességi rangsorának meghatározására című
előadásával konkrét eredményeket mutatott be, melyek egybecsengtek Benkő Péter prezentációjában bemutatott megállapításokkal. A plenáris előadásokat Grúber Károly egyetemi docens a Vajdaság helyzetével foglalkozó előadása zárta.
A délután folyamán a munka három szekcióban folytatódott. Az első szekcióban Benkő Péter elnöklete mellett
a nyolc résztvevő előadó prezentációja mélyen érintette a regionalizmus témakörét és a meghirdetett konferenciatémát. A térklaszteres modellek elemzése, a politikai mikrorégió, vagy a településfejlesztő nonprofit
szervezetek témakörei színesítették a programot, akár a szélesebb kitekintést hordozó oktatási, vagy migrációs problémákat vizsgáló előadások. Az előadások után tartalmas párbeszéd alakult ki a szekcióelnökök és a
résztvevők között. Az elnökség hozzászólásai és építő javaslatai további tartalommal töltötték meg a színvonalas eseményt.
A második szekcióban Rechnitzer János irányítása alatt a témák széles palettáról kerültek bemutatásra. Az
előadások között hallhattunk a tudás vállalatoknál megjelenő szerepéről, az adaptív pénzpiacról, a kockázati
tőke szerepéről, a fesztiválok városokra gyakorolt gazdasági hatásairól, valamint Záhony áruszállításban betöltött szerepéről. A szekció munkáját mindvégig aktivitás, a résztvevők egymás témája iránti érdeklődése és jó
hangulat jellemezte. Annak ellenére, hogy az előadások egymástól erőteljesen eltértek, mindegyik igyekezett
regionális aspektusból vizsgálni az adott tématerületet. A kutatások széles skálája ellenére érdekes hozzászólások, meglátások jellemezték az aktív szekciót. Az építő ötletek lehetőséget nyújtanak a résztvevőknek, hogy
témájukat átgondolva továbbfejleszthessék eddigi eredményeiket.
A harmadik szekció előadásai Faragó László elnöklete mellett a társelnök, Grosz András rendkívül érdekes
előadásával kezdődtek, majd ezt követően többnyire a konferencia témájához szorosan nem kapcsolódó,
ugyanakkor nagyon érdekes és széles skálán mozgó előadások hangzottak el a marketing, a menedzsment, a
kultúraközi kutatás, illetve a regionális gazdaság témakörében. Hallhattunk előadást pl. a regionális tőkéről, a
stratégiai szövetségek fontosságáról, az etnocentrikus fogyasztás és a web2.0 kapcsolatáról, a komplex szituációkban megvalósítandó hatékony döntéshozatalról, vagy a kultúra határon átnyúló gazdasági kapcsolatokra
gyakorolt hatásáról. Ebből következik a szekció elnökségének gyakori, építő jellegű kritikája is, miszerint a
szorosan nem kapcsolódó témákat is érdemes lett volna – vagy ajánlatos lesz a jövőben – regionális vetületben is vizsgálni. Ugyanakkor pozitív véleményként hangzott el az elnökség részéről, hogy a bemutatott témák
számos rendkívül érdekes és izgalmas kérdést vetettek fel, amelyek az előadók – akik első és másodéves
PhD hallgatók – jövőbeli disszertációihoz rendkívül hasznosak lehetnek.
Összességében elmondható, hogy a konferencia minden résztvevő és a hallgatóság számára is hasznos és
érdekes volt. A jó hangulat végig jellemezte mindegyik szekció előadásait, ahol remek lehetőség nyílt a fiatalok
és idősebbek számára is, hogy eszmecserét folytassanak a régiókutatás legjelesebb hazai képviselőivel. A
munka során elhangzott kritikák, vélemények a kutatók és PhD hallgatók számára is lehetőséget nyújthatnak
munkájuk továbbgondolására. A konferencia sikerességét mutatja az a törekvés is, mely szerint a rendezvényt
a jövőben évente szeretnék megrendezni!
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JELENTKEZİK MESTERSZAKOKRA
Jelentkezések
2010. február 15. volt a jelentkezési határidő a 2010. szeptemberében induló szakokra, a felvételi jelentkezések adatai megjelentek a www.felvi.hu honlapon (kissé még változhatnak). A magyar felsőoktatási
akkreditációs szabályok a regionális tudományághoz két mesterszakot sorolnak: regionális és környezeti gazdaságtan, vidékfejlesztési agrármérnök. Ez a két mesterszak képezi alapját a regionális tudományi doktori képzésnek (PhD) is. A regionális tudománynak fontos háttere még a geográfus képzés, ezért annak adatait szintén
ismertetjük. Az állami és költségtérítéses adatok összevontak szerepelnek mind nappali, mind levelezős tagozaton.

Regionális és környezeti gazdaságtan közgazdasági mesterszak indítására jelenleg 9 egyetemnek van
engedélye (a Szent István Egyetem két képzési helyszínen indítja). Az irányszámok magasak, a felvételi kereteknek csak töredékére jelentkeztek, mind a 8 egyetemnél vannak első helyes jelentkezők (Pécsett nem hirdették
meg most ősszel ezt a mesterszakot). Amint köztudott, a mesterszakok indítását nagyon megnehezíti, hogy a
gazdálkodási alapképzések képzési ideje 7 félév (a 7. félév szakmai gyakorlatot jelent), tömegesen először
2010. januárjában végeztek a hallgatók, de nagyon sok hallgatónak nem volt elegendő a 7 félév tanulmányai
befejezésére.
A mostani felvételin várhatóan a hallgatók többsége bekerül az első helyen megadott intézménybe,
ezért az első helyes adatok közelítőleg jó becslést adnak a későbbi hallgatói létszámra. Sajnos az egész országban csak 102 fő jelentkezett erre a mesterszakra első helyen, szinte pontosan ugyanannyi, mint a télen felvett
hallgatók száma. A két fővárosi egyetem vonzása erős, a többi egyetemen elenyésző a jelentkezések száma.
Levelező tagozatra is kevesen jelentkeztek.
Úgy vélem, hogy várakozásainkhoz képest kicsi az érdeklődés, de még korai pálcát törnünk a mesterszak felett. Szerintem a mesterszak nem ismert az alapszakos hallgatók körében, emiatt fokozott erőfeszítéseket kell tennünk népszerűsítésére. A gazdálkodási alapképzések többsége eleve úgy szerveződik, hogy az adott
alapképzés szerves folytatására van egy mesterszak is. Mivel nincs regionalista alapképzés, emiatt nekünk
másoktól kell elcsábítani a hallgatókat, ami erőteljes fellépést igényelhet.
Regionális és környezeti
gazdaságtan
(mesterképzés)
Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Kaposvári Egyetem
Miskolci Egyetem
Nyugat-magyarországi Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Széchenyi István Egyetem
Szent István Egyetem (Budapest)
Szent István Egyetem (Gödöllő)
Szegedi Tudományegyetem
Összesen

