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HÍRLEVÉL

Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága ajánlása
a regionális tudományi doktori iskolák alapításáról
Magyarországon is lehetőség nyílt a társadalomtudományon, mint tudományterületen belüli új tudományághoz kapcsolódva regionális tudományi doktori iskolák indítására. Ma már a magyar regionális tudomány rendelkezik egy
tudományág „minden kellékével”: két évtizede működik az MTA Regionális Tudományos Bizottsága (2009 végén 85

A TARTALOMBÓL:

köztestületi tag, köztük 15 MTA doktora, közülük 2 fő az MTA rendes tagja), kutatóintézetek és egyetemi tanszékek

Elismerések, díjak
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alakultak, egyetemi képzési programok indultak, évek óta sikeresen működnek tudományos szakmai fórumok
(folyóiratok, könyvsorozatok, rendezvények stb.), 2002-ben megalakult a Magyar Regionális Tudományi Társaság stb.

Habilitáció
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Kiépültek és erőteljesek a nemzetközi kapcsolatok, a regionális kutatók automatikusan tagjai a European Regional
Science Association szakmai szervezetnek, számos európai szakmai folyóirat szerkesztő bizottságában képviseltetjük

MTA doktori eljárás
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magunkat, folyamatosan veszünk részt nemzetközi kutatási programokban.
A 2008-as akkreditációs eljárás során a regionális és környezeti gazdaságtani (7 egyetemen) és a vidék-

Regionális Tudományok Doktori Iskolák akkreditációja
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fejlesztési agrármérnöki (6 egyetemen) mesterszakokra épülő két regionális tudományi doktori iskolát akkreditáltak.
A regionális tudomány interdiszciplináris, főbb alkotóelemei a közgazdaságtudomány, földrajztudomány, szociológiatudomány, politika- és államtudomány, településtudomány stb. Mint minden új tudományágban, itt is más szakterüle-

Mesterszakok felvételi eredményei
Konferencia beszámolók
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tekről kikerülve váltak a kutatók „regionalistává”. Emiatt is szükséges megfogalmazni, hogy a nemzetközi követelményekkel összhangban milyen feltételeket, ismeretköröket tartunk fontosnak a regionális tudományi doktori képzések-
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ben, részben megadva ezzel a szaktávolságot is más tudományágak doktori iskoláitól.
Cél: a regionális tudomány doktora (PhD) fokozatra pályázók kötődjenek a tudományághoz, a doktori
iskola készítse fel őket a hazai és nemzetközi regionális tudományi közéletben való részvételre. Legyenek tisztában a

Konferenciák, rendezvények
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regionális tudomány legújabb nemzetközi irányzataival, eredményeivel, ismerjék és alkalmazzák a regionális tudományban széles körben elterjedt módszereket, be tudjanak kapcsolódni a nemzetközi (európai) és hazai területi

Könyvismertetők
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politika tudományos megalapozásába.
Személyi követelmények:

Pályázatok
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- a doktori iskola vezetője a hazai és nemzetközi regionális tudományi közélet kiemelkedő, elismert képviselője,
tudományos munkássága a regionális tudomány valamelyik törzsanyagához kapcsolódjon,

Szakmai folyóiratok

20

- a témavezetők többsége a regionális tudományi közélet aktív szereplői közül kerüljön ki,
- a szakmai tárgyak oktatóinak többsége a hazai regionális tudomány elismert képviselőiből álljon, akár más
doktori iskolák vendégoktatóiként.

Főszerkesztő:
Lengyel Imre

Ajánlott szakmai ismeretkörök (ezek legfontosabb tudományos irányzatai, fogalomrendszere tárgyanként,
vagy szintetizálva, de jelenjenek meg a képzésben):
- módszertani ismeretek:
ismeretek területi elemzési módszerek és modellezési eljárások,

MTA RTB elnöke
ilengyel@eco.u-szeged.hu
Szerkesztő:
Káposzta József
MTA RTB titkára

- elméleti alapok: regionális és település gazdaságtan, területi politika, területi tervezés és programozás, államtudományi ismeretek,
- társadalmi összefüggések: települési és térségi szociológiai, demográfiai ismeretek,
- környezettudományi ismeretek: környezet gazdaságtan és menedzsment,
- településtudományi ismeretek: helyi gazdaságfejlesztés, településtervezés és -gazdálkodás.
A jelenleg működő két regionális tudományi doktori iskola (Pécsett és Győrött) szakmai háttere régóta formálódik, a hazai szakmai közélet elismerésétől övezve alakították ki a fenti ismeretköröket. A továbbiakban megala-

kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu
Lapzárta:
megjelenés előtti hónap 2020-án.
Tervezett megjelenés kéthavonta.

