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I . é v f o l y a m 3. s z á m

Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága 2009. június 3-án (szerdán) 11 órakor tartotta kihelyezett ülését Győrben az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugatmagyarországi Intézete és a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának vendégeként. A jegyzőkönyv szerint 32 fő vett részt az ülésen, köztük az RTB köztestületi tagjai közül 20 fő, illetve több doktorandusz is
(jegyzőkönyv nélkül).
Délelőtt a Nyugat-magyarországi Intézetben az elmúlt években végzett és jelenleg is
folyó kutatásokat ismertették a kollégák: Lados Mihály, Szirmai Viktória, Baráth Gabriella, Grosz András, Csizmadia Zoltán, Szörényiné Kukorelli Irén és Hardi Tamás. A részletes beszámolókból meggyőzően kiderült, hogy igen színvonalas interdiszciplináris
kutatásokat folytatnak, jelentős tudományos eredményekkel és egyre erőteljesebb
nemzetközi kapcsolatokkal. A „győri műhely” a fehérvári osztállyal együtt a hazai regionális tudományi kutatások egyik bázisává vált, a felkészült fiatal kutatók mellett a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának
doktoranduszai is aktívan részt vesznek a tudományos munkában.
Ebéd után az RTB programja vitaüléssel folytatódott az MTA Stratégiai Programjához
kapcsolódva a területi és vidékpolitika kapcsolatáról. Bevezetőt tartott Csáki Csaba, az
MTA rendes tagja, aki az MTA Élelmiszerbiztonság Stratégiai Program vezetője. A 2008ban elfogadott MTA Köztestületének Stratégiai Programjai öt témakört ölelnek fel, köztük szerepel az Élelmiszerbiztonság címmel az agrárgazdaság és vidékfejlesztés lehetséges jövőbeli irányainak végiggondolása. Ezen programon belül három önálló, de egymással szorosan összefüggő kérdésben próbál az MTA a társadalmi konszenzus megteremtésére alkalmas álláspontot kialakítani:
• az ország élelmiszer-önellátásáról,
• a jelenlegi vidékfejlesztési politika felülvizsgálatáról és
• a népegészségügy és a fogyasztóvédelem javítására szolgáló javaslatokról.
A vidékfejlesztési politika felülvizsgálatáról szóló alprogram kidolgozására Rechnitzer
Jánost kérték fel. Ezen alprogrammal kapcsolatban felülvizsgálatra szorul a jelenlegi
vidékfejlesztési politika egésze, amely a közellátás hatékonyabb megszervezése és az
infrastruktúra fejlesztésére szánt források koncentrálása címén az ország hagyományos településszerkezetének átalakítását tűzi célul, és a falvak egy számottevő részének elnéptelenedéséhez vezet.
Rechnitzer János ’Néhány gondolat a területi politika és vidékpolitika kapcsolatáról’
címmel tartott problémafelvető, áttekintő előadást. Ezt követően felkért hozzászólók
fejtették ki a témakörrel kapcsolatos véleményüket: Szörényiné Kukorelli Irén, G. Fekete Éva, Faragó László, Korompai Attila, Kulcsár László, Sarudi Csaba és Szűcs István.
Többféle nézőpontból hallhattunk mélyenszántó gondolatokat és nagyon érdekes felvetéseket mind a vidék és vidékfejlesztés fogalmáról, a területi és vidékpolitika viszonyáról, az önszerveződés fontosságáról, az integrált szemléletről, a társadalmi
beágyazódottságról stb. A felkért hozzászólások után kialakuló vitában többen hozzászóltak, fontos kiegészítő megjegyzéseket téve. Nagyon jó hangulatú és tudományos
szempontból is színvonalas ülés volt, az érdekes és lebilincselő vitát este 6 óra előtt be
kellett rekeszteni, pedig az eszmecsere folytatására a többség készen állt.
Vidéken működő egy-egy regionalista műhelynél tartott RTB ülés kiváló alkalom az
ottani kollégák munkásságának alaposabb megismerésére és a tudományos kapcsolatok megerősítésére. A regionalista műhelyek meglátogatását fontosnak tartva évente
szervezünk ilyen üléseket, a mostanit megelőzőre emlékeim szerint 1998-ban Szegeden került sor.
(Lengyel Imre)

I . é v f ol y a m 3. s z á m

2

ELISMERÉSEK, DÍJAK
Április 2-án a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild-díjjal - az urbanisztika legnagyobb szakmai elismerésével - tüntette
ki Enyedi Györgyöt,
György az indoklás szerint "a regionális tudomány fejlesztéséért és oktatásáért". A díjat kétévente ítélik
oda, legfeljebb három személynek. Gratulálunk Enyedi Györgynek ehhez a rangos szakmai díjhoz, a regionális tudomány hazai megerősítésére tett sikeres erőfeszítéseinek újabb elismeréséhez.

OTDK XXIX.
Kétévente rendezik meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát főiskolai és egyetemi hallgatók részére.
Idén immár a XXIX-et, 16 szekcióba szervezve. A regionális tudománnyal, mint interdiszciplináris tudomány témáival
több szekció foglalkozott, szekciókon belül általában több tagozatban. Jelen összefoglalásban a ’tudóspalánták’
eredményeit az agrártudományi szekció, a földtudományi alszekció és közgazdaságtudományi szekció azon tagozataiban született díjai alapján ismertetjük, amelyek a regionális tudományhoz leginkább kötődnek. Természetesen
regionalista pályamunkák és témák esetenként előfordultak a többi 13 szekcióban is.

Közgazdaságtudományi Szekció (Debrecen, 2009. április 66-8.)
REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN I. TAGOZAT
Elnök: Dr. Kocziszky György (egyetemi tanár, ME GTK)
Társelnök: Dr. Baranyi Béla (tudományos főmunkatárs, MTA RKK)
Tag: Dr. Grosz András (egyetemi adjunktus, SZE GK)
I. helyezett: Vas Zsófia Boglárka (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdász-gazdálkodási szak): A
közelség szerepe az IT-klaszterek kialakulásában (Szegeden és vonzáskörzetében) (Konzulens: Lengyel Imre, egyetemi tanár)
II. helyezett: Bognár Csaba – Halmosi Mónika (NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodási
szak): A jövedelemegyenlőtlenség alakulása a rendszerváltástól napjainkig (Konzulens: Ligeti Zsombor, egyetemi docens,
Szalay László, egyetemi docens)
Tóbi István (PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, Közgazdász-gazdálkodási szak): Vállalkozás és társadalmi tőke (Konzulens: Pauker
Csaba, egyetemi adjunktus)
III. helyezett: Nagy Adrienn (SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gazdasági agrármérnök szak): A migrációt befolyásoló gazdasági tényezők
vizsgálata Magyarországon (Konzulens: Káposzta József, egyetemi docens)