Felvettek
száma

Irányszám
Nappali
Levelező

Jelentkezők száma: 2010.
szept.
Nappali
Levelező

2010. február,
nappali
12

15<25

-

Összesen/
Első helyen
91/34

Összesen/
Első helyen
-

24
n.i.
10
n.i.
n.i.
8
n.i.
24
22
100

10<35
1<20
5<20
15<60
20<40
1<70
25<75
25<75
15<50
133<470

1<20
5<28
15<65
n.a.
1<40
5<150
5<150
15<40
47<493

100/24
5/3
20/6
8/2
24/6
21/1
32/13
34/13
335<102

0
10/5
24/0
39/12
96/26
59/12
85/26
313<81
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A vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakot 8 intézményben indíthatják. Az érdeklődés itt is alacsony,
az első helyen jelentkező 36 fő alig marad el a télen felvett 43 főtől. Levelező tagozatra is kevesen jelentkeztek.

Vidékfejlesztési
Agrármérnöki
Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem
Debreceni Egyetem
Kaposvári Egyetem
Károly Róbert Főiskola
Nyugat-magyarországi Egyetem
Pannon Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szent István Egyetem (Gödöllő)
Szent István Egyetem (Szarvas)
Összesen

Felvettek
száma

2010. február, nappali
n.i.
11
7
6
13
6
n.i.
n.i.
n.i.
43

Jelentkezők száma
2010. szept.
Nappali
Levelező

Irányszám
Nappali
Levelező

15<30
5<20
20<140
5<50
10<30
10<50
25<75
25<75
115<470

5<25
20<140
5<40
10<30
5<50
30<100
30<100
105<485

Összesen/
Első helyen
20/9
5/2
0
10/6
5/2
11/5
26/10
3/2
80<36

Összesen/
Első helyen
3/1
0
18/4
15/7
31/14
49/16
34/16
150<58

Geográfus mesterképzés 6 egyetemen indul, magas keretszámokkal. Mind a 6 egyetemre első helyen
sokan jelentkeztek, összesen 291 fő. Úgy tűnik, hogy a geográfus mesterképzés sikeresen elindul, részben annak is köszönhetően, hogy földrajzi alapképzésben sokan végeznek.
Geográfus
(mesterképzés)
Egyetem

Debreceni Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Miskolci Egyetem
Nyugat-magyarországi
Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Összesen