kuló regionális tudományi doktori iskolák ezekre, mint mintákra támaszkodhatnak, nyilván sajátosságaikat kiemelve,
elsősorban a választható tárgyak esetében. Minden új tudományágban hosszú évek kellenek az oktatói, kutatói bázis
kialakulásához, ezért ahol nem tud megalakulni regionális tudományi doktori iskola, ott a társtudományok doktori
iskoláin belül regionális tudományi képzési programok szerveződését kiemelten javasoljuk (jelenleg két törzstag
elegendő), amelyekhez nem szükséges a MAB akkreditációja.
Budapest, 2009. december 09.
Dr. Lengyel Imre elnök
MTA Regionális Tudományi
Bizottság
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ELISMERÉSEK, DÍJAK
Nemes Nagy József laudációja
Jakobi Ákos
Kiváló Ifjú Regionalista Díjához
Jakobi Ákos 1975-ben született Budapesten, iskoláit a fővárosban végezte. 1999-ben szerzett diplomát
az ELTE geográfus szakán, terület- és településfejlesztési szakirányon. 2004-2006 között posztgraduális
geoinformatikai szakmérnöki tanulmányokat folytatott a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán.
Doktori tanulmányainak az ELTE Földtudományi Doktori Iskolája adott otthont. Értekezését „Hagyományos és új
területi különbségek az információs társadalomban” címmel 2007-ben summa cum laude minősítéssel védte
meg. Ma már a Doktori Iskola egyik témavezetője.
Jelenleg az ELTE Regionális Tudományi Tanszékének adjunktusa. 10 éve oktat számos, a regionális tudományhoz kötődő tantárgyat, meghívott előadóként több kurzust tartott hazai és külföldi egyetemeken a társadalmi
térelmélet, a területi különbségek, a társadalmi térinformatika valamint a regionális elemzési módszerek átfogó
témaköreiben. 2008-tól a Földrajz- és Földtudomány Intézet tanácsának titkára.
Jakobi Ákos kutatásaiban és oktatómunkájában elkötelezetten képviseli a regionális tudomány elméleti
és fogalmi szemléletét, legkorszerűbb módszertanát. Értekezésében –amely önálló kötetben megjelent, s széleskörűen hivatkozott munkává vált –a legalapvetőbb térkategóriáknak a virtuális (vagy kiber)térben való értelmezésére is kísérletet tett, sokoldalúan elemezte az ezredforduló éveinek hagyományos és új területi egyenlőtlenségeit,
a formálódó információs társadalom térbeliségét. Pályafutása alatt eddig 25 magyar és 10 idegen nyelvű publikációja jelent meg, 37 hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást.
A gyakorlati területfejlesztéstől sem tartja távol magát. Dolgozott több hazai és nemzetközi kutatási projektben, teamek tagjaként, kutatásvezetőként. Szakmai-közéleti aktivitása kiterjedt. Tagja a Fiatal Térségfejlesztők Egyesületének, a HUNAGI Hungarian Association for Geoinformation térinformatikai szervezetnek, társaságunknak, valamint az MTA Regionális Tudományos Bizottságának.
A Magyar Regionális Tudományi Társaság közössége biztos lehet abban, hogy az első alkalommal odaítélt
Kiváló Ifjú Regionalista Díj méltó kezekbe került.

HABILITÁCIÓ
A Debreceni Egyetem Agrár. és Műszaki Centrumában 2009.11.04. sikeresen habilitált Kovács Teréz, az MTA
doktora. Előadásának címe: Helyi kezdeményezéseken alapuló vállalkozások az agrártérségekben.
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán Gál Zoltán, kandidátus 2009.10.13-án sikeresen habilitált. Előadásának címe: Pénzügyi piacok a globális térben: koncentráció vagy fragmentálódás?
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M TA

DOKTORI ELJÁRÁS

Az MTMT szerepe az akadémiai doktori eljárásban
(Tájékoztató, 2009.12.02.)

Az érvényben lévő Doktori Szabályzat értelmében doktori pályázat csak az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) rendszere által hitelesített publikációs és hivatkozási listákkal adható be.

1) Az MTMT szerