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A Magyar Regionális Tudományi Társaság szervezésében 2009. október 8–9-én Balaton
kenesén rendezett „Területfejlesztők Napja” c. tanácskozáson 230 elméleti és gyakorlati
szakember vitatta meg a területfejlesztés feladatait, intézményrendszerének, működési
mechanizmusainak és finanszírozásának problémáit, a fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés útvesztőit és e tényezők hatását a területi egyenlőtlenségek alakulására. Az előadások az intézményrendszer strukturális problémáiról és működtetési gondjairól, a területi
különbségek növekedéséről, kritikus helyzetű leszakadó térségekről, az uniós források
hozzáférésének anomáliáiról, az elosztási mechanizmusok egyenlőtlenségeket növelő
hatásairól számoltak be.
A tanácskozás résztvevői nemcsak megértik, hogy az ország pénzügyi egyensúlyát biztosítandó, költségvetési megszorításokra kényszerül a kormány, hanem munkájukkal készek tevékenyen hozzájárulni ahhoz, hogy a kilábalás mielőbb megkezdődhessen.
Ugyanakkor őszinte aggodalmukat fejezik ki a területfejlesztést érintő megszorító intézkedések mértéke és azok várható következményei miatt. A restrikció a leghátrányosabb
helyzetben lévőket sújtja leginkább, és veszélyezteti a 2014-ben kezdődő uniós költségvetési időszakra való felkészülést is.
A magyar területfejlesztés e rendezvényen megjelent szakemberei az alábbiakra
hívják fel a kormány figyelmét:

1. A területfejlesztési szereplők nem tartják elfogadhatónak a hazai decentralizált területfejlesztési források teljes megszüntetését a 2010. évi költségvetésben, mert ez a legszegényebb térségeket és településeket érinti a legérzékenyebben, s tovább mélyíti az
amúgy is aggasztó mértékű területi különbségeket. A decentralizált források részleges
megtartása szükséges.
2. A területfejlesztés intézményrendszere megújításra szorul, valódi decentralizációra
Főszerkesztő:

van szükség. A fejlesztési döntések demokratikus elszámoltathatóságát választott tes
tületeknek kell garantálniuk. Ennek törvényi alapjait mielőbb meg kell teremteni, ám addig is biztosítani kell a jelenlegi intézményrendszer működési feltételeit.
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3. Az egyre inkább kizárólagossá váló uniós fejlesztési források elosztását a célok meg
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valósítását veszélyeztető anomáliák terhelik. A tanácskozás résztvevői elmarasztalóan
szóltak a vidékfejlesztés és a területfejlesztés intézményi elkülönüléséről, az ebből fakadó súlyos koordinációs zökkenőkről. Egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy a területfejlesztés szakmapolitikai befolyása mindkét területen messze a kívánatos szint alatt
marad. Ezért az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 3–4. tengelyének, továbbá az
ÚMFT Regionális Operatív Programjainak szorosabb összekapcsolását és szakma
politikai kontrollját javasolják a jelenlegi időszakban, illetve kezdeményezik új alapokra
helyezését a következő költségvetési ciklusban.

4. A megszorítások a 2014-től kezdődő uniós költségvetési ciklusra történő felkészülést, az ahhoz nélkülözhetetlen kutatási és tervezési kapacitásokat, azok finanszírozását
is veszélyeztetik. A tanácskozás résztvevői aggodalmukat fejezik ki emiatt, és kérik a kormánytól a kutatási és tervezői kapacitások működőképességének garantálását.
Balatonkenese, 2009. október 9.
Horváth Gyula
Elnök, MRTT
A konferencia programja és a letölthető előadások:
http://www.mrtt.hu/konferenciak/teruletfejlesztok/teruletfejlesztok.pdf
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DÍJAK,

ELISMERÉSEK

A World Society of Ekistics 2009 októberében, Antalya-ban (Törökország) tartott közgyűlésén tiszteleti tagjának választotta Enyedi György akadémikust. A Társaság a görög Doxiadis (1913-1975), a XX. század egyik nagyhatású
urbanisztikai szakemberének kezdeményezésére alakult meg 1965-ben, az ENSz konzultatív nem-kormányzati szervezeteként. A Társaság (folyóirata az Ekistics Journal) a településtudományok jelentős presztizsű szervezete; rendszer-szemléletű urbanisztikai kutatással és tervezéssel kíván megoldásokat kidolgozni napjaink gyorsuló városnövekedéséből adódó társadalmi konfliktusokra. A társaság tagjai valamennyi kontinenst képviselik, létszámuk korlátozott (maximum 200 fő), a tiszteleti tagokat a rendes tagok közül választják.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesítette Lengyel Imre egyetemi
tanárt a diáktudományos tevékenységet támogató színvonalas és eredményes munkájáért. Lengyel Imre a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán a tudományos diákkör megalapítója 1998-ban és vezetője 2005-ig, témavezetésével 1999 óta 10 hallgató nyert díjat az országos versenyeken (6 első, 2 második és 2 harmadik díjat). 1999ben a közgazdaságtudományi szekcióban a regionális gazdaságtani tagozat kezdeményezője, folyamatosan részt vesz
bírálóként, bizottsági elnökként, tagként az OTDK munkájában.
A kitüntetést 2009. november 10-én Hiller István és Szendrő Péter adta át az MTA főépületében tartott ünnepségen.

M TA

HÍREK

Az új Akadémiai törvény, Alapszabály és Ügyrend a köztestületbe való belépést is szabályozta. A rendelkezések három
olyan fontos kérdést is érintenek, melyek megvalósítását szeretnénk segíteni a Köztestületi Adatbázis, a Köztestületi
Publikációs Adattár illetve a KSZI részéről.
1. A jelentkezők – 2009. október 3-ától – a belépési nyilatkozatot kizárólag az illetékes tudományos osztályhoz nyújthatják be (letölthető a www.mtakoztest.hu/kta.htm oldalról). A tudományos osztály az illetékes tudományos bizottság
megkérdezésével a jelölt felvételi alkalmasságát ellenőrzi és pozitív döntése esetén a belépési nyilatkozatot jóváhagyva
a Kutatásszervezési Intézetnek továbbítja.
továbbítja A KSZI a központi köztestületi nyilvántartásba a köztestületi tagot felveszi. Az
adatok rögzítését követően a jelölt értesítést kap a köztestületi jegyzékbe történt felvételéről.
2. A köztestületi tagok tudományos bizottsági besorolása a jövőben is megváltoztatható, de ehhez a tudományos osztály jóváhagyása szükséges. Az osztályhoz címzett írásbeli kérelem alapján születhet a megváltoztatásról döntés, melyről a tudományos osztály értesíti a kérelmezőt és a változtatás végrehajthatóságáról a Kutatásszervezési Intézetet.
3. Az új szabályozás szerint a köztestületbe történő belépés feltétele az is, hogy a jelentkező publikációs adatait a Köztestületi Publikációs Adattárba (KPA) rögzítse.
rögzítse Ez úgy történhet, hogy a jelentkező a Köztestületi Honlapon a
www.mtakpa.hu/koztest/koztestulet-regisztracio.php adatlap kitöltésével jelzi, hogy publikációs adatait rögzíteni kívánja. E regisztrációra e-mailben automatikus értesítést kap, mely tartalmazza felhasználói nevét és jelszavát adatainak a
KPA-ban történő rögzítéséhez. Ha publikációs adatainak rögzítését a jelentkező befejezte, akkor adatai a Köztestületi
Publikációs Adattárban láthatóvá válnak. Az adatbevitel megtörténtét a tudományos osztályok a KPA nyilvános felületén
ellenőrizhetik www.mtakoztest.hu/kpa_ker.htm
2009. október 3-a után a Kutatásszervezési Intézethez érkező jelentkezési nyilatkozatokat, vagy bizottsági módosítási
kérelmeket haladéktalanul továbbítjuk az illetékes tudományos osztálynak. Kérjük, hogy a jóváhagyás után a jelentkezési nyilatkozatokat illetve a bizottsági módosítási kérelmeket a tudományos osztályok mielőbb juttassák el a KSZI-hez
a központi köztestületi nyilvántartás számára.
Budapest, 2009. október 14.
Üdvözlettel, Tolnai Márton
Ui.: a IX. osztály titkárságának kérése: ezentúl a jelöltek postán, ALÁÍRVA! és e-mail címre (Király Nóra
<kiraly.nora@office.mta.hu> bár az elektronikus megküldést a szabályzat nem említi) is küldjék meg a belépési nyilatkozatot.: MTA IX. OSZTÁLY 1051 Budapest, Nádor u. 7.
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓK
3rd Central European Conference in Regional Science (Kassa)
A Central European Conference in Regional Science kétévente kerül megrendezésre, idén harmadik alkalommal szervezték meg Kassán október 7-9 között. Korábban mindkét alkalommal a Magas Tátra, Nový Smokovec adott helyet a
rendezvénynek. Az előadások főként a következő témákat járták körül: regionális tudomány és annak alkalmazása az
európai országokban; regionális versenyképesség, innováció és vállalkozás; határon túli együttműködés és fejlődés;
valamint decentralizáció és regionális politika. A konferencia nyitásaként rendkívül neves regionális tudományi tudósok
tartottak plenáris előadásokat, majd ezt követően a három nap alatt közel 120 előadás hangzott el négy szekcióban,
ahol a magyar kutatók is nagy számban jelentek meg.
A konferencián szereplő plenáris előadók és előadások címei:
John Pickles: From Collectivist Industry to Global Economic Crisis: Regional Shifts in the Slovak Clothing Industry
Manfred M. Fischer: Regions, technological interdependence and growth in Europe
Peter Nijkamp: Netherlands Smart Cities in Europe
Roberta Capello: Regional Economics in its Fifties: Recent Theoretical Directions and Future Challenges
A programban szereplő hazai előadók és előadások címei:
Bajmócy Zoltán - Lukovics Miklós - Vas Zsófia (Szegedi Tudományegyetem): Universities’ Impact on Regional Economic
and Innovation Performance. A Hungarian Subregional Analysis
Döbrönte Katalin (Budapesti Corvinus Egyetem): Regional Development Councils and Micro-Regional Development
Councils as catalysts of development policy in Hungary
Erdős Katalin - Varga Attila (Pécsi Tudományegyetem): Innovation Through Spin-offs in Hungary
Fekete Farkas Mária - Szűcs István - Varga Tibor (Szent István Egyetem): Efficiency and its reserves in the agriculture of
Visegrad countries - Benchmarking analyzing
G.Fekete Éva (Miskolci Egyetem): Local development – on the croddroads of regional and rural development
Imre Gabriella (Budapesti Gazdasági Főiskola): Szabolcs-Szatmár-Bereg and Transcarpathia: Peripheral counties at the
external border of European Union
Jakobi Ákos (Eötvös Lóránd Tudományegyetem): New spatial motives of inequalities in the information age: the
example of Hungary
Jeney Laszló: (Budapesti Corvinus Egyetem): Sectoral background of urban–rural economic development inequalities
in Visegrad Countries
Klesch Gábor (Pécsi Tudományegyetem): The State of Spa Tourism in the South Transdanubian Region in the 21st
century
Kuttor Dániel (Miskolci Egyetem): Changing spatial economic structure of East Central Europe - A historical review –
Lipták Katalin (Miskolci Egyetem): The relationship between the globalization and the employment, in particular the
North Hungarian region
Lőcsei Hajnalka (Eötvös Lóránd Tudományegyetem): Geographical consequences of the economic crisis in Hungary
Málovics György - Tóth Mónika (Szegedi Tudományegyetem): A Critical Analysis of Sustainability Indicators and Their
Applicability on the Regional Level
Meyer Dietmar - Hever Boglárka (Budapesti Múszaki és Gazdaságtudományi Egyetem): Optimal cohesion policy – a
model-theoretic approach
Molnár László (Miskolci Egyetem): Composite Indicators in Regional Comparison of Science and Technology
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Perger Éva (ECOSTAT): Do the Management and Implementation Systems for EU Cohesion Policy in the CCE
Countries assist the Process of Decentralization? -- The Hungarian Case”
Potvorszki Gábor (Miskolci Egyetem): Convergence examinations in the European Union
Reisinger Adrienn (Széchenyi István Egyetem): The role of the nonprofit organizations in the local development policy
Szabó Pál (Eötvös Lóránd Tudományegyetem): The Changing Spatial Structures of East- Central European Countries
Szép Tekla (Miskolci Egyetem): Analysis of Hungarian Energy Sector with Trend Calculation
Tagai Gergely (MTA Regionális Kutatások Központja): The Factors of Changes of the Relative Location in Central and
Eastern Europe
A 3rd Central European Conference in Regional Science rendezvényen, amint a felsorolásból is kitűnik, szép
számmal jelentek meg a magyar regionalisták. A 21 magyar előadásból 19-et egyetemi oktatók, doktoranduszok
tartottak, akik 9 felsőoktatási intézményt képviseltek, míg 2 előadást kutatóintézeti szakemberek jegyeztek
(ECOSTAT, MTA RKK). Az egyetemek széles körének képviselete rámutat arra, hogy a regionális tudományhoz tartozó
kutatási kérdésekkel sok helyen foglalkoznak, azaz szélesedik tudományágunk hazai bázisa.
(Összeállította: Tóth Mónika)