Felvettek

Irányszám
Nappali
Levelező

2009. szept,
nappali
35

5<75

39
9

Jelentkezők száma
Nappali
Levelező

10<20

Összesen/ Első
helyen
111/68

Összesen/ Első
helyen
7/2

5<100
10<15

-

133/79
26/13

-

10
22

10<30
10<80

10<30
10<40

36/21
54/34

27/11
17/6

56
171

10<75
50<375

5<10
35<100

131/76
491<291

57/14
108<33
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓK
„Nemzedékek találkozása”
I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia
Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága szegedi üléséhez kapcsolódva, 2010. április 15-én lett megtartva a
„Nemzedékek találkozása” I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia. A konferencián mintegy 35-40 fő
vett részt, közülük 26-an az RTB köztestületi tagjai.
Bemutatkozó előadásra az RTB-nél regisztrált, 1975-ben, vagy később született minősített kollégák lettek felkérve. A 19 főből 12-en jelentkeztek, közülük végül 9 fő tartott előadást. A 15 perces előadásokban a személyes bemutatkozást (hol dolgoznak, hol védték meg doktori fokozatukat stb.) követően részben doktori értekezésükről, részben korábbi és jelenlegi kutatásaikról adtak számot, kiemelve kutatási témáik főbb „provokatív”
tudományos kérdéseit, dilemmáit. Mindegyik előadás után felkért hozzászólók, idősebb (tapasztaltabb!) kollégák
mondták el véleményüket az elhangzottakról, kiegészítéseket fűztek hozzá, tettek fel kérdéseket. Minden egyes
előadást követően élénk szakmai vita alakult ki, többen hozzászóltak a jelenlévő kollégák közül.
Az előadásokat egymást követő szekciókra osztottuk:
Szekcióelnök: Horváth Gyula
Jakobi Ákos (ELTE, Budapest): Az információs kor sajátos térbelisége
Baráth Gabriella (MTA RKK, Székesfehérvár): Településhálózati kapcsolatrendszerek
Marton István (NFGM, Budapest): Területfejlesztési támogatások Magyarországon
Szekcióelnök: Káposzta József
Király Zsolt (KRF, Gyöngyös): Kistérségek fejlettsége Észak-Magyarországon
Lukovics Miklós (SZTE GTK, Szeged): Térségek versenyképessége
Smahó Melinda (MTA RKK, Győr): A tudás és a regionális fejlődés összefüggései
Szekcióelnök: Faragó László
Grosz András (MTA RKK, Győr): Regionális innovációs rendszerek és klaszteresedés
Bajmócy Zoltán (SZTE GTK, Szeged): Fejlesztési döntések meghozatalának bizonytalansága
Csizmadia Zoltán (MTA RKK, Győr): Kapcsolati hálók
Az előadások megtekinthetők:
http://www.eco.u-szeged.hu/hirek/gtk-2010-aprilis/regionalis-tudomanyi?objectParentFolderId=10026
A jelenlevők véleménye szerint a konferencia elérte célját, lehetőséget kaptak fiatal kollégáink a bemutatkozásra, és mi is jobban megismerhettük őket. Érdemes folytatni ezt a kezdeményezést.
A konferencia az SZTE Gazdaságtudományi Karon folytatódott fogadással, vacsorával és azt követő kötetlen beszélgetésekkel.
Április 16-án, pénteken délelőtt a konferencia egy szűkebb körű műhelybeszélgetéssel folytatódott,
amelyen 14 fő vett részt, kiemelkedő számban a „győri regionális műhely” tagjai. A műhelybeszélgetés „Az innovációs kapacitás térbelisége” elnevezést viselte, a SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézete
egyik nagyobb, a Baross-programból finanszírozott kutatásának eredményeit megvitatva. Vitaindítót tartottak
Bajmócy Zoltán, Lukovics Miklós és Vas Zsófia (SZTE GTK).
Ezúton is köszönöm a kollégák segítségét, a „fiatalok” és felkért hozzászólók, szekcióelnökök aktivitását.
Szeged, 2010. április 16.
Lengyel Imre
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Összefoglaló a 20 évesek az önkormányzatok – Születésnap vagy halotti tor?
c. országos konferenciáról
(Pécs, 2010. március 1919-20.)
A 20 évesek az önkormányzatok – Születésnap vagy halotti tor? c. konferencia a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar Politikai Tanulmányok Tanszék, illetve a Pólusok Társadalomtudományi Egyesület szervezésében jött létre. A rendezvény fő céljai között szerepelt az önkormányzatiság, az önkormányzati rendszer eddigi két évtizedének szakmai értékelése; az 1990 óta folyamatosan jelen levő lokalista,
regionalista törekvések a társadalomtudományok és különösen a politikatudomány eszközeivel
egy szélesebb perspektívában való vizsgálata; illetve a jövőben esedékes reformfolyamatok számára is hasznos következtetések levonása. Vajon az önkormányzati rendszer beváltotta-e a hozzá
fűzött politikai reményeket? Decentralizált-e Magyarország hatalmi szerkezete? Milyen a helyi demokrácia helyzete? Vannak-e ellensúlyok a központi kormányzati hatalommal szemben? Van-e
esély a regionalizált Magyarország megteremtésére? Többek között ezeket a kérdésköröket szándékozta megvitatni és megválaszolni a konferencia megannyi önkormányzati szakember és a tudományág jeles képviselőinek bevonásával.
Az első napon Dr. Tuka Ágnes tanszékvezető asszony ünnepélyes megnyitója, illetve Páva Zsolt
Pécs polgármesterének köszöntője után a regionális tudományok neves magyar tudósai tartottak
plenáris előadásokat. A nap zárásaként Ruzsa Csaba (Pécs2010 Menedzsmentközpont, ügyvezető
igazgató) mutatta be résztvevőknek az Európa Kulturális Főváros programot és ismertette Pécs
városának idei kulturális kínálatát. A második napon négy szekcióba sorolva közel ötven előadás
hangzott el. Amellett, hogy a konferencián bemutatott prezentációk mindegyike szorosan kötődött
a neves 20. évfordulóhoz, változatosságuk és sokszínűségük folytán szinte teljes mértékben lefedték az önkormányzati és regionális tudományok kurrens kérdésköreit. A különböző szekció előadásokban többek között a hatalom vertikális és horizontális megoszlásaitól, az önkormányzatok
együttműködésein, gazdálkodásán, kulturális vagy éppen környezetpolitikai értékelésén át egészen a partnerség, az e-demokrácia és a versenyképesség megvalósulásainak bemutatásáig a témakörök széles palettája képviseltette magát.
A rendezvény mindenképp hasznosnak mondható abban, hogy mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat oldaláról érkezett szakmabeliek tudományos keretek között lezajlott dialógusát teremtette
meg, és ezáltal reálisabb válaszokat adott az önkormányzati rendszer eddigi húsz éves működéséről, sajátosságairól. A konferencia előzetes kérdései kapcsán a szakemberek egyetértettek abban,
hogy sürgős reformokra van szükség az önkormányzatok rendszerében, és ha nem történik a közeljövőben változás, akkor nem biztos, hogy az önkormányzatiság a jelenlegi formájában meg fogja
érni a negyed évszázados évfordulóját. Vitát a tudományos oldal részéről abban a kérdésben lehetett felfedezni, hogy a törvényhozó a változás, változtatás útján mely közigazgatási modell elérésére törekedjen a jövőben.
A konferencia előadásainak szerkesztett változataiból a PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszék és
a Pólusok Társadalomtudományi egyesület tanulmánykötetet jelentet meg. Addig is a konferencia
http://
előadásainak
absztraktjai
megtalálhatók
a
rendezvény
weboldalán:
www.politologia.btk.pte.hu/konferencia.
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Új sebességben az Európai Duna Stratégia
Nemzetközi szakértői konferencia a Duna Stratégiáról a Zsigmond Király Főiskolán
2010. március 18-án nemzetközi konferenciát rendezett a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Zsigmond Király Főiskola. A 2011 első felében megvalósuló magyar elnökség egyik deklarált prioritása az Európai Duna Stratégia (EDS)
elfogadása. A témában már számos hazai és nemzetközi konferencia zajlott, 2010 februárjában az Európai Bizottság a Magyar Tudományos Akadémián tartotta két napos nemzetközi szakértői egyeztetését.
A rendezvényeken az érintett országok kormányzati képviselői, az Európa Bizottság tisztviselői, a civil szervezetek
és think thankek munkatársai, valamint a tudományos kutatók egyhangúlag elkötelezték magukat az Európai
Duna Stratégia célkitűzéseinek megvalósítása mellett.
A széles körű társadalmi támogatottság, valamint a nyilatkozatokban tükröződő politikai akarat ellenére is jól látszódnak az EDS gyakorlati megvalósításának kihívásai. A március 1818-i konferencia ezért a tervezési és konzultációs fázison túlmutatva, az EDS valódi tartalmi és szakmai kidolgozásához szolgált gyakorlati javaslatokkal. A
résztvevők kimondták, hogy az EDS kialakítása új fázisba érkezett: a miértek megválaszolása megtörtént, mostantól a hogyanokra kell koncentrálni.
A nemzetközi konferenciát Prof. Bayer József, a Zsigmond Király Főiskola rektora és Molnár Csaba kancelláriaminiszter nyitották meg. Gordos Árpád, a Duna Stratégia koordinátora a Külügyminisztériumban pedig a stratégia
eddigi eredményeit tekintette át. Simon László a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség integrációs elnökhelyettese a
kohéziós politika és az Európai Duna Stratégia pénzügyi vonatkozásairól beszélt. Ezt követően Olivier Baudelet, a
DG Regio képviseletében az Európai Bizottság szerepéről, felelősségéről tartott rövid összefoglalót az EDS kialakítása és a végrehajtás koordinációja vonatkozásában. A regionális együttműködés pozitív gyakorlatait ismerhettük
Franz Kaps (Südosteuropa Gesellschaft), Paul Luif (Austrian Institute for International Affairs) és Johannes Jung
(külpolitikai szakértő, Karlsruhe) előadásaiban. A délelőtti blokkban Stefan Lütgenau, az osztrák Foster Alapítvány
vezetője, a civil társadalom bevonásának szükségességére hívta fel a résztvevők figyelmét.
A konferencia délutáni részében a szlovák, a szerb és a bolgár álláspontot ismerhettük meg az Európai Duna
Stratégia vonatkozásában Tomas Strazay (Szlovákia), Juraj Marusiak (Szlovákia), Edita Stojic-Karanovic (Szerbia)
és Bellin Mollov (Bulgária) tolmácsolásában, valamint Jürgen Dieringer (Andrássy Egyetem) professzor moderálásában.
A konferenciát a magyar előadók blokkja zárta, amelyben Kozma József a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Török Lívia és Csaba Ders a Studio Metropolitana munkatársai, Ágh Attila a Corvinus Egyetem professzora és a nemzetközi konferencia életre hívója, valamint Koller Boglárka a Zsigmond Király Főiskola docense
tartottak előadásokat.
A konferencia előadásairól,
előadásairól valamint az Európai Duna Stratégiával átfogó módon foglalkozó „A többszintű kormányzás új formái az Európai Unióban” című OTKA kutatásról bővebben a Zsigmond Király Főiskola honlapjáról
elérhető aloldalon olvashat.
olvashat
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Határokon átnyúló kezdeményezések a V4V4-es országokban és Ukrajnában a gazdasági és
társadalmi fejlődés előmozdítására
Helyszín: Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Időpont: 2010. június 2-4.