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN II. TAGOZAT
Elnök: Dr. Rechnitzer János (egyetemi tanár, SZE GK)
Társelnök: Dr. Buday-Sántha Attila (egyetemi tanár, PTE KTK)
Tag: Dr. Veres Lajos (főiskolai tanár, DF)
I. helyezett: Rittgasszer Imola (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, Közgazdász-gazdálkodási szak): A kreatív kistérségek Magyarországon (Konzulens: Lengyel Imre, egyetemi tanár, Kovács Péter, egyetemi adjunktus)
II. helyezett: Hunyadi Éva (PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, Gazdálkodási szak): Írország regionális decentralizálása (Konzulens: Horváth Gyula, egyetemi tanár)
III. helyezett: Füzi Anita (NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Gazdálkodási szak): Egy hátrányos helyzetű határmenti kistérség
munkaerő-piaci helyzetképe (Konzulens: Bertalan Laura, egyetemi tanársegéd)
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TERÜLETFEJLESZTÉS TAGOZAT
Elnök: Dr. Lengyel Imre (egyetemi tanár, SZTE GTK)
Társelnök: Dr. Sarudi Csaba (egyetemi tanár, KE GTK)
Tagok: Dr. Káposzta József (egyetemi docens, SZIE GTK)
Dr. Horváth Mihály (ügyvezető igazgató, GAK N.K. Kft.)
I. helyezett:
- Flink Alexandra – Schnierer Katalin (PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdász-gazdálkodási szak):
Az önkéntesség szerepe a településfejlesztésben (Konzulens: Csefkó Ferenc, egyetem iadjunktus)
II. helyezett:
- Szmolka Alexa (KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA, Gazdálkodási szak): Az Észak-alföldi régió kistérségeinek összehasonlító elemzése
(Konzulens: Király Zsolt, főiskolai tanársegéd)
III. helyezett:
- Grausz Nóra – Konrád Péter ( BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Gazdálkodási szak): Dugódíjat Budapestre? – A torlódási díj mint
egy lehetséges eszköz a főváros közlekedésének javítására (Konzulens: Jászberényi Melinda, egyetemi adjunktus)

Agrártudományi Szekció
VIDÉKVIDÉK- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI I. TAGOZAT
Elnök: Dr. Szabó Lajos (egyetemi tanár, SZIE GTK)
Tagok: Dr. Szűcs István (egyetemi tanár, KRF AVK)
Dr. Pethő Károly (egyetemi docens, DE AVK)
Dr. Vincze Lendvai Edina (főiskolai docens, SZTE MK)
Titkár: Kassai Zsuzsanna (PhD hallgató, SZIE GTK)
I. helyezett:
- Goda Pál (SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaságtudományi Kar): Esélyek a piramis alján, avagy vidékfejlesztés az általános elmélet
alapján (Konzulens: Farkas Tibor, egyetemi docens)
II. helyezett:
- Aranyosi Adrienn (SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaságtudományi Kar): A turisztikai vonzerők fejlesztésének vizsgálata a Középmagyarországi régióban – egy területi hatáselemzés tanulságai – (Konzulens: Tóth Tamás, egyetemi docens, Kulcsár Gábor, tervező-elemző)
III. helyezett:
- Gugi Bettina (SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaságtudományi Kar): A fenntarthatóság korlátai és lehetőségei a tótkéri tanyavilág
példáján keresztül (Konzulens: Nagyné Molnár Melinda, egyetemi docens)

VIDÉKVIDÉK- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI II. TAGOZAT
Elnök: Dr. Csemez Attila (egyetemi tanár, dékán, BCE TK)
Tagok: Dr. Kocsondi József (tanszékvezető, egyetemi tanár, PE GK)
Dr. Farkas Tibor (egyetemi docens, SZIE GTK)
Dr. Tóth Tamás (egyetemi docens, dékánhelyettes, SZIE GTK)
Titkár: Széles Ivett (PhD hallgató, SZIE GTK)
I. helyezett:
- Fülöp Györk (BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Tájépítészeti Kar): Többváltozós statisztikai döntéstámogatás a tájtervezésben,
vidékfejlesztésben (Konzulens: Barabásné Martos Júlia, egyetemi docens, Jombach Sándor PhD hallgató)
II. helyezett:
- Lencsés Enikő (SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaságtudományi Kar): Daruszentmiklós az új évezred szülötte (Konzulens: Nagyné
Molnár Melinda, egyetemi docens)
III. helyezett:
- Megyeri Mirtill (BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Tájépítészeti Kar): Átstrukturálódó területek fejlesztése Ferencváros egykori
marhavágóhídjainak példáján (Konzulens: Schneller István, egyetemi tanár, Sersliné Kócsi Margit, főépítész)
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Fizika, földtudományok és Matematika Szekció
Társadalomföldrajz alszekció
ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZ TAGOZAT
Elnök: Dr. Nemes-Nagy József (egyetemi tanár, dékán, ELTE TTK)
Tagok: Dr. Tóth Antal (főiskolai docens, EKF TTK)
Dr. Kocsis Zsolt (főiskolai docens, NYME TTK)
I. helyezett:
- Nagy Ilona (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, Természettudományi Kar): A niche-koncepció alkalmazása a társadalomföldrajzban (Konzulens: Mészáros Rezső, akadémikus)
II. helyezett:
- Máté Gabriell (BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, Fizika Kar, Kolozsvár): Régiódetektálás hosszútávú népességi adatok
alapján (Konzulens: Benedek József, egyetemi tanár, Néda Zoltán, egyetemi tanár)
III. helyezett:
- Bedekovics Attila (DEBRECENI EGYETEM, Természettudományi Kar): Az izraeli telepes és települési politika és az „elválasztó
akadály” együttes rendszere Ciszjordániában (Konzulens: Süli-Zakar István, egyetemi tanár)

GAZDASÁGFÖLDRAJZ TAGOZAT
Elnök: Szörényiné Dr. Kukorelli Irén (egyetemi tanár, SZE)
Tagok: Dr. Lenner Tibor (főiskolai docens, NYME TTK)
Dr. Raffay Zoltán (főiskolai docens, Dunaújvárosi Főiskola)
I. helyezett:
- Szabó Gergő (PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM): Egy áruházlánc vonzáskörzet-rendszerének vizsgálata térinformatikai eszközökkel
(Konzulens: Majdánné Mohos Mária, egyetemi docens, Bugya Titusz, egyetemi tanársegéd)
II. helyezett:
- Hurton Zsuzsanna (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, Természettudományi és Informatikai Kar): Víziközmű szolgáltatás Magyarországon (Konzulens: Kovács Csaba, egyetemi adjunktus)
III. helyezett:
- Móricz Ádám Imre (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, Természettudományi és Informatikai Kar): Az információs társadalom fejlődésének földrajzi vizsgálata. A finn és a magyar példa összehasonlítása (Konzulens: Boros Lajos, egyetemi tanársegéd)

REGIONÁLIS FÖLDRAJZ TAGOZAT
Elnök: Dr. Probáld Ferenc (ny. egyetemi tanár)
Tagok: Dr. Nagy Erika (tudományos főmunkatárs, RKK – Békéscsaba)
Dr. Jankó Ferenc (adjunktus, NYME)
I. helyezett:
- Dudás Gábor (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, Természettudományi és Informatikai Kar): Zsugorodó távolságok. A légi közlekedés helyzete és területi különbségei Európában (Konzulens: Boros Lajos, egyetemi tanársegéd)
II. helyezett:
- Cseke László (EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM): Regionális fejlettségbeli különbségek és urbanizáció Indiában (Konzulens: Nemes-Nagy József, egyetemi tanár)
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TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ TAGOZAT
Elnök: Dr. Beluszky Pál (tudományos tanácsadó, RKK - Budapest)
Tagok: Dr. Kókai Sándor (főiskolai tanár, NYF)
Dr. Balogh András (főiskolai docens, NYME TTMK)
I. helyezett:
- Szentirmai László (PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM): Kísérlet egy új településminősítési módszertan kidolgozására rezidenciális
szempontok alapján (Konzulens: Tóth József, egyetemi tanár)
II. helyezett:
- Dorogi Zoltán Tamás (DEBRECENI EGYETEM): Debrecen-Felsőjózsa városrész településmorfológiai vizsgálatának eredményei
(Konzulens: Radics Zsolt, egyetemi adjunktus, Pénzes János, egyetemi tanársegéd)
III. helyezett:
- Baji Péter (EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM): A budapesti lakásárak területi egyenlőtlenségei napjainkban (Konzulens:
Izsák Éva, egyetemi docens)

TERÜLETTERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS TAGOZAT
Elnök: Dr. Rechnitzer János (egyetemi tanár, SZE)
Tagok: Dr. Tímár Judit (tudományos főmunkatárs, RKK-Békéscsaba)
Dr. Pál Viktor (adjunktus, SZTE)
I. helyezett:
- Haraszti Ágnes (BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM): A természetvédelmi bemutatás tervezésének tájépítészeti vonatkozásai a
Bükki NP. Példáján (Konzulens: Dublinszki-Boda Brigitta, egyetemi tanársegéd)
II. helyezett:
- Pulay Eszter – Péntek Csilla (EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM): Budapest vízellátása és szennyvízkezelése a városfejlődés tükrében (Konzulens: Mádlné Szőnyi Judit, egyetemi docens)
III. helyezett:
- Plókai Zsanett (DEBRECENI EGYETEM): Vetélkedés a kistérség központi címéért Derecske és Létavértes között (Konzulens:
Süli-Zakar István, egyetemi tanár)
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RT B A L B I Z O T T S Á G O K
Az RTB munkaprogramjában szerepel Albizottságok létrehozása, amelyek tudományos témakörök szerint szerveződnek és szakmai vitaüléseken lehetőséget adnak az interaktív véleménycserére. Egy albizottságon belül elvárt az
erős szakmai kohézió, az albizottság RTB köztestületi tagjainak száma legalább 6-8 fő. Az albizottsági vitaülésekre
várhatóan évente 2-4 alkalommal kerül sor, az MTA más bizottságaiból is jöhetnek, nem minősítetteket (pl. doktorjelölteket) is meg lehet hívni és egy RTB tag több albizottság működésében is részt vehet.
Az Albizottságok szerveződése elindult, április 15-én az RTB elnöksége együttes ülést szervezett az Albizottságok
vezetésére felkért kollégákkal. Az RTB 2009-11 közötti munkatervében 7 Albizottság szerepel, mindegyik szervezésére lépések történtek, közülük 3 esetében a tagok köre is kialakult, a Közigazgatási Kutatási Albizottság pedig június 17-én már megtartja első vitaülését is.

Képzési Albizottság:
Elnök: Lengyel Imre
Titkár: Forman Balázs
Tagok: Bajmócy Zoltán, Fábián Attila, Grosz András, Káposzta József, Kocziszky György, Korompai Attila, Molnár Tamás, Rechnitzer János, Varga Attila
Közigazgatási Kutatási Albizottság
Elnök: Pálné kovács Ilona
Titkár: Perger Éva
Tagok: Bódi Ferenc, Bugovics Zoltán, Kovács Róbert, Lados Mihály, Ormosy Viktor, Péteri Gábor, Reisz Terézia, Tózsa
István
Régiótörténeti Kutatások Albizottsága
Elnök: Baranyi Béla
Titkár: Gulyás László
Tagok: Balcsók István, Rőfi Mónika, Vadász István és Kugler József

Meghívó
az MTA RTB keretében megalakuló Közigazgatási Kutatási Albizottság első ülésére, melynek keretében
Perger Éva: "Az EU regionális politika irányítási rendszerének magyarországi sajátosságai"
című előadására és vitájára kerül sor. A vitaanyagot az előadó kérésre szétküldi elektronikusan.
Az ülés időpontja és helyszíne:
helyszíne
2009. június. 17. 10. 30.
ECOSTAT Kormányzati Gazdaság-és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet
1024 Budapest, Margit krt. 85. II. emeleti tárgyaló (203 szoba).
Pécs, 2009. május 26.
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PHD VÉDÉSEK
A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában 2009. június 2-án

LŐRINCZNÉ BENCZE EDIT
doktorjelölt megvédte
„Az Európai Uniós bővítések elmélete és gyakorlata
a horvát csatlakozás tükrében”
című PhD értekezését.

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában 2009. június 8-án

TAKÁCS DÁVID
doktorjelölt megvédte
A ”BOLDOGSÁG KÖZGAZDASÁGTANA”
című PhD értekezését.

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

ERDŐS FERENC
tanszéki mérnök

„A kiskis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok
megtérülési lehetőségei Magyarországon”
című PhD értekezésének védésére és nyilvános vitájára.
A védés és nyilvános vita időpontja és helyszíne:
2009. június 15. hétfő 10.00 óra
Széchenyi István Egyetem, Doktori Iskola
(9022. Győr, Liszt F. u. 10.MTA RKK NYUTI épülete)
Témavezető: Dr. Raffai Mária PhD., főiskolai tanár, SZE.
A bíráló bizottság:
elnök: Dr. Dobay Péter CSc, egyetemi tanár, PTE
tagok: Dr. Földesi Péter CSc, egyetemi docens, SZE
Dr. Élő Gábor PhD. egyetemi docens, SZE
titkár:
Dr. Ercsey Ida PhD. egyetemi adjunktus, SZE,
valamint
Az értekezés bírálói:
Dr. Farkas Szilveszter PhD. egyetemi docens, SZE
Dr. Noszkay Erzsébet CSc, főiskolai tanár, BKF
Az értekezés és tézisei megtekinthetők a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola honlapján (http://rgdi.sze.hu), a
fokozatszerzés link alatt.
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MEGHÍVÓ
A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa meghívja Önt