2009. október 16-án került megrendezésre az „V. Európai Kihívások” konferencia Szegeden. A délelőtt folyamán az
alábbi négy plenáris előadás hangzott el:
Botos Katalin egy. tanár (Szegedi Tudományegyetem): Nincs királyi út. Reform és/ vagy külső finanszírozás
Szávai Ferenc egy. tanár (Budapesti Corvinus Egyetem): A világ 2025-ben.
Gulyás László egy. docens (Szegedi Tudományegyetem): A Temesvár-Szeged városverseny régen és most
Székely Csaba egy. tanár (Nyugat-magyarországi Egyetem): A versenyképesség növelésének lehetőségei a magyarországi vállalkozásoknál. Reform és/ vagy külső finanszírozás
A délután folyamán 13 szekcióban 134 előadás hangzott el, többek között a régiók jellemzőiről, fejlődéséről, versenyképességéről.

Doktori védések:
PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Ludescher Gabriella: A helyi társadalmak szerepe a falvak sikerességében
sikerességében.
Konzulens: Dr. Kovács Teréz DSc. tudományos tanácsadó
Opponens: Dr. Kovács Dezső Ph.D. tudományos munkatárs
Dr. Csatári Bálint CSc. tudományos főmunkatárs
Védés helye, időpontja: MTA RKK Pécs 2009. X.30.

Forgács Tamás: A távmunka elmélete és gyakorlati alkalmazási lehetőségei.
lehetőségei
Konzulens: Dr. Farkas Ferenc CSc. egyetemi tanár
Opponens: Dr. Sarudi Csaba CSc. egyetemi tanár
Dr. Galasi Péter CSc. egyetemi tanár
Védés helye, időpontja: PTE KTK Pécs, 2009.XI.13.
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ALBIZOTTSÁGOK
R É G I Ó T Ö R T É N E T I K U TA T Á S O K A L B I Z O T T S Á G A
2009. szeptember 1818-án Szegeden 11 fővel megalakult az MTA Regionális Tudományi Bizottsága Régiótörténeti
Kutatások Albizottsága, melynek elnöke Baranyi Béla, míg titkára Gulyás László lett.
Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székházában az alakuló ülésen az alábbi programra került sor:
11.00.11.00.-11.05. Lengyel Imre megnyitó beszéde.
11.05.11.05.-11.15. A Közép-Európai Közlemények és No 4-5. (összevont) számának bemutatása.
11.15.11.15.-11.30 MTA Regionális Tudományi Bizottság Régiótörténeti Kutatások Albizottságának hivatalos
megalakulása
A Bizottság 11 fővel alakult meg, elnöke: Baranyi Béla, titkára: Gulyás László
11.30.11.30.-11.50. Tudományos előadás Gulyás László: Regionalizációs kísérletek a történelmi Magyarországon.
11.50.Marjanucz László korreferátuma
11.50.-12.05
12.15.
Vita, hozzászólások
A Régiótörténeti Kutatások Albizottsága kiemelt feladatának tekinti az egyes régiók történetének feltárását,
megírását, továbbá azon hosszú távú fejlődési tendenciák vizsgálatát, melyek tartósan meghatározták a Kárpátmedence régióinak fejlődését.
Ezen cél jegyében kerül sor első konferenciájára 2009. december 7-én Szegeden, melynek címe: „A Bánság
mint történeti régió sorsa a török kiűzésétől napjainkig”.

K U TA T Á S M Ó D S Z E R TA N I A L B I Z O T T S Á G
„Társadalom és térinformatika – Innovatív módszerek a társadalom területi kutatásában” konferencia
2009. november 7-én az ELTE Regionális Tudományi Tanszéke a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz
kapcsolódóan immáron negyedik alkalommal rendezte meg tematikus tudományos napját, idén az MTA Regionális
Tudományos Bizottság Kutatásmódszertani Albizottságának közreműködésével. A hagyományokhoz illeszkedően a
konferenciasorozat a társadalom területi kutatásának évről évre más szempontját emeli ki, ez alkalommal a választás a térinformatikai módszerek társadalomkutatási alkalmazására esett. A tudományos rendezvénynek az ELTE
Lágymányosi Campusa adott helyet.
A konferencia előadásai mind a hazai területi kutatói szakma, mind a társadalomelemzők, sőt még a piaci
térinformatikai szakma számára is igen hasznos és érdekes információkkal szolgáltak. A magas színvonalú előadások a térinformatika legszélesebb értelmezésétől a térinformatika szűkebb, gyakorlatiasabb alkalmazásáig szóródtak, mégis mindegyik egységesen azt a célt tudta szolgálni, hogy a hazai területi kutatói szakma, illetve a területi
adatokkal dolgozó szakemberek felfigyeljenek ennek az eszköznek és módszernek a rendkívül sokrétű használati
lehetőségeire. A konferencia első részében elhangzott elméleti, illetve esetenként átfogó előadások a modern áramlatokba nyújtottak bepillantást. A második rész inkább a társadalmi oldalát világította meg a két szakterület kapcsolatának, míg a harmadik, záró szekció a területi és települési adatbázisok integrált feldolgozásának problematikáját
firtatta. A hazai körökben mindeddig viszonylag ritka tematikával meghirdetett konferencia sikerét jelzi a közel 80
fős hallgatóság is.
A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:
Faluvégi Albert (KSH) Az INSPIRE irányelvből adódó KSH feladatok – elvárások és lehetőségek
Sikos T. Tamás (SZIE Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet) GIS ─ Telephelyválasztás
Prajczer Tamás (GeoX Kft.) Alternatív országképek
Jakobi Ákos (ELTE Regionális Tudományi Tanszék) A társadalmi térinformatika értelmezési lehetőségei
Mészáros József (BMGE Szociológia és Kommunikáció Tanszék) Társadalomstatisztikai adatok elemzése térinformatikai eszközökkel (különös tekintettel a választási adatokra, egy modell a választókerületek újraszabására)
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Csanádi Gábor (ELTE Társadalomkutatások Módszertana Tanszék) Térinformatika a szociológiában
Lőcsei Hajnalka (ELTE Regionális Tudományi Tanszék) A munkanélküliség területi mintázatának változása Magyarországon
Pfening Viola (ELTE Regionális Tudományi Tanszék) A legközelebbi szomszéd analízishez szükséges területi adatbázisok kialakításának módszertani kérdései
Pál Viktor (SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék) Területi adatbázisok összeállításának és elemzésének
nehézségei az egészségföldrajzban
Bottlik Zsolt (ELTE Regionális Tudományi Tanszék) A rendszerépítéstől a települési modellezésig: településföldrajzi
alkalmazási lehetőségek
Ónodi Zsolt (ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék) Integrált települési adatbázisok elméleti és gyakorlati
kérdései: Veszprém és Várpalota példája
(Összeállította: Jakobi Ákos)