A konferencia egy találkozósorozat soron következő rendezvénye, mely az International Visegrad Fund támogatásával kerül megrendezésre. Az elmúlt néhány év során számos alkalommal került már sor hasonló szakmai
találkozóra a Visegrádi országokban működő egyetemek vezetőinek részvételével, azonban ez az első alkalom,
hogy magyarországi intézmény lehet a vendéglátó. Rektorokat, dékánokat, intézményi döntéshozókat, profeszszorokat, szakértőket és üzletembereket egyaránt szívesen látnak a konferencia szakmai programjain.

A Dr. Villányi László dékán úr vezetésével a SZIE GTK által benyújtott pályázat célja az volt, hogy elsősorban a
Visegrádi országok meghatározó egyetemeinek képviselői számára biztosítson lehetőséget az egyeztetésekre,
illetve tapasztalatcserére. Mivel azonban ukrán és orosz partnerintézmények vezetői is kifejezték szándékukat
a részvételre, ezért a Visegrádi régiótól nagyobb (a kelet-közép-európai és részben az ázsiai térséget átfogó)
terület oktatási helyzete, tapasztalatai és problémái is megvitatásra kerülhetnek a rendezvényen.

A találkozó fő céljai:

 intézmények közötti tudományos kapcsolatok mélyítése az oktatás és kutatás területén,
 a résztvevő intézmények/vállalatok vezetői/döntéshozói közötti tapasztalatcsere,
 jövőbeli együttműködési lehetőségek megvitatása és
Magyarország megismertetése a külföldről érkező résztvevőkkel.

Specifikus célok:

 ötletek, tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok megosztása illetve cseréje a résztvevők között azzal a céllal, hogy sikeres kapcsolat alakulhasson ki a tudományos és az üzleti szféra között,
 azon módszerek feltérképezése, melyek elősegítik az üzleti szféra által szükségesnek tartott képzések
kialakítását,

 a munkaerő-piaci igények lehető legmagasabb fokú figyelembevétele a képzési kínálat kialakítása során
és
összességében a régió gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése.

1

A konferencia kiadványában tudományos publikációk megjelentetésére is van lehetőség angol nyelven a
konferencia fő témaköréhez, illetve az alábbi két tematikus szekció témaköreihez kapcsolódóan:

1. Határokon átnyúló kezdeményezések az oktatás területén. Diplomák nemzetközi elismerése, a Bolognafolyamat kihívásai stb.
2. Hogyan alakítsanak ki az oktatási intézmények kölcsönösen hasznos és sikeres kapcsolatot az üzleti szektorral? (A legjobb gyakorlatok bemutatása.)
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HABILITÁCIÓ

ÉS

PHD

VÉDÉSEK

MEGHÍVÓ

S Z E N T

I S T V Á N

E G Y E T E M

Doktori és Habilitációs Tanács meghívja Önt

TÓTH TAMÁS
habilitációs előadásaira.
Magyar nyelvű tantermi előadás
címe:
időpontja:
helyszíne:

címe:
időpontja:
helyszíne:

A regionális gazdaságfejlesztés speciális szervezeti elemei
2010. április 21. (szerda) 11.45 óra
Szent István Egyetem,
RGVI Előadó, IV. emelet
2100 GÖDÖLLŐ, PÁTER K. U. 1.
Ű TUDOMÁNYOS ELŐADÁS
Process based planning in the Regional Development
2010. április 21. (szerda) 12.30 óra
Szent István Egyetem,
RGVI Előadó, IV. emelet
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Dr. Hornok László s.k.
az Egyetemi
Egyetemi Doktori és
Habilitációs Tanács elnöke

MEGHÍVÓ
A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa meghívja Önt

KOVÁCS ANDRÁS
okleveles közgazdász

Kereskedelem határok nélkül
A határ menti kiskereskedelem sajátosságai a szlovákszlovák-magyar
határtérség nyugati felében
című PhD értekezésének védésére és nyilvános vitájára.
A védés és nyilvános vita időpontja és helyszíne:
2010. április 26. hétfő, 14.00 óra
Széchenyi István Egyetem, Doktori Iskola
(MTA RKK NYUTI épülete 9022. Győr, Liszt F. u. 10.)
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Témavezető: Prof. Dr. Nemes Nagy József DSc. egyetemi tanár
A bíráló bizottság:
elnök:
Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, SZE
tagok:
Dr. Dusek Tamás PhD., egyetemi docens, SZE
Dr. Jankó Ferenc PhD., egyetemi adjunktus, NYME
titkár:
Dr. Filep Bálint PhD., egyetemi tanársegéd, SZE
Az értekezés bírálói:

Dr. habil Baranyi Béla DSc, tudományos tanácsadó, osztályvezető MTA Debreceni Osztálya
Dr. Hardi Tamás PhD. egyetemi docens, SZE
A bizottság tagjai a nyilvános vita kezdési időpontja előtt negyed órával zárt ülést tartanak.
Az értekezés és tézisei megtekinthetők a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola honlapján (http://rgdi.sze.hu), a
fokozatszerzés link alatt.
A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek és véleményt nyilváníthat.
A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd eredményt hirdet.
Üdvözlettel:
Dr. Rechnitzer János
egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője
Részvételi szándékát kérjük, 2010. április 22-ig a kovacs.andras20@upmail.hu e-mail címre visszajelezni szíveskedjék.

Közlemény Ph.D védésről
Schneider Gábor Summa Cum Laude minősítéssel védte meg Ph.D értekezését 2010. február 19-án a Budapesti Corvinus
Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola hallgatójaként. Témavezetője Ágh Attila DSc, egyetemi tanár.
„A közép-európai fővárosi régiók versenyképességének vizsgálata. Hogyan növelhető a Közép-magyarországi régió versenyképessége” című Ph.D értekezés a regionális versenyképesség fogalmát komplex módon mutatta be a közép-európai
fővárosi régiók összehasonlításában.
A szerző kiindulási pontja, hogy Magyarország egyedüli nemzetközileg meghatározó növekedési központja - a Középmagyarországi régió - komoly fejlődési lehetőségek kapujában állt, de felzárkózása a fejlett európai régiókhoz megtorpant.
Az elmúlt évtizedek reménykeltő tervei és elképzelései – a régió profilját és specializációját illetően – elhalványultak, illetve megmaradtak a tervek és a koncepciók szintjén.
Feltárva ennek okait a regionális versenyképesség vizsgálatát az általánosan elfogadott területi tőke elemzési szempontjai
mellett a társadalmi tőke aspektusából is megvizsgálta, interdiszciplináris megközelítést alkalmazva. Öt közép-európai
fővárosi régiót elemzett és hasonlított össze a területi tőke - a földrajzi, gazdasági és társadalmi adottságok - és a társadalmi tőke - a többszintű kormányzási struktúrák és a partnerség - oldaláról, keretbe foglalva az endogén és az exogén folyamatokkal. A vizsgált régiók: a Bécsi régió, a Közép-magyarországi régió, a Mazóviai vajdaság, a Pozsonyi régió és a Prágai
régió.
A szerző a regionális versenyképességet már nemcsak régiók között - szubnacionális nézőpontból - értelmezte, hanem
transznacionális aspektusban is. A szerző rámutatott, hogy a formálódó új fejlődési irányok és tendenciák, mint például a
funkcionális makrorégió, az eurorégiók, valamint az európai területi csoportosulások folyamatosan növekvő súllyal határozzák meg a közép-európai térség fejlődését. Az európai regionális fejlődés a területi sajátosságokon alapuló, egyedi értékeiből merítő, sokszínű régiók Európája felé halad, amelyben a jól működő partnerségi hálózatokon alapuló regionális
kormányzás, valamint a szervezett civil társadalom hatékony működése komoly versenyképességet befolyásoló tényezők.
A közép-európai fővárosi régiók összehasonlításával a szerző összefoglalta a térség sajátosságait, és ajánlásokat, kitörési
pontokat fogalmazott meg a Közép-magyarországi régió számára. Ennek érdekében az országok közigazgatási szerkezetét
vizsgálta, a fővárosi régiók területi adottságait szisztematikus módon hasonlította össze, és interjúk készítésével átfogó
módon megrajzolta az egyes fővárosi régiók regionális kormányzási struktúráját.
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KÖNYVISMERTETİK

Internetes rendelés esetén 20 % árkedvezmény,
árkedvezmény ha a megrendelt könyvek értéke meghaladja a 8.900 Ft-ot, akkor ingyenes
házhozszállítás az ország egész területén:
http://www.akkrt.hu/main.php?folderID=1736&sorozatID=1366

A valósághoz, a körülvevő világunkhoz való alkalmazkodás ma a fennmaradás, vagy mondhatjuk így is:
a megmaradás, feltétele. A körülvevő tér látása és abban magunk elhelyezése nélkül nem tudunk tájékozódni, sőt arra sem vagyunk alkalmasak, hogy megkülönböztessük – József Attila szavaival élve – a
valódit az igazitól. Ha tudni akarjuk helyünket, akkor ismernünk kell azokat a regionális összefüggéseket, amelyeket Lengyel Imre legújabb munkája tárgyal. A könyv nem csak kiváló, eligazítást adó tudományos munka, hanem olyan olvasmány is, ami a rész és az egész dimenzióit teszi elérhetővé, hozza
közel. Érdemes kézbe venni.
Kovács Árpád
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának professzora,
A Magyar Közgazdasági Társaság elnöke
A területi-társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését szolgáló állami beavatkozás (s ezzel a beavatkozás helyét, módját, célját megalapozó regionális kutatás) lényegesen módosul a 21. század elején. A
globális verseny átlépi a nemzetállami határokat (különösen az integrált európai uniós gazdaságban),
a gazdaság szerkezeti átalakulása – a tudásalapú gazdaság – új beavatkozási formákat s lehetőségeket kínál; a központi, illetve kormányzati beavatkozások mellett felértékelődik a helyi kezdeményezésű
regionális gazdaságépítés. A szerző – nemzetközi összehasonlításban is kitűnő – átfogó szintézist ad
napjaink regionális versenyképességének elméleti alapjairól s gyakorlati megoldásairól.
Enyedi György
Az MTA rendes tagja
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A szerző a paraszti gazdálkodás és társadalom kialakulását és átalakulását kíséri végig négy történelmi – a hűbéri,
a kapitalista, a szocialista és az újkapitalista – korszakon keresztül, és kitér a hazai viszonyok régiónkénti különbségeinek elemzésére, valamint a magyar viszonyok európai térben való elhelyezésére. A könyv paraszt fogalma alatt a
családi munkaszervezetben és a társadalmi kapcsolatokban élő, önálló mezőgazdálkodást folytató, sokoldalú gazdálkodási kultúrával és átfogó gondolkodási horizonttal rendelkező személyt ért. Magyarországon a parasztok alkották a XX. század közepéig a lakosság felét, 1960-ban pedig még mindig az egyharmadát. Kovács Teréz szerint a
teljes kollektivizálás hatalmas csapást mért a parasztságra. Ennek ellenére a szocializmusban még ezután is létezett egy utóparasztnak nevezett társadalmi réteg, amely az 1970–1980-as években felölelte a falusi társadalom
többségét. Bár e társadalmi csoport nem volt paraszt a szó hagyományos értelmében, mégis megőrzött abból sok
vonást. A rendszerváltás és a mezőgazdaság privatizációja után ismét gyökeres átalakulás zajlott le a mezőgazdaságban, ezért e könyv arra keresi a választ, hogy mi lett ebben a folyamatban azokkal a szokásokkal és habitusokkal, amelyek a parasztságból áthagyományozódtak.
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MEGJELENT
Hardi Tamás – Tóth Károly (szerk.):
Határaink mentén
A szlovák–
szlovák–magyar határtérség
társadalmitársadalmi-gazdasági vizsgálata
(Fórum Kisebbségkutató Intézet,
Somorja, 2009. 283 o.)

A tanulmányok szerzői:
Csizmadia Zoltán, Grosz András, Hardi Tamás, Kovács András, Lampl Zsuzsa, Lelkes Gábor, Mezei István,
Reisinger Adrienn, Tóth Péter
Az esettanulmányok szerzői: Kulcsár Mária, Tuba Lajos, Jenei Sarolta, Tillinger Attila,
A kötet angol és szlovák nyelvű összefoglalót is tartalmaz.
Jelen kötet egy szlovák–magyar határtérség-kutatás eredményeit mutatja be, mely munka a Magyarország–
Szlovákia–Ukrajna Szomszédsági Programban, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával
valósult meg. A kutatásban két intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet (Győr) és a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja) vett részt.
Vizsgálataink célja a határtérségben élők mindennapi mozgásának feltárása, értelmezése volt. Feltételeztük,
hogy az uniós és a schengeni csatlakozás elősegíti a határtérségek integrációját, a határon átnyúló interakciók
fejlődését, bővülését, végső soron a kedvező pozíciójú térségekben határon átnyúló régiók létrejöttét.
Az Európai Unió belső határai mentén egyre fontosabb kérdés, hogy az államok integrációja mellett vajon megvalósul-e a határ menti térségek összekapcsolódása is? A lehetőség adott: a határok ma már problémamentesen
átjárhatók, a lakosság és gazdasági szereplők mozgása szabaddá, akadálymentessé vált. Az integráció kérdése
különös dimenziót kap a határtérségekben. Itt a másik állam és annak polgárai „testközelben” vannak, létrehozható a földrajzi logikán alapuló egységes tér a mindennapokban is. Kérdés azonban, hogy ez hogyan hat a határ
mentén élők életére? Használják vajon a határ másik oldalát? Mindennapi életük részévé válhat a szomszédos
ország határtérsége? A munkahelyek, gazdasági lehetőségek kihasználásában mi lesz erősebb: a nemzetállami
beidegződés vagy a földrajzi közelség logikája?
A kötet fejezetenként, ingyenesen letölthető: a http://www.foruminst.sk honlapról.
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POLITIKAI RÉGIÓ – RÉGIÓPOLITIKA

DEÁK BUDAPEST 2010

A kötet az MTA Regionális Tudományos Bizottságának
Területpolitikai Albizottsága által
2010. március 5-én Gyırben rendezett
konferencia elıadásait tartalmazza
Szerkesztette: Benkı Péter

Lektorálta:
Prof. dr. Rechnitzer János DSc egyetemi tanár és
Prof. dr. Benkı Péter CSc fıiskolai tanár

© Dr. Deák Bt.

ISBN 978-963-88797-0-7
Kiadja a Dr. Deák Bt.
2119 Pécel, Napsugár u. 23.
E-mail: drbenkopeter@freemail.hu
Felelıs kiadó: dr. Deák Ibolya
Készült a Bodnár Nyomda Bt. üzemében
Felelıs vezetı: Bodnár Tamás
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Tér és Társadalom 2009/4 számának Tartalomjegyzéke:
TARTALOM
LENGYEL BALÁZS –
SÁGVÁRI BENCE
RITTGASSZER IMOLA
LUX GÁBOR
TÓTH GÉZA –
KINCSES ÁRON
ARTNER ANNAMÁRIA
JANKÓ FERENC –
BERTALAN LAURA
LIESZKOVSZKY
JÓZSEF PÁL –
SZABÓ SZABOLCS
NÁRAI MÁRTA
SIMON JÓZSEF

GYURIS FERENC
FÉNYES HAJNALKA
PALKÓ KATALIN

Kreatív
foglalkozások
és
regionális
tudásbázis:
Fogalmak, folyamatok és területi összefüggések
/1
Kreatív kistérségek Magyarországon /27
Az ipar hagyományos terei: A régi ipari térségek /45
A
hazánkba
bevándorlók
területi
elhelyezkedésének
vizsgálata /61
Új regionalizmus, mint válságmenedzselő stratégia? /83
GYORS TÉNYKÉP
Egy
sosemvolt
iparváros
ipari
mezők Sopronban /103
A
Krasznokvajdai
mikrotérség
kedési szokásai /117

öröksége:

barna-

lakosságának

közle-

Gondolatok
a
regionális
identitásról
–
identitáselemek a Nyugat-dunántúli régióban /137
Önkormányzati gazdálkodás az elszámolási és beszámoló rendszer fogságában /161
KITEKINTŐ
Az orosz ipar történeti fejlődésének politikai, ágazati és térbeli vonatkozásai /173
A felsőfokon tanuló nők és férfiak térbeli kötődése egy regionális mintában /189
Mesterségesen létrehozott területi egység – regionális identitás(?) Burgenland
példáján /207
VITA

TIMÁR JUDIT
ZSIBÓK ZSUZSANNA
TAGAI GERGELY

CSÁK LÁSZLÓ
DÁVID GÉZA
KUNDI VIKTÓRIA

Kritika és társadalomelmélet – néhány érv a kritikai földrajz „védelmében” /225
BESZÁMOLÓ
Beszámoló
az
Európai
Regionális
Tudományi
Társaság 49. kongresszusáról /233
Beszámoló a harmadik Közép-Európai Regionális Tudományi Konferenciáról /237
KÖNYVJELZŐ
Gilles Duranton – Philippe Martin – Thierry Mayer – Florian Mayneris: Les Poles
De Competititivite. Que Peut-On En Attendre? /241
Pálné Kovács Ilona (szerk.): A politika új színtere a régió /245
Pap Norbert (szerk.): Kultúra – területfejlesztés Pécs – Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben /249
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Az ÉszakÉszak-Magyarországi Stratégiai Füzetek
2009/2. száma
Letölthető a http://www.matarka.hu/ honlapról.
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Ú J K I A DV ÁN YO K
Felhívás!
A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz Tanszékén
a kutatási-oktatási profil átrendezésének keretében egy
negyedéves, on-line, magyar-angol nyelvű szakfolyóiratot
indítanak Corvinus Regional Studies / Corvinus Regionális
Tanulmányok címmel. Arra kérném, hogy amennyiben ideje,
energiája engedi, Ön vagy valamelyik munkatársa küldjön
be
regionális
politikával,
fejlesztéssel,
az infokommunikációs technológia és a web területfejlesztési szerepével kapcsolatos tanulmányt az új folyóiratnak,
melynek a linkjét megpróbáljuk minél szélesebb körben itthon és külföldön terjeszteni.
A folyóirat élesben 2010. április 20-tól indul a http://crt.unicorvinus.hu illetve a http://crs.uni-corvinus.hu linken. A
megjelenésre szánt kéziratot lehet a technikai szerkesztőnek küldeni a jtgergo@gmail.com <jtgergo@gmail.com> címre.
A kritériumok: A kézirat 4-8 oldal közötti terjedelmű legyen
szokásos 12-es betűmérettel másfeles sortávval, 2,5-es
margóval. Angolul és magyarul egyaránt be kell küldeni. Minden kézirathoz szükséges egy pár mondatos ajánlás a szakterület egy-egy, a szakirodalomból már ismert képviselőjétől
(hacsak a szerző maga nem PhD vagy DSc) miszerint nevezett írást megjelenésre javasolja a Corvinus Regionális Tanulmányokban. Az angol szöveget a szerző nyelvi szempontból lektoráltassa. Ezen kívül minden szerző küldjön be a
kézirattal együtt egy internetes megjelenésre, általa jóváhagyott arcképet, e-mail címet, beosztás/munkahely ill. foglalkozás megnevezést. A tanulmány bármilyen ábrát tartalmazhat.
Dr. Tózsa István tanszékvezető
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz Tanszékén
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K U TA T Á S I P R O J E K T
Komplex kutatási program vette kezdetét Sokoróalján
2010 februárjában egy közös komplex kutatási projekt indult el a Sokoróalja kistérségben. A kutatás megvalósítói
a Szent István Egyetem Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézete; a GAK Oktató, Kutató és Innovációs
Nonprofit Közhasznú Kft., illetve a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása, valamint a
térségben működő Helyi Vidékfejlesztési Iroda. A kutatási program vezetője a Szent István Egyetem Regionális
Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetének igazgatója, Dr. Káposzta József egyetemi docens, társvezetője Dr.
Tóth Tamás dékánhelyettes, egyetemi docens.
A kutatás célja a kistérség minden egyes települését illetően a jelenlegi helyzet feltérképezése, a következő 5
alapvető területet érintve: infrastruktúra, helyi gazdaság, társadalmi aktivitás, agrár - környezetgazdaság, illetve a
turizmus. Közel 80-100 mutató alapján készül el egy-egy település mostani helyzetének értékelése. Ezek alapján
megfogalmazzuk a települések erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, illetve veszélyeit. A mutatók között megtalálható az agráriumban dolgozók száma, a rendőrség/körzeti megbízott megléte, a helyi iparűzési adó mértéke, az
egy főre jutó vállalkozások száma, a bank automaták száma, a működő egészségügyi és oktatási intézmények
száma, a pormentesített utak aránya, a gyorsforgalmi utak megléte, illetve a kistérségen belül létrejött együttműködések száma és azok hatékonysága …stb.
A kutatás jellegéből adódik, hogy fontos a helyi szereplőkkel történő személyes egyeztetés, melyek a kistérség
településeinek polgármestereivel, jegyzőivel, helyi vállalkozóival, illetve aktív helyi szereplőkkel készített interjúk
segítségével valósulnak meg. A tanulmány célja a települések jövőbeni konkrét fejlesztési irányainak meghatározása, illetve az ezekhez kapcsolódó Európai Uniós, illetve hazai források (pályázati lehetőségek) felkutatása, rendszerbe foglalása. A statisztikai adatokon, illetve a személyes és helyi tapasztalatokon alapuló kutatás egy szoros
együttműködés keretében történik. A folyamat koordinálása a Téti HVI feladata Gerencsér Ilona vezetésével. A
kutatás operatív része Goda Pál és Kollár Kitti, nappali PhD hallgatók vezetésével valósul meg a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet részéről. A Téti HVI biztosítja a kutatás számára a helyi adatok összesítését,
valamint folyamatosan részt vesz a szakmai anyagok kidolgozásában. Munkáját a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség munkatársa, Boross Zsuzsanna kistérségi koordinátor, segíti. A Szent István Egyetem 40
hallgatót, és számos a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetben dolgozó kutatót/oktatót vont be a
projektbe. Az együttműködés első eredményei 2010 júniusában várhatóak.