Filep Bálint
egyetemi tanársegéd

„Magyarországi nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói”
című PhD értekezésének védésére és nyilvános vitájára.
A védés és nyilvános vita időpontja és helyszíne:
2009. június 16. kedd, 11.00 óra
Széchenyi István Egyetem, Doktori Iskola tanácsterme
(9022. Győr, Liszt F. u. 10. MTA RKK NYUTI épülete)
Témavezető: Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, SZE
A bíráló bizottság:
elnök: Dr. Szirmai Viktória DSc, egyetemi tanár, KJF
tagok: Dr. Hardi Tamás PhD., egyetemi docens, SZE
Dr. Honvári János CSc, egyetemi docens, SZE
titkár: Dr. Kovács Gábor PhD., egyetemi adjunktus, SZE
Az értekezés bírálói:
Dr. Lakatos Judit PhD., főosztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal
Dr. Grosz András PhD., egyetemi adjunktus, SZE
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.
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓK
Fiatal Regionalisták VI. Országos Találkozója –
Nemzetközi Konferencia
KÖZÉPKÖZÉP-, KELETKELET- ÉS DÉLKELETDÉLKELET-EURÓPA TÉRFOLYAMATAI – INTEGRÁCIÓ ÉS DEZINTEGRÁCIÓ
(Győr, 2009. június 44-5.)
A Fiatal Regionalisták Országos Találkozója mára a hazai regionális tudomány egyik kiemelt rendezvényévé vált, kétévente kerül
megrendezésre Győrött. A VI. konferenciát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és az
MTA RKK Nyugat-magyarországi Intézete közösen rendezte.
A konferencián a szekciókban 43 előadás hangzott el, 49 regionalista előadásában. Külföldi, határon túli előadó 5 fő volt, 3
szomszédos országból. A hazai egyetemek többsége, 9 egyetem képviseltette magát doktorandusz hallgatókkal. A legtöbb fiatal
előadó a házigazda, a Széchenyi István Egyetem PhD-hallgatói közül került ki (15 előadás), de a Debreceni Egyetem (3 előadás),
a Miskolci Egyetem (3 előadás), a Nyugat-magyarországi Egyetem (3 előadás) és a Szegedi Tudományegyetem (3 előadás)
doktoranduszai közül is többen bemutatták eredményeiket. Jöttek még a Budapesti Corvinus Egyetemről, az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, a Pécsi Tudományegyetemről és a Szent István Egyetemről is. Néhány doktori fokozattal bíró kutató is előadott,
részben fiatalok, részben „fiatalosak”.
Június 4-én délelőtt plenáris előadások hangzottak el, Rechnitzer János megnyitóját követően az MTA Regionális Tudományos
Bizottsága elnökségének tagjai és a házigazdák képviselője tartott tudományos kutatásairól előadást:
Imre: A regionális tudomány néhány újabb kérdése, avagy a spanyol viasz újrafelfedezése?
Lengyel Imre
Szirmai Viktória:
Viktória Hogyan lehetnek a magyar nagyváros térségek versenyképesebbek? (Társadalmi egyenlőtlenségek – társadalmi
konfliktusok)
Varga Attila:
Attila A növekedéspolitika valóban kizárná az EU kohéziót? Egy folyamatban levő kutatás tapasztalatai
Lados Mihály:
Mihály Fejlesztési források abszorpciója a Nyugat-Dunántúlon
Délután és péntek délelőtt szekciókban hangzottak el előadások, a Regionális Tudományos Bizottság több tagja vállalt szerepet a
szekciók és viták levezésében:
Városhálózat, várostérségek és határon átnyúló kapcsolatok szekció (9 előadás)
Szekcióvezető: Faragó László, Hardi Tamás
Vidékfejlesztés és periférikus területek szekció (9 előadás)
Szekcióvezető: Szörényiné Kukorelli Irén; Tisza Gabriella
Modernizáció, innováció szekció (13 előadás)
Szekcióvezető: Grosz András, Dőry Tibor
Térfelosztás és regionalizáció szekció (12 előadás)
Szekcióvezető: Rechnitzer János, Csizmadia Zoltán
A beküldött előadások lektorált változatát a regisztrációnál kézbe vehették a megjelentek, mint a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának 2009. évi évkönyvét (Rechnitzer János és Hardi Tamás szerkesztésében).
A Fiatal Regionalisták Országos Találkozója ismét kiváló lehetőséget adott a különböző egyetemekről érkező fiatalok eredményeinek bemutatására, a szekciókban szakmai viták folytatására és a szakmán belüli informális kapcsolatok ápolására. Természetesen nemcsak a tudományos szekciókban, hanem az esti „Regionális zsíroskenyér” partin és egyéb szórakozóhelyeken is folytatódtak a „tudományos eszmecserék” a fiatalok között.
A Fiatal Regionalisták Országos Találkozója egy színvonalas, jól szervezett összejövetel volt, lehetőséget adott a fiatalok bemutatkozására és egymás eredményeinek megismerésére. Köszönet a házigazdáknak, Rechnitzer Jánosnak és kollégáinak, Kundi
Viktóriának, Pálvölgyi Károlynénak és a többieknek a hazai regionális tudomány érdekében végzett önzetlen szervezőmunkáért.
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Regional Studies Association (RSA)
A Regional Studies Association, az 1965-ben Angliában és Walesben bejegyzett tudományos társaság érdeklődésének középpontjában a régiók és a regionális témakörök elemzése áll. Célja a regionális tervezés, a területfejlesztés
és a regionális funkciók tanulmányozásának és kutatásának ösztönzése, támogatása, valamint a kutatási eredmények terjesztése, a nagyobb térségek fejlődési és fejlesztési problémáinak gazdasági, környezeti és szociológiai vetületeivel összefüggő témák kutatásának és oktatásának elősegítése eszmecserék és információcserék révén.
Az RSA Nemzetközi Éves Konferenciájának helyszínét a regionális kutatás és oktatás vezető intézményeihez kötődve választják ki, 2009-ben április 6-8 között Leuvenben (Belgium) került megrendezésre.
Honlap: www.regional-studies-assoc.ac.uk
A konferencia témája: Understanding and Shaping Regions: Spatial, Social and Economic Futures
A konferencia magyar előadói és előadásaik címei (a programfüzet alapján):
Forman Balázs (Budapesti Corvinus Egyetem): Innovativity and/or traditional solutions in use of Structural Funds in
Hungary
Gál Zoltán (MTA RKK): Future Bangalores? Emerging new locations of business services
G. Fekete Éva (MTA RKK): Post-modern values and rural peripheries
Hevér Boglárka (BME GTK) /Meyer Dietmar/: Regional policy; an evolutionary game?
Lóránd Balázs (PTE KTK): Critical Evaluation of Allocation Mechanism of the first National Development—Plan of
Hungary
Király Ágnes (PTE ÁOK): The role of higher education in regional development. The case study of the University of
Pécs
Nagy Zoltán és Kuttor Dániel (Miskolci Egyetem): Investigation of the interdependence between the national and
regional level growth through the cases of Hungary and Slovak Republic
Varga Attila (PTE KTK) /Pontikakis, Dimitrios; Chorafakis, Georgios/: Agglomeration and network effects in regional
R&D productivity
(összeállította: Hofman Dolores)
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KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK
A Regional Studies Association következő éves konferenciáját Pécsett tartja 2010. május 24-26 között.
A konferencia címe:

REGIONAL RESPONSES AND GLOBAL SHIFTS:
ACTORS, INSTITUTIONS AND ORGANISATIONS
Honlapon bővebb és fontosabb információk: http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/pecs2010/CFP.pdf
A konferencia ütemezése:
Abstract submission and speaker registration deadline – Sunday, 14th February 2010
Full paper submission for entry to the Best Paper Competitions expires Sunday 4th April 2010
Non-speaker, Early Registration Fee deadline – Sunday 7th March 2010
Late registration fees applicable to all as of Monday 8th March 2010
Tervezett szekciók:
1. Innovative strategies and practices of firms in regional development
Gatekeepers:

•
•
•
•
•
•
•
•

Firms, embeddedness, and regions
Knowledge transfer and networks of firms in regional clusters and industrial districts
Entrepreneurship, new firm formation, and their impacts on regional development
Technology, innovation, and regional trajectories
Human resource development, labour practices and labour market dynamics
Globalisation and economic restructuring – firms and sectors, social aspects of change and the interface with
governance and actors
FDI and regional development, including the South and East European dimension
The role of SMEs in local and regional development

2. Labour organisations and their continued relevance for regional development
Gatekeepers:
• The dynamics of local and regional labour markets
• The future of labour unions in regional development
• Work, employment, and labour management practices in regions
• Upgrading, skills development and utilisation and regional futures
• The role and future of labour organisations in local and regional politics
• Jobs and joblessness: brain drain, outsourcing, training and education policies
•
Migration and commuting across borders
3. NonNon-governmental Organisations (NGO) and Civil Society Organisations (CSO): facilitators of regional development?
Gatekeepers:

•
•
•
•
•

Equity, ethics, and welfare in regional development
Social responsibility and regional development
NGOs and CSOs: regional identities and formations
Local and non-local dynamics of NGOs and CSOs, social enterprises, cooperatives and communities
Civil society and governance in cities and regions
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4. Regional policies: government and quasiquasi-government initiatives
Gatekeepers:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional planning and its relevance in the global economy
Strategic regional policies and changing scales of governance
Multi-level governance, territorial politics and city regions
Devolution in political systems
Comparative analyses of political systems
Competition and cooperation in inter regional governments initiatives
Policies and practices: what works in different regions?
Poverty, exclusion and social policy
Market transition and the relevance of regional policies
Public management vs. democratic governance: direct or representative democracy in regions?