MEGHíVÓ
A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARA
DOKTORI ISKOLÁJÁNAK TANÁCSA
EZÚTON MEGHÍVJA ÖNT

DABASI HALÁSZ ZSUZSANNA
Nyertesek és vesztesek!
A nemzetközi migráció stratégiai tényezői és tendenciái
BorsodBorsod-AbaújAbaúj-Zemplén megyében
c. Ph.D. értekezésének
2009. november 2525-én (szerdán) 1000 órakor
A MISKOLCI EGYETEMEN,
(A/4. épület, IV. emelet, XXVII. sz. előadó) tartandó

NYILVÁNOS VITÁJÁRA
Az értekezés opponensei:
Prof. Dr. Besenyei Lajos, egyetemi tanár (Miskolci Egyetem)
Dr. Korompai Attila, egyetemi docens (Corvinus Egyetem)
Tudományos vezető:
Dr. Tóthné dr. Szita Klára, egyetemi docens (Miskolci Egyetem)

Az értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetének könyvtárában, vagy www.uni-miskolc.hu/phd honlapon. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet. A meghívó melléklete Ph.D. értekezés tézisei.
Miskolc, 2009. november 4.
Prof. Dr. Kocziszky György
dékán

Prof. Dr. Szintay István
a Doktori Tanács elnöke
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KONFERENCIA

MEGHÍVÓK

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében
az MTA Regionális Kutatások Központja és a Regionális Innovációs Ügynökség Hálózat
konferenciát rendez az alábbi címmel:

“REGIONALIZÁCIÓS TÖREKVÉSEK SIKEREI ÉS KÉRDŐJELEI A
MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓPOLITIKÁBAN”
Időpont: 2009. november 20. 10 óra
Helyszín:
Helyszín Székesfehérvár, Oskola u. 2–4. (Hiemer-ház)
Részvételi szándékát kérjük november 10-ig e-mailben jelezze!
Regisztrációs cím:
cím konferencia@kdriu.hu, Kapcsolattartó: Kovács Orsolya 22/514-111
A konferencia támogatója: a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

A műhelykonferencia célja: Rámutatni a magyarországi innovációs rendszer regionalizációs törekvéseinek sikereire, a szabályozási és az intézményi környezet változása terén elért vívmányok pozitív hatásaira. Továbbá a jelenlegi válságkörnyezetben alternatív
hazai és európai megoldásokat javasolni a kilábalásra, illetve az innovációs rendszer leértékelődésének megállítására.
PROGRAM
Köszöntők
10.00–10.10 GÁL Zoltán
tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete
SZÉPVÖLGYI Ákos
ügyvezető igazgató, Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
Előadások
10.10–10.40 HORVÁTH Gyula (igazgató, MTA Regionális Kutatások Központja):
A kelet-közép-európai kutatási térség regionális egyenlőtlenségei
10.40–11.10 LIPPÉNYI Tivadar (elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal):
Fenntartható innováció
11.10–11.40 DŐRY Tibor (egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem):
Létrehozható-e regionális innovációs rendszer? Különböző megközelítések az európai régiók innovációs fejlesztéseiben
11.40–12.10 PTACEK, Pavel és MINTALOVA, Tatjana (Palacky University, Olomouc):
Innovation Policy in the Czech Republic – Regional Cases
12.10–13.00 Ebédszünet
13.00–13.30 GÁL Zoltán (tudományos főmunkatárs, MTA RKK DTI):
Lisszaboni célok versus szétforgácsoltság: az állam és a régiók konfliktusai az innovációs fejlesztésekben
13.30–14.00 SZABÓ Gábor (elnök, INNOREG KM-RIÜ Khe.):
RIÜ NET– egy objektív ”elem” szubjektív áttekintése, a jövő folytatása érdekében
14.00–14.30 GROSZ András (tudományos munkatárs, MTA RKK NYUTI):
Regionalizációs törekvések és lehetőségek a hazai innováció politikában
14.30–15.00 SZÉPVÖLGYI Ákos (ügyvezető igazgató, Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség):
Regionális fejlesztéspolitika és vállalkozói innováció
15.00–15.30 Vita
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A Regional Studies Association következő éves konferenciáját Pécsett tartja 2010. május 2424-26 között.

REGIONAL RESPONSES AND GLOBAL SHIFTS:
ACTORS, INSTITUTIONS AND ORGANISATIONS
Honlapon bővebb információk: http://www.regionalhttp://www.regional-studiesstudies-assoc.ac.uk/
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:
A. Innovative strategies and practices of firms in regional development
Gatekeepers: AbdelAbdel-Illah Hamdouch, University of Lille, France; Lisa de Propris, University of Birmingham, England; Pawel Capik,
Sheffield Hallam University, England; Helena Lenihan, University of Limerick, Ireland
• Firms, embeddedness, and regions

•
•
•
•
•
•
•

Knowledge transfer and networks of firms in regional clusters and industrial districts
SMEs, entrepreneurship, new firm formation and regional development
Technology, innovation, and regional trajectories including the role of higher education and public policy
Regional economic resilience and competitiveness
Restructuring in mature ’traditional’ industries
Labour markets, Human Resource Management and labour practices of firms
Globalisation, Foreign Direct Investment and regional economic development including the South and East dimension

B. Labour markets and labour organisations and their continued relevance for regional development
Gatekeepers: Karoly Fazekas, Hungarian Academy of Science, Hungary; Ron McQuaid, Napier University, Scotland; Anne Gree,
University of Warwick, England
• 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
•
Job search
•
Regional labour market behaviour during rising unemployment
C. NonNon-governmental Organisations (NGO) and Civil Society Organisations (CSO): facilitators of regional development?
Gatekeepers: Oto Potluka, IREAS, Czech Republic; Mike Danson, University of the West of Scotland, Scotland
• 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

D. Regional policies: government and quasiquasi-government initiatives
Gatekeepers: Tassilo Herrschel, University
University of Westminster, England; Iwona Sagan, University of Gdansk, Poland
• 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?
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E. Reassessing EU Regional Policy
Gatekeepers: John Bachtler, University of Strathclyde, Scotland; Jiri Blazek, Charles University, Czech Republic; Karol Olenijczak,
Olenijczak,
Warsaw University, Poland; Kai Böhme, Spatial Foresight GmbH, Luxembourg
• 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

F. People in regions: leadership, collective action and regional development
Gatekeepers: Joyce Liddle, Nottingham Trent University; John Diamond, Edge Hill University, England; Markku Sotarauta, University of Tampere, Finland
• 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
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

G. Financing regions: global financial crisis and its future?
Gatekeepers: Dariusz Wójcik, Oxford University, England; EwaldEngelen, Amsterdam University, The Netherlands; Zoltán Gál,
Centre for Regional Studies, Hungary
• 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

H. Cooperation across borders
Gatekeepers: Gianluca
Gianluca Spinaci, Committee of the Regions, Belgium; Nico Groenendijk, University of Twent, The Netherlands;
Ulrich Hilpert, FriedrichFriedrich-SchillerSchiller-University, Germany; Nicola Bellini, Scuola Superiore Sant’Anna, Italy
• 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
Territorial cooperation as a core objective of EU Cohasion Policy
Cross-border cooperation and the Lisbon Agenda
Case studies: success stories and failures in cross-border cooperation
European Framework Conditions for cross-border cooperation

I. Global environmental change and the future of regional development
Gatekeepers: Gerd Lintz, Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Germany; Peter Wirth, Leibniz Institute of
Ecological and Regional Development, Germany; Abid Mehmood, University of Newcastle, England
• 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
Climate change mitigation and adaptation: regional challenges, responses and discourses

10
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J. Theory and research in regional studies
Gatekeepers: Arnoud Lagendijk, Radboud University Nijmegen, The Netherlands; Imre Lengyel, University of Szeged, Hungary;
Marinos E Tsigas, US International Trade Commission, USA
• Institutional and evolutionary approaches to regional studies

•
•
•
•
•
•

Spatial analysis and regional economics: developments in theory and methodology, regional economic models, input output, GIS
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
Innovations in mixing qualitative and quantitative methods in regional studies

K. Spatial planning in cities and regions
Gatekeepers: Gordon Dabinett, University of Sheffield, England; Stefanie Dühr, Nijmegen University, The Netherlands; Tom
Kauko, Norwegian University of Sciences and Technologies, Norway
• 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.
L. Experience economy and experience society. Culture, leisure and experiences in spatial strategies
Gatekeepers: Anne Lorentzen, Aalborg University, Denmark; Carsten Jahn Hansen, Aalborg University, Denmark; Olivier Crevoisier, Université de Neuchâtel, Switzerland
•
Science or hype? Conceptual developments in relation to Experience economy, culture economy and other related
‘economies’
•
Experience planning or ‘Experience economy 3.0’

•
•
•
•

Commodification vs. welfare in culture, leisure and experiences
Varieties of urban experience-based strategies
Governance issues of urban experience programmes and projects
Business and the quality of place – exploitation or contribution

M. Creative regions in a creative economy
Gatekeepers: Lisa De Propris, Birmingham Business School; Luciana Lazzeretti, University of Florence; Hanlu Xu, Institute of
Regional and Urban Economics, Renmin University of China
•
Creativity and the creative class

•
•
•
•
•
•
•

Cultural and creative industries
Creative cities and urban regeneration
Creative and cultural clusters: case studies and methodologies
Innovation, creativity and local development
Creative and cultural industries in the current recession: are they weathering the economic downturn?
Creative and cultural industries in a globalised world: in emerging, developing or transition economies
What policies for creativity (creative industries, creative cities and creative firms)?

N. 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. When submitting papers on these themes authors should place them 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

További információk:
www.regional-studies-assoc.ac.uk
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ERSA Congress 2010
Az ERSA (European Regional Science Association) jubileumi, 50. konferenciáját Jönköpingben (Svédország) 2010. augusztus
19-23. között rendezik meg. Az MRTT tagjai automatikusan az RSAI tagjainak minősülnek, és így jogosultak a kedvezményre
(további információk: Varga Attila).
A konferencia címe:

Fenntartható regionális növekedés és fejlesztés a kreatív tudásgazdaságban
(Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy)
Időpontok és határidők
Absztrakt beadás: 2010.
2010 január 20.
Elfogadásáról szóló értesítés: 2010. március 1.
Tanulmány benyújtása a K – Y ülésekre: 2010. április 14.
Elfogadásáról szóló értesítés: 2010. május 12.
Kedvezményes regisztrálási díjat legkésőbb: 2010. május 31.
Más dokumentumok és speciális papírok benyújtása:2010.
2010. június 18
Díjtételek

RSAI tag Nem-RSAI tag

Csökkentett díj °

Kísérő személy *

2010. május 31-ig

380 €

450 €

260 €

150 €

2010. június 1-től

450 €

500 €

320 €

150 €

° Lesz csökkentett díj azok számára, akik 1978-ban vagy később születtek, és alacsonyabb jövedelmű országokból jönnek.
Alacsonyabb jövedelmű országok meghatározása a következő: a volt szocialista országok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Koszovó, Lettország, Litvánia, Macedónia, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia), Törökország, Ázsia (Japán kivételével, Korea és Izrael), Afrika és LatinAmerikában.
A regisztrációs díj a következőket tartalmazza:
Részvétel a tudományos programokon (ülések, kerekasztal-beszélgetések, stb)
Kongresszusi táska (USB, a kongresszus programja, résztvevők listája, stb)
Kávék és ebédek
Nyitó fogadás
Informális vacsora
Formális vacsora
A Kísérő személy olyan konferenciaküldött, aki nem vesz részt a tudományos programban (ülések, kerekasztal-beszélgetések,
stb.). Ez a díj a következőket tartalmazza:
Kávék és ebédek
Nyitó fogadás
Informális vacsora
Formális vacsora
Konferencia Témák és Ülések Típusai
1. KONFERENCIA témák:
A fő téma: a fenntartható regionális növekedés és a fejlődés a kreatív és tudásalapú gazdaságban. Ez a téma magában foglalja, és tükrözi a tágabb értelemben vett európai aggodalmakat, a regionális növekedést és fejlődést, a globalizációt és a növekvő
környezettudatosságot. A konferencia nyitva áll minden regionális problémával kapcsolatos kérdésben. A témák széles skáláját
az alábbi ülésekbe sorolják:
2. ÜLÉSEK TÍPUSAI:
1 - Referált RR-ülés az egyes tematikus témák. A pályázatok benyújtásának határideje 2010. április 14.
2 - Referált YY-ülés a Fiatal Tudósok ülése, akik 2010. szeptember 1-ig 33 évnél fiatalabbak. Minden szerző versenyezhet a
Epainos díj-ért, amit a legjobban bemutatott tanulmányért ítélnek oda. Benyújtására vonatkozó határidő 2010. április 14.
3 - Átlagos O-ülés a nem lektorált megbeszélések (melyek szerepelni fognak USB stick / pen drive), kivéve, ha a szerző másképp dönt. A pályázatok benyújtásának határideje, ha azt fel kell venni az USB-stick-re / pen drive-ra 2010. június 18.
4 - Különleges SS-ülés a rendkívüli ülések.
További információ
ERSA iroda Az ERSA AISBL CORE - UCL - Voie du Roman Pays 34 B - 1348 Louvain-la-Neuve
Tel. +32 (0) 10 47 43 62
info@ersa.org info@ersa.org
www.ersa.org www.ersa.org
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KÖNYVISMERTETİK
Megjelent: BudayBuday-Sántha Attila (2009): Környezetgazdálkodás (Általános rész). Dialóg Campus.
Budapest-Pécs, 245 o. c. könyve.
Megjelent: Németh Nándor (2009): Fejlődési tengelyek az új térszerkezetben. ELTE Regionális Tudományi Tanszék,
Regionális Tudományi Tanulmányok 15., Budapest. ISSN 1585-1419
A kötet egyes részletei elektronikus formában megtekinthetők a http://geogr.elte.hu honlapon.