KUTATÁSI JELENTÉS
A Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési
Intézete konzorciumi partnerként helyzetfeltáró kutatást végzett a Gödöllői kistérségben a
„KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE” (Projektazonosító: TÁMOPTÁMOP-1.4.41.4.4-08/108/1-2009)
című projektben.
A projekt elsődleges célja a Gödöllői kistérség gazdasági és társadalmi helyzetének, azon belül is elsősorban
foglalkoztatási helyzetének komplex vizsgálata volt.
volt Ez magában foglalta a gazdasági-társadalmi folyamatok
elemzését, a munkaerő-piaci problémák és esetleges hiányosságok, illetve a munkaerő-piaci szereplők közötti
kapcsolatok feltérképezését. A jelenlegi helyzet elemzésén túl a kutatás további célja volt egy olyan foglalkoztatási stratégia javaslat összeállítása, mely illeszkedik mind a kistérség, mind a regionális foglalkoztatási stratégiához. A projekt közvetlen célcsoportját a foglalkoztatási partnerségben résztvevő szereplők jelentették, akik a
partnerségi együttműködés keretében összehangolták stratégiáikat, működésüket és erőforrásaikat. A kutatás
eredményeinek hatására kialakuló együttműködés, várhatóan pozitív hatással lesznek a projekt közvetett célcsoportjára,
csoportjára azaz a kistérségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli és inaktív társadalmi csoportok tagjaira,
valamint az elbocsátás által veszélyeztetett csoportokra is egyaránt. A projekt által érintettek körébe tartozik a
kistérség egész lakossága, valamint – a kistérség határain túli településekkel meglévő kapcsolatok révén – a
környező kistérségek lakossága és vállalkozásai is. A projekt célkitűzéseihez igazodva a helyzetfeltáró tanulmány a kistérségi jellemzőket igyekezett a legpontosabb módon feltárni, rávilágítva azokra a főbb gazdasági és
társadalmi szempontokra, melyek alapvető befolyással bírnak a foglalkoztatás jelenlegi kistérségi helyzetére.
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OT D K E L İ Z E T E S
OTDK előzetes
A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara rendezi meg 2011. április 14-16. között
Gödöllőn a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekcióját. A
rendezők 24 tervezett tagozatba várják a tudományos tevékenységet végző hallgatók jelentkezését. Az előrejelzések szerint 400-450 pályamunka nevezésére lehet számítani. Az előző konferenciákhoz képest jelentősen változott a szekcióba beadható pályamunkák formai követelménye és a bírálati szempontok rendszere,
melyeket a szekciófelhívás részletesen tartalmaz. Az országos felhívás és a Közgazdaságtudományi Szekció
felhívása már megtekinthetőek az Országos Tudományos Diákköri Tanács honlapján (http://www.otdt.hu/). A
rendező intézmény honlap felülete (http://www.kgotdk2011.szie.hu) április végétől lesz megtekinthető.

EGYÜTTMŐKÖDÉSEK
Szakmai együttműködés indul a SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézete
és az MTA Regionális Kutatások Központja között
Hónapok óta tartó szakmai egyeztetések és előkészületek után 2010. február 10-én látogatást tett Gödöllőre a Magyar
Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának (MTA RKK) főigazgatója, Dr. Horváth Gyula,
Gyula illetve a Középés Észak-magyarországi Tudományos Intézet és az Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály vezetői, munkatársai.
A látogatás fő célja volt, hogy megerősítsék együttműködési szándékukat a GT Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézettel folytatott évek óta tartó munkában. A vendégeket a GTK részéről Dr. Tóth Tamás, dékán-helyettes, az
Intézet részéről pedig Dr. Káposzta József, intézeti igazgató és Dr. Sikos T. Tamás egyetemi tanár fogadta.
A találkozó létrejötte azt tükrözte, hogy a SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézete a magyar regionális szakma oktatásában, kutatásában, tudományszervezésében olyan eredményeket ért el, amelyek alapján a Magyar
Tudományos Akadémiához tartozó Regionális Kutatások Központja menedzsmentje elérkezettnek látja a közös oktatási,
kutatási illetve publikációs tevékenységek jövőbeni intézményesített keretek közötti folytatását. A két partner szakemberei közötti szakmai együttműködés ugyan már évek óta tart, a kollégák kölcsönösen ismerik egymás kutatási területeit,
megjelent publikációit, de az egyéni kapcsolatokon túl szükségesnek mutatkozik az intézményes együttműködési keretek kidolgozása is.
A találkozó fő eredményeként megfogalmazható, hogy a partnerek egyetértettek abban, amely szerint a regionális tudományterület további fejlődése csak az oktatási és kutatási tevékenység intézményesített rendszerében bővíthető. A Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet a regionális tudomány oktatásában (az elmúlt évek folyamatos fejlesztése következtében) mára már országos szinten is a vezető szerepet betöltő intézmények között található. Az intézet koordinálásában folyó regionális témájú oktatások hallgatói létszáma (BSC-MSC-PhD), a kutatási, innovációs, oktatásfejlesztési és publikációs tevékenységben elért eredmények alapján reális esély körvonalazódik egy tisztán Regionális Doktori
Iskola kialakítására is. Ezen tudományszervezési, kutatási- és oktatásfejlesztési munka magasabb szintre való emeléséhez szükségesnek látjuk az együttműködés fejlődését, ami várhatóan mind a két partnernek számára jelentős előnyöket
hozhat.
A megbeszélés további célja – a személyes találkozáson és az együttműködési szándék kinyilatkoztatásán túl – az volt,
hogy a jelenlévő oktatók, kutatók megismerkedhessenek a két szervezet által meghatározott – elsősorban a magyar
regionális tudományterület fejlesztésére vonatkozó – jövőbeli stratégiai célkitűzésekkel, illetve az együttműködés lehetőségeivel. Ennek első lépéseként a partner intézmények megállapodtak abban, hogy elkészítik az ún. kutatói katasztert.
katasztert
Ezen kataszter az együttműködésben résztvevő kollégák kutatási területeit, szakmai eredményeit, publikációt fogja tartalmazni, ami segítségével a személyes kutatói kapcsolatfelvétel célzottan is elindulhat.
Összességében megállapítható, hogy az intézményes együttműködés lehetőségét, ennek hosszú távú formáit mindkét
partner hasznosnak ítélte és kialakítását fontosnak tartotta. A megbeszélésen folytatott szakmai vélemények várhatóan
olyan stratégiai együttműködés alapjait fogják megteremteni, amik a regionális oktatás és kutatásfejlesztés jövőjét határozhatják meg a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon.
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EGYÉB
Tisztelt MTA Köztestületi Tag!
Engedje meg, hogy egy év elteltével ismét a Magyar Tudományos Akadémia budavári vendégházának jövendő
vendégei között üdvözöljem!
2009-ben több szoba berendezését lecseréltük: az 'új' bútorokkal a barokk épület eredeti hangulatát szeretnénk visszaadni - amint erről a Vendégház honlapján
http://www.mtatk.hu/vendeghaz
személyesen is meggyőződhet. A vendégkönyv számos kedves bejegyzése visszaigazolja törekvésünket, s ebben az esztendőben is több újítással szeretnénk vendégeink kényelmét szolgálni.
Idei áraink szerényen, de emelkedtek, ám az Akadémia köztestületi tagjai és azok vendégei továbbra is kedvezményt élveznek a 'piaci árhoz' képest.
Tájékoztatás, foglalás a régi telefonszámon: 06-1-457-80-90.
Eredményes munkát és jó egészséget kívánok!
Üdvözlettel:
Balogh Margit s.k.
az MTA Társadalomkutató központ igazgatója