5. Reassessing EU Regional Policy
Gatekeepers: John Bachtler, University of Strathclyde, Scotland;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reshaping the EU budget
Evaluation of EU cohesion policy
The role of Structural Funds in responding to the economic crisis
Post-2013 reform of Cohesion Policy
EU support for rural development
Whither territorial cohesion?
EU programmes for cross-border, transnational and inter-regional cooperation
Regional dimensions of EU policies for research and innovation
Regional problems of Southern and Eastern Europe from the aspect of European cohesion
Regional challenges for Central, South and East Europe

6. People in regions: leadership, collective action and regional development
Gatekeepers:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citizenship and social participation in regional and urban development
Public-private partnerships and local/regional leadership
Social capital, civic space, and regional identities
Democracy, collective action, and changing governance in regional development
The role of culture in regions
Impacts of social structures on regional economic development and innovation
Heritage, local identities and regional development: experience economies, place branding and public policy
Exclusion, health and wellbeing: sustainable development and health
Demographic pressures, migration, ageing and mobility

7. Financing regions: global financial crisis and its future?
Gatekeepers:

•
•
•
•
•
•

The regional nature and the origins and impacts of the global financial crisis
Global financial systems and regional trajectories
Alternative finance: how do actors and institutions in regions cope?
Regional cooperation in times of financial crisis
Fiscal policy? Local and regional public finance
The specific impact of recession and credit crunch on central, south and eastern Europe
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8. Cooperation across borders
Gatekeepers:

•
•
•
•
•
•

Regional and transnational cooperation in development: a role for mega-regions?
Borderland regions and economic cooperation
Peripheral spaces, marginal communities and future trajectories
Institutions and organisations for regional cooperation
Sustainability of cooperation in regional development
Urban and city networks

9. Global environmental change and the future of regional development
Gatekeepers:

•
•
•
•
•

Theorising regional development in an era of global environmental change
Environmental sustainability of local and regional development
Impact of global environmental change on trajectories of regions
Environmental initiatives: actors, institutions and organisations
Implementation beyond Copenhagen: local and regional initiatives

10. Theory and research in regional studies
Gatekeepers:

•
•
•
•
•
•
•
•

Comparative regional case studies
Institutional and evolutionary approaches to regional studies
Spatial analysis and regional economics: developments in theory and methodology, regional economic models,
input output, GIS
Comparative research: theoretical and methodological contributions
Policy evaluation research, theory and practice
Politics and practice in regional studies
The market transition approach in regional studies: relevance to Eastern European regions
Global production networks and its contributions to politics and practice

11. Spatial planning in cities and regions
Gatekeepers:

•

Planning strategies, urban regeneration and evaluation, settlement design; strategic planning at different
scales; cities and social cohesion; spatial information; liveability and the environment; managing growth; strategic planning for housing

•

The role of space and place/tourism and development policies: arts; cities of culture; sports; heritage; local
identities, regional development and public policy;; experience economies and place branding at local, city and
regional level; creative and social innovation.

•

Transport, connectivities and mobilities: commuting patterns, network connectivity, recessionary effects on
business travel, airline transport for leisure, road expansion, the “access poor” in rural or peripheral areas.
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12. Regional policy and development in Southern, Central and Eastern Europe
Reflecting our choice of venue the Association will welcome proposals for papers and sessions reflecting upon the
particular cases of Southern, Central and Eastern Europe. These papers will be placed in the most relevant gateway
listed above. Themes likely to be of interest may include, but are not limited to:

•
•
•
•
•
•
•

The implementation of cohesion policy in pre-accession and member states
The role and relationships of urban networks and regions
Decentralisation of power and the dissemination of innovative regional driving forces
Institutionalisation of cross-border co-operation
Infrastructure and spatial planning
Culture and the experience economy as a regional development force
Regional Studies and Regional Science in Higher Education

Call for papers ends.
Sally Hardy MeRSA, Chief Executive,
Regional Studies Association, PO Box 2058, Seaford BN25 4QU, UK
Tel: +44 (0)1323 899 698 Fax: +44 (0)1323 899 798
Mobile: 07980 831 282
www.regional-studies-assoc.ac.uk
Why not join the RSA? Go to: http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/members/join.asp Benefit from territorial
membership rates!
Company No 4116288; Charity No 1084165
Julie Skibsted Larsen
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Az MTA Regionális Kutatások Központja
és
a Magyar Regionális Tudományi Társaság
„A regionális tudomány és a területpolitikai gyakorlat
a KárpátKárpát-medencében”
címmel jubileumi tudományos ülésszakot szervez
Pécs, 2009. június 2525-26.
Pécsi Akadémiai Bizottság székháza
Pécs, Jurisics Miklós u. 44.
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KÖRLEVÉL 1.
(2009. május 21. )
Az SZTE Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézete 2001-ben első ízben rendezte meg nagy sikerrel az I.
Európai Kihívások konferenciáját. Ezt a hagyományt folytatva ezúton hirdetjük meg
2009. október 1616-ra (péntek) az
V. EURÓPAI KIHÍVÁSOK
elnevezésű nemzetközi tudományos konferenciánkat.
I. A KONFERENCIA ELŐZETES PROGRAMJA
10.00. - 12.00. Plenáris ülés az alábbi előadókkal:
Prof. Dr. Rechniczer János, Dr habil. Gulyás László, további előadók még egyeztetés alatt
12.00 - 13.00 ÁLLÓFOGADÁS ÉS SZAKMAI TALÁLKOZÓ
13.00 - 18.00 SZEKCIÓÜLÉSEK
Az alábbi szekciókat tervezzük indítani*
1. szekció: Régió és agrárgazdálkodás
szekcióelnökök: Prof. Dr. Buday-Sántha Attila és Prof. Dr. Balogh Sándor
2. szekció: Régió és élelmiszergazdaság
szekcióelnökök:
Prof. Dr. Nagy Frigyes és Dr. Panyor Ágota
3. szekció: Régió és marketing (településmarketing)
szekcióelnök:
Prof. Dr. Rédei Mária és Dr. Hetesi Erzsébet
4. szekció: Régió és finanszírozás (pénzügyek)
szekcióelnökök::
Dr. Gál Zoltán és Dr. Czagány László
5. szekció: Régió és versenyképesség
szekcióelnök::
Prof. Dr. Lengyel Imre
6. szekció: Régió és közlekedés/logisztika
szekcióelnök:
Dr. Veres Lajos
7. szekció: Régiók és határok (eurorégiók, határmenti együttműködések)
szekcióelnök:
Prof. Dr. Baranyi Béla
8. szekció: Régió és kultúra
szekcióelnök:
Dr. Fábián Attila
9. szekció: Régió és humánerőforrások (HRM és munkaerőpiac)
szekcióelnökök:
Prof. Dr. Berde Csaba és Dr. Majó Zoltán
10. szekció: Vezetés és szervezéstudományok
szekcióelnökök:
egyeztetés alatt
11. szekció: Régiótörténet és gazdaságtörténet
szekcióelnök:
Prof. Dr. Szávai Ferenc és Dr. habil Gulyás László
12. szekció: Műszaki tudományok és informatika
szekcióelnök:
Dr. habil Nagy Elemérné
13. Nemzetközi szekció (angol nyelven)**
szekcióelnök:
Dr. habil Gál József
*A meghirdetett szekciók száma és elnevezése a jelentkezések függvényében változhat!
**A „Nemzetközi szekcióba” a Mérnöki Kar külföldi partner intézményeinek oktatói szerepelnek, magyarországi jelentkezőknek
ezen szekcióban nem tudunk előadási lehetőséget biztosítani.
JELENZETKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2009. június 29.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, RÉSZVÉTELI DÍJ, JELENTKEZÉS
Baló Tündénél a eu.kihivasok@gmail.com email címen vagy a 06/30/218-6304-es mobilon.
Dr. habil Gulyás László
Szeged, 2009. május 21.

Dr. habil Gál József
A Szervező Bizottság elnökei
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CERS - Central European Conference in Regional Science 2009
7th - 9th OCTOBER 2009 - Kosice, SLOVAK REPUBLIC
CONFERENCE TOPICS:
TOPICS
-* Regional science and its application in the European countries
-* Regional competitiveness, innovation and entrepreneurship
-* Cross-border cooperation and development
-* Decentralisation and regional policy
KEY NOTE SPEAKERS:
SPEAKERS
Roberta Capello, Politecnico of Milan, Italy, President-elect of the Regional Science Association International (RSAI),
Manfred M. Fischer, Vienna University of Economics and Business Administration, Austria,
Peter Nijkamp, Free University of Amsterdam, Holland,
Roger R. Stough, George Mason School of Public Policy, Fairfax, USA, President of the Regional Science Association
International (RSAI).
CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE:
COMMITTEE
The 3rd CERS conference is organised by:
Technical University of Kosice, Faculty of Economics and Institute of Regional and Community Development,
University of Economics in Bratislava, Faculty of National Economy,
Slovak Section of the European Regional Science Association,
German Speaking Section of the European Regional Science Association,
YOUNG SCIENTIST SESSION:
SESSION
Reduced fee applies to young scientists - doctoral students and researchers from the academic sector under 33
years old - who wish to apply for the CERS 2009 award. The best three presentations will be rewarded.
CONTACT & INFORMATION:
INFORMATION
INFORMATION: Milan Bucek, University of Economics in Bratislava, Natasa Urbancíková, Technical University of
Kosice.
CONTACT: Lenka Vargová, Technical University of Kosice, Faculty of Economics Tel/fax: +421 55 633 0983 e-mail:
cers@tuke.sk
More information: www.cers.tuke.sk
SUBMISSION OF ABSTRACTS AND PAPERS
Prospective authors are invited to submit an electronic version of an abstract. Each paper must indicate the general
topic area. Besides ordinary sessions, a session for young scientists (doctoral students and researchers up to 33
years old - year of birth 1976 and younger) is planned. Papers presented by young scientists may apply for an
award. For further information regarding young scientists, please see the Young Scientists section.
IMPORTANT DATES & DEADLINES
- Abstract submission before April 30th, 2009
- Notification of acceptance of abstracts by May 25th, 2009
- Registration:
Early reservation from March 2009 until May 31st, 2009
Late reservation from June 1st, 2009
- Submission of full papers before September 30th, 2009

I . é v f ol y a m 3. s z á m

19

Regionális tudományi nyári egyetem:
DIMETIC Doctoral Training 2009 (Strasbourg – Pécs – Maastricht)
DIME (Dynamics of Institutions and Markets in Europe) az Európai Unió 6. Kutatási Keretprogramjának keretén belül
támogatott társadalomtudósok egy olyan hálózata, amely hozzájárul Európában a tudásalapú gazdaság megerősödéséhez, a gazdasági, földrajzi, szociológiai, történelmi, politikai és jogi tudományok jeles képviselőinek, egyetemeknek
és kutatóintézeteknek együttes jelenlétével.
A DIME egyik kiemelt célja a doktori és mesterszakos tanulmányait folytató hallgatók képzése több program lehetőségének biztosításán keresztül. Ezek egyike a DIMETIC European Doctoral School egyetemi képzéssorozata, amelynek célja a Ph.D hallgatók kutatásainak előmozdítása neves oktatók és kutatók vezetésével és konzultációs lehetőségeivel a regionális tudomány több területén. A képzésen minden fiatal kutató számára lehetőség nyílik saját kutatási témájának, eredményeinek bemutatatására, az aktív eszmecserére, a közös gondolkodásra, a tapasztalatok és
ismeretek cseréjére, valamint a különböző témakörökben (innovációs politika, klaszterek és innovációs rendszerek,
tudásmenedzsment, térgazdaságtan stb.) az eltérő megközelítések megismerésére. Európa különböző országaiban
zajló képzés jellegzetessége, hogy az oktatók előadásait követően bemutatott hallgatói prezentációk először egy junior, hallgatói, majd a senior, professzori opponensi vélemény által értékeltek, kb. 15-.20 hallgató részvételével.
A nemzetközi nyári egyetem kéthetes képzései évente háromszor kerülnek megszervezésre (tavasszal, nyáron és
ősszel). 2007 óta nemcsak Strasbourg és Maastricht, hanem Pécs is helyet ad a kéthetes programnak, ezáltal nagyobb lehetőség nyílik magyar fiatalok részvételére is. Lehetőség van a konferencia költségeinek támogatására is.
A DIMETIC 2009-ben is folytatódik, Strasbourgot (március 23 – április 3) követően Pécsett június 29. és július 10.
között rendezik meg, amelynek témája az innováció és a növekedés regionális és gazdaságpolitikai vonatkozásai.
vonatkozásai A
Maastricht-i képzés október 12-től 23-ig elsősorban a regionális innovációs rendszerek és klaszterek témájára fókuszál.
Pécsett az első héten Ron Boschma, az Utrecht-i Egyetem és Varga Attila a Pécsi Tudományegyetem professzorának
koordinálásával először az innováció és növekedés térbeliségével (címe: Geography of innovation and growth: theory
and empirics), annak elméleti és gyakorlati oldalaival foglalkoznak. A hét témája a technológiai haladás gazdasági
növekedésre gyakorolt hatása és térbeli dimenziója, annak elemzése, hogy a gazdasági szereplők térbeli közelsége,
agglomerációja, hogyan járul hozzá a technológiai fejlődés hatékonyságához és a növekedéshez.
Oktatók Pécsett az 1. héten: Ron BOSCHMA, University of Utrecht, The Netherlands; Giulio BOTTAZZI, Scuola
Superiore S. Anna, Pisa, Italy; Julie Le GALLO, Université de Franche Comté CRESE, France; Harry GARRETSEN,
University of Groningen, The Netherlands; Francesco LISSONI, CESPRI, Bocconi University, Milan, Italy; Frank van
OORT, University of Utrecht, The Netherlands; Pier-Paolo SAVIOTTI, Université Pierre Mendès France, Grenoble, CNRSGREDEG, Sophia Antipolis and OFCE, France; Stefano USAI, University of Cagliari, Italy; Attila VARGA, University of
Pecs, Hungary
A második hét Laurent Bach (Strasbourgi Egyetem) és Aldo Geuna (Sussex Egyetem, Brighton) vezetésével a tudásalapú gazdaság fejlesztésének politikai aspektusaira fókuszál (címe: Policy for the knowledge economies). Cél a tudomány-, a technológiai- és az innovációs politikák növekvő szerepének kimutatása, az egyetemek szerepének ismertetése, és az európai szakpolitikák és a más területek politikáinak kohéziójával, különösen az ipari kérdésekkel
és szociális szükségletekkel kapcsolatok kérdések megvitatása.
Oktatók Pécsett a 2. héten: Laurent BACH, BETA, Université de Strasbourg, France; Aldo GEUNA, SPRU, University of
Sussex, Brighton, UK and University of Torino, Italy; Georg LICHT, ZEW, Mannheim, Germany; Luigi ORSENIGO,
Universita degli studi di Breschia, Italy; Paula E. STEPHAN, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State
University, USA; Nick VONORTAS, The George Washington University, USA
További információ olvasható a DIME szervezetéről és DIMETIC képzéséről:
http://www.dime-eu.org/
http://dimetic.dime-eu.org/
(összeállította: Vas Zsófia PhD-hallgató)

20

I . é v f ol y a m 3. s z á m

ESSID 2009 (European Summer School on Industrial Dynamics)
Agglomeration, Industries and Innovation
Barcelona, August 31 - September 4, 2009
Deadline for application: May 15, 2009
The Barcelona Institute of Economics (IEB) of the University of Barcelona is pleased to announce the 9th ESSID (European
Summer School on Industrial Dynamics) on "Agglomeration, Industries and Innovation" to be held in Barcelona.
The objective of the course is twofold: to offer an intensive training program for PhD students, and to provide young
scholars with the opportunity to discuss their own ongoing research with leading researchers in the field in a relaxed and
open atmosphere. Students will have the opportunity to present their research work at sessions attended both by the
invited lecturers and by IEB researchers.
Board of Directors
Dominique Foray (EPFL, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)
Georg Licht (Centre for European Economic Research (ZEW))
Francesco Lissoni (CESPRI, Università Bocconi)
Patrick Llerena (BETA, Université Louis Pasteur Strasbourg)
Jacques Mairesse (United Nations University-Maastricht & CREST)
Franco Malerba (CESPRI, Università Bocconi)
Sonja Radas (Institute of Economics) Ed Steinmueller (SPRU, University of Sussex)
Attila Varga (University of Pecs)
Bart Verspagen (ECIS,Technische Universiteit Eindhoven)
Josep M Arauzo-Carod (University Rovira i Virgili)
Jose García-Quevedo (University of Barcelona & IEB)
Elisabet Viladecans-Marsal (University of Barcelona & IEB)
Activities
The courses will be held during the mornings and students' presentations and the Workshops on research tools on Network
analysis and Spatial analysis will take place in the afternoon.
Faculty
Ajay Agrawal (University of Toronto)
Francesco Lissoni (CESPRI-Bocconi University)
Stefano Breschi (CESPRI-Bocconi University)
Philip McCann (University of Waikato)
Maryann Feldman (University of North Carolina)
Attila Varga (University of Pecs)
Participants
PhD students from all over the world and young researchers who have finished their dissertation within the last two years.
Application procedure
Send your CV and a one-page description of the topic of your PhD dissertation to ieb.essid2009@ub.edu. Please attach an
extended abstract of the paper that you intend to present (or preferably the entire paper). Only PDF files will be accepted. A
letter of support from your PhD supervisor must be sent by post (see address below).
Deadlines
Deadline for application: May 15, 2009
Deadline for acceptance of application: May 25, 2009
Information and contact
For further information, please visit http://www.ieb.ub.edu or contact the local organisers: Pere Arqué, Jose García-Quevedo or
Elisabet Viladecans-Marsal at ieb.essid2009@ub.edu.
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KÖNYVISMERTETİK
Megjelent Varga Attila, az RTB alelnöke szerkesztésében az Edward
Elgar kiadónál az alábbi színvonalas kötet. Gratulálunk hozzá, a magyar regionális tudomány nemzetközi elismertségét nagy mértékben
erősíti ez a kötet is!
Varga Attila (ed) 2009: Universities, Knowledge Transfer and
Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy
Elgar.
(New Horizons in Regional Science Series) (Hardcover). Edward Elgar
Hardback ISBN 978 1 84542 931 7
Internetes ár: USD 160
www.marston.co.uk

Contents
Introduction (Attila Varga)
PART I: Setting the scene: Analytical framework and knowledge inventory in theory, empirics and policy analysis
2. What we know and what we don’t know about the regional economic impacts of universities (Harvey A. Goldstein)
3. Jaffe-Feldman-Varga: The search for knowledge spillovers (Zoltán J. Ács)
4. Detecting university-industry synergies: A comparison of two approaches in applied cluster analysis (Edward Feser)
PART II: The geography of academic knowledge transfers: recent developments
5. The role of higher education and university R&D for industrial R&D location (Martin Andersson, Urban Gråsjö and
Charlie Karlsson)
6. Internationalization and regional embedding of scientific research in The Netherlands (Roderik Ponds, Frank van
Oort and Koen Frenken)
7. Academic knowledge transfers and the structure of international research networks (Attila Varga and Andrea
Parag)
PART III: Knowledge transfer mechanisms: academic entrepreneurship and mobility of graduates
8. Academic entrepreneurs: Critical issues and lessons for Europe (Chiara Franzoni and Francesco Lissoni)
9. Firm formation and economic development – What drives academic spin-offs to success or failure? (Knut
Koschatzky and Joachim Hemer)
10. On the economics of university ranking lists. Intuitive remarks on intuitive comparisons (Ádám Török)
11. Product differentiation or spatial monopoly? The market areas of Austrian universities in business education
(Gunther Maier)
12. Higher education, graduate migration and regional dynamism in Great Britain (Alessandra Faggian, Philip
McCann and Stephen Sheppard)
PART IV: UniversityUniversity-based regional development: The experience of lagging areas in Asia, Europe and NorthNorth-America
13. Barriers against the transfer of knowledge between universities and the industry in newly-industrialized countries
– an analysis of university-industry linkages in Thailand (Daniel Schiller, Björn Mildahn and Javier Revilla Diez)
14. Knowledge-based local economic development for enhancing competitiveness in lagging areas of Europe: The
case of the University of Szeged (Imre Lengyel)
15. The care and feeding of high-growth businesses in rural areas: The role of universities (Hugh D. Sherman, William G. Lamb and Kevin Aspergen)
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Hardi Tamás – Hajdú Zoltán – Mezei István: Határok és városok a Kárpát-medencében, MTA
Regionális Kutatások Központja, Győr—Pécs, 2009, ISBN 978-963-9899-08-7
Könyvünk a városállomány átalakulását vizsgálja a Kárpát-medencében a 20. században keletkezett államhatárok és állami terek szempontjából. Elméletben tisztázza a határnak, mint térbeli jelenségnek a szerepét a földrajzi tér alakításában, valamint a határ, a határváltozások hatását a városokra és a városhálózatra. Bemutatjuk
a városállomány, a vonzáskörzetek átalakulását a Kárpát-medencében, az egyes szomszédos államokban és
térségekben, különös tekintettel a határok mellé került városok eseteire. Elemezzük, hogyan hatott a határok
meghúzása, az új államok közigazgatási és területfejlesztő politikája a városállomány fejlődésére, s milyen új
lehetőségeket és nehézségeket teremt városaink és a bennük élők számára egyes határszakaszaink „kinyílása”,
ill. mások elválasztó szerepének erősödése.

SZAKMAI

F O LY Ó I R A TO K

Tér és Társadalom 2009/1 számának Tartalomjegyzéke:
MICHALKÓ GÁBOR –
KISS KORNÉLIA –
KOVÁCS BALÁZS

Boldogító utazás: A turizmus hatása a magyar
lakosság szubjektív életminőségére /1

FLEISCHER TAMÁS

A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében /19

GARDA VERONIKA

A szubjektív térérzékeléssel kapcsolatos vizsgálatok elméleti háttere és alkalmazási
területei /43

VARJÚ VIKTOR

A területi tervezés legújabb környezetértékelési metódusa – a stratégiai környezeti
vizsgálat
integrációja a döntéshozásba /55

GYORS TÉNYKÉP
RŐFI MÓNIKA –
HAJDÚ ZITA –
MOHÁCSI MÁRTA –
NAGY JÁNOS

A regionális versenyképesség növelésének
lehetőségeit vizsgáló kutatások az Északalföldi régióban /67

PEISSER-PULI EDIT

Szociális alapszükségletek mérése Magyarország rurális kistérségeiben /79

KOVÁCS ANTAL

Az atomerőmű a Duna bal partjáról nézve /101

KINCSES ÁRON

A Magyarországon élő külföldiek területi
elhelyezkedése /119

KITEKINTŐ
LŐRINCZNÉ
BENCZE EDIT

Az Európai Unió bővítési politikájának elmélete
és gyakorlata Horvátország példáján /133

MIKITA JÓZSEF

Az európai közös kutatási politika regionális
dimenziója /157

EGYED ILDIKÓ

A fél évszázados múltú francia területfejlesztés és egy középváros bemutatása a változó
paradigmák fókuszában /167

CSÁK LÁSZLÓ

Romániai kis- és középvárosok „jelentéktelensége” /181
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BESZÁMOLÓ
NAGY ERIKA

A tudásintenzív szolgáltatások jövője Európában /197

DUSEK TAMÁS –
LUKOVICS MIKLÓS

Beszámoló az Európai Regionális Tudományi
Társaság 48. kongresszusáról /205

BELUSZKY PÁL

Maradékok boltja (Egy visszavonuló levelei) /211

KÖNYVJELZŐ
GYURIS FERENC

Horváth Gyula (szerk.): Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban /219

KOROMPAI GÁBOR

Erdősi Ferenc: Kelet-Európa országainak vízi közlekedése /227

LUDESCHER GABRIELLA

Kovács Teréz: Gazdaportrék /229

KRISZTIÁN BÉLA

Tóth József: Térszerkezeti, népesség- és település-földrajzi tanulmányok /233

KUGLER JÓZSEF

Kupa László (szerk.): Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában /235

Területi Statisztika
2009. ÉVI SZÁM 12. (49.) évfolyam
3. szám tartalomjegyzéke
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R E G I O N Á L I S M Ő H E LY E K

„A magyar uniós elnökség és a régiók jövője”
című konferencia 2009. május 2121-2222-én
„A magyar régiók versenyképessége az Európai Unióban”
20092009-2012. évi OTKA kutatási program keretében
Helyszín: Budapesti Kommunikációs Főiskola
Ágh Attila vezetésével „A magyar régiók versenyképessége az Európai Unióban” című kutatási program indult 2009 áprilisában
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram keretében. A kutatás célja a magyar régiók versenyképességének átfogó elemzése, a 2007-2013 közötti EU költségvetési időszak kohéziós politikai célrendszerének versenyképességi szempontú elemzése. A
kutatási program keretében széles körű együttműködés kialakítására törekszünk hazai kutatókkal, területfejlesztési szakemberekkel és a régiók képviselőivel, valamint a területi kohézió európai uniós folyamatát ismerő szakértőkkel.
A négy éves kutatási program keretében az első konferenciára 2009. május 22-én és 23-án került sor. A konferencia célja a
2011-es EU magyar elnöksége időszakában a kohéziós politika vonatkozásában felmerülő és tárgyalandó problémák behatárolása és feltárása volt. A területi kohézió európai uniós vitája kapcsán körvonalazódik a jelenlegi kohéziós politikai intézményrendszer átalakítására vonatkozó törekvés. Magyarország számára kulcskérdésnek tekinthető, hogyan tud a formálódó új kohéziós
politika irányvonalába bekapcsolódni, képes-e az ország, a régiók és közép-európai térség érdekeit érvényesíteni. A konferencia
előadások e változások irányainak bemutatását, az Európai Unióban formálódó különböző érdekkoalíciók sajátosságainak ismertetését célozta. Lényeges eleme volt továbbá az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtási tapasztalatainak regionális vonatkozásainak felmérése, valamint a területi különbségek alakulásának bemutatása. E szempontok a területi versenyképesség aktuális helyzetéről adtak eligazítást. A vizsgálat tárgyát képezte a többszintű kormányzás regionális vonatkozásainak feltárása is,
hogy érdemben hozzájáruljunk ezen új kormányzási struktúrák hazai elterjedéséhez.
A 2009. májusi konferencia egy három állomásból álló rendezvénysorozat nyitó eseménye volt, amelynek elsődleges feladata az
átfogó helyzetértékelés, a jelenlegi tendenciák bemutatása és értékelése. Meggyőződésünk, hogy a regionális versenyképesség
vizsgálatában, és az uniós kohéziós politika alakulásában folyamatosan formálódó álláspontok rendszeres felülvizsgálata szükséges. Ezért 2009-2010-ben szakmai konzultációsorozatot tervezünk. A 2009. májusi konferencián több oldalról vizsgáltuk a régiók lehetőségeit, valamint a magyar elnökség várható feladatait. Átfogó tényfeltárásra törekedtünk, gyakorlati szempontok és
problémák megfogalmazásával. Három tematikus blokkban elméleti és gyakorlati megközelítésben vizsgáltuk a magyar régiók
versenyképességét, minél több vizsgálati szempont bemutatására törekedve.
Az első szekció Ágh Attila (Corvinus Egyetem, Budapest) vezetésével az EU elnökségi feladatokkal és a kohéziós politika kérdéskörével foglalkozott. A második szekcióban Pálné Kovács Ilona (MTA RKK, Pécs) elnökletével a regionális fejlesztési perspektívák
átfogó és mélyreható bemutatására került sor a hazai régiók képviselőinek intenzív bevonásával. A harmadik szekció Kaiser Tamás (Pannon Egyetem, Veszprém) irányításával a többszintű kormányzás és a magyar régiók kapcsolatát, valamint az inter- és
transzregionális együttműködéseket tárgyalta.
2009 őszén – a májusi konferencia eredményeit feldolgozva – immár kibővített konferencia szervezését tervezzük. Az őszi konferenciát a kutatásunkban szorosan együttműködő partnereinkkel közösen készítjük elő. Az így kialakuló tudományos szempontok
és gyakorlati kihívások alapján terveink szerint 2010-ben nemzetközi konferenciát rendezünk, amelyen az Európai Bizottság, a
Régiók Bizottsága, továbbá ismert uniós szakértők és kutatóintézetek vesznek részt.
Budapest, 2009. május 31.
(Közreadja: Zsugyel János PhD, Budapesti Kommunikációs Főiskola)
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A Soproni Területfejlesztési Szabadegyetem hetedik szemeszteréhez érkezett. A rendezvénysorozat eddigi hat szemeszterében
számos aktuális gazdasági és társadalmi problémát dolgozott fel, széles spektrumát ölelve fel a helyi, regionális és nemzeti
szintű terület- és gazdaságfejlesztési, társadalmi kérdéseknek. Előadóink segítségével azokra a problematikus területekre is
rávilágítunk, amelyek megoldatlanok maradtak az elmúlt két évtizedben és ezek feltárása nélkül hiábavaló próbálkozásnak
tűnik a területfejlesztési források megfelelő allokálása, a regionális érdekek érvényre juttatása.
2009 tavaszán az előadások témái a közép-európai gazdasági térség, a CENTROPE régió köré csoportosulnak. Az „Új Európa” szívében találkoznak egymással kelet és a nyugat legfejlettebb, legerősebb régiói és együtt kívánnak a tőkevonzás, a húzó
ágazatok megtelepítése és a régió jövedelemtermelő képességének növelése érdekében fellépni, a nemzetközi vállalatok működésének megfelelő gazdasági terévé válni.
A CENTROPE közös gazdaságfejlesztési stratégiával a világ legerősebb és legdinamikusabban fejlődő régiója kíván lenni. Az
érintett négy ország határrégiói - Ausztria, Magyarország, Csehország és Szlovákia - országuk viszonylatában dinamikusan fejlődő gazdasági terek, amelyek a befektetők számára minden szempontból kiválóan alkalmasak, hiszen egy 200 km-es sugarú
körben rendelkezésre áll mindaz, amire szükség van ahhoz, hogy a vállalatok a globális versenyben sikeresekké váljanak.
A Nyugat-dunántúli régióban, de különösen Sopronban a kérdés így szól: csatlakozni és felzárkózni, vagy kimaradni és perifériára szorulni. Ha nem élünk a lehetőségekkel, akkor nagy az esély az utóbbira. Az előadások feltárják és bemutatják az
együttműködések előnyeit, hogyan érdemes a Nyugat-dunántúli régiónak pozícionálni magát ahhoz, hogy a felzárkózás és növekedés valósuljon meg, igyekeznek megmutatni, hogy milyen térben érdemes gondolkodnunk és mit kell tennünk azért, hogy ne
csak vágyaink, hanem valódi esélyünk is lehessen.
Várjuk az érdeklődőket kedden délutánonként, mostantól új helyszínen, a Közgazdaságtudományi Kar Aulájában!
A Területfejlesztési Szabadegyetem szervezői
Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
A közelmúlt programjai:
Március 24. 17.00 óra
„Európa szíve” – Osztrák-Magyar államközi együttműködések a regionális fejlesztésekben
Április 14. 17.00 óra
Fenntartható városfejlesztés
Május 5. 17.00 óra
Fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedési hálózatok és szövetségek
A közeljövő programja:
Június 30. 17.00 óra
Végzős diplomadíjas Régiógazdaságtan szakirányos hallgatók diplomadolgozatának bemutatása