Megjelent: Lengyel Imre—
Imre—Bajmócy Zoltán
(szerk.) (2009): Regional Competitiveness,
Innovation and Environment. JATEPress, Szeged.
Fejezetenként ingyen letölthető:
http://www.eco.u-szeged.hu/
region_gazdfejl_szcs/tudkiadv.html
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Megjelent: Baranyi Béla—
Béla— Fodor István (szerk.)
(2009): The Role of Environmental Industry in
the Regional Reindustrialization in Hungary.
MTA RKK, Debrecen-Pécs.
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Megjelent: Lukovics Miklós (2008): Térségek
versenyképességének mérése Magyarországon.
JATEPress, Szeged.
F e j e z e t e n k é n t i ng y e n le t ö l t h et ő :
h t t p: //w ww .e c o . u - s zeg e d . h u /r e g io n _ g azd f e j l_ s zc s /t u dk iadv . h t m l
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SZAKMAI

F O LY Ó I R A TO K

TERÜLETI STATISZTIKA
2009. ÉVI 5. SZÁM TARTALOMJEGYZÉKE:
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WORKSHOPOK
A Regionális Tudományi Esték elıadásai
KÖVETKEZŐ ELŐADÁSOK:
2009. november 27., 17.00: Lőcsei Hajnalka: A regionális konjunktúra mérése
2009. december 11., 17.00: Dusek Tamás: Területi árkülönbségek titokzatos világa
Helyszín: ELTE TTK Lágymányosi Campus, Déli épület 1. emelet 1-105-ös terem (Sárfalvi Béla terem).

__________________________________________________________________________________
Többszintű kormányzás - A Duna Stratégia kezdetei
Workshop
Időpont: 2009. december 4.
Helyszín: Zsigmond Király Főiskola
1039, Budapest, Kelta u. 2.
Program
9:00 – 9:30 Érkezés, regisztráció
9:30 – 11.00 Előadások I.
Köszöntő: Dr. Szatmári Péter (ZSKF, NPTI)
Nyitó előadás: Prof. Dr. Ágh Attila (Corvinus, PTI): A funkcionális makro-régiók jelentősége: A Duna Stratégia kezdetei.
Dr. Kaiser Tamás (PE): A funkcionális makro-régió intézményi keretei a Balti-tengeri Stratégia megvalósításában: a
többszintű kormányzástól a kollektív megoldások felé?
Dr. Koller Boglárka (ZSKF, NPTI): Konstruált identitás egy konstruált makro-régióban. A Duna Stratégia lehetőségei.
11.0011.00-11.30 Kávészünet
11.30 – 13.00 Előadások II.
Vasali Zoltán (ZSKF, NPTI): A környezetvédelmi döntések transzparenciája az Európai Bizottságban, az NGO-k szempontjából
Szabó Tamás: Az EGTC-k és az egyéb területi együttműködési dimenziók lehetőségei a formálódó Duna Stratégiában
Schneider Gábor: A Duna-stratégia alapjai Németországban és Ausztriában (célok, prioritások és megkezdett tervek).
A funkcionális makrorégióban meglévő transzregionális együttműködések - a Bécsi és a Pozsonyi régió.
13.0013.00-14.00 Ebédszünet
14.0014.00-16.00 Vita, beszélgetés

