
 

A Magyar Regionális Tudományi Társaság, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 
Nyugat-magyarországi Tudományos Osztálya és a Széchenyi István Egyetem 

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola ezúton tisztelettel meghívja Önt a 

Fiatal Regionalisták X. Konferenciájára. 

„Hommage Enyedi György” 
Városkutatás múltja, jelene és jövője 

Győr, 2017. június 16–17. 
Széchenyi István Egyetem 

 
1. körlevél 

A Fiatal Regionalisták Konferenciájának immáron tizedik rendezvényét szervezzük meg 
Győrben. A konferenciasorozat 1999-ben kezdődött el, azóta nagy népszerűségre tett szert. 
A konferenciát a hagyományok szerint egy-egy téma köré szervezzük, 8-12 szekcióban, a 
felvezető előadásokat a diszciplína kiemelt kutatói, oktatói tartják. Itt kerülnek 
bemutatásra a jelentősebb projektek, folyóiratok, új könyvek. Az elmúlt évek során a 
résztvevők létszáma 80-100 fő között alakult, 70-80 előadás hangzott el, a fiatal kutatók 
többsége elsőként itt debütált, itt került az első nyilvános szakmai viták kereszttüzébe. A 
rendezvény egyben lehetőséget nyújt a generációk találkozására, olyan platform, ahol 
érdemes megjelenni. 

A jubileumi rendezvényt az öt éve elhunyt Enyedi György akadémikus emlékének szánjuk. 
A felhívásunkban arra kívánjuk irányítani a fiatal kutatók figyelmét, hogy a maguk módján, 
a maguk kutatási világának tükrében adjanak értékelést Enyedi György munkásságáról, 
vagy annak hatásáról: Hogyan él tovább az Enyedi életmű a társadalomtudományokban, és 
ezen belül a városkutatásokban? Milyen irányok vannak ezekben a vizsgálatokban, és 
miként határozzák meg a fiatalok a lehetséges városfejlődési irányokat, ennek az aktuális 
és rendkívül izgalmas kutatási területnek a jövőjét? 

Tervezett program: 
2017. június 16. Plenáris ülések 
2017. június 17. Szekcióülések (a szekciók témáit a beérkezett absztraktok alapján alakítjuk ki) 

Határidők: 
Absztrakt beküldés: 2017. április 30. 
Absztrakt elbírálás: 2017. május 10. 

Részvétel: A konferencia részvételi díja 12 ezer Ft + áfa. A díj átutalását 2017. június 10-ig 
kell rendezni. Kérjük, részvételi szándékát a csatolt jelentkezési lap kitöltésével jelezze 
Berkes Juditnak: berkes.judit@sze.hu 

Publikáció: A legjobb előadások kiajánlásra kerülnek a Deturope folyóiratnak nemzetközi 
szakcikként történő megjelentetésére. Publikálásra az előadók harmada kerül felkérésre a 
szekcióvezetők javaslatai alapján, 2017 júliusában. 
 

Prof. Dr. Rechnitzer János 
egyetemi tanár 

Berkes Judit 
egyetemi tanársegéd 
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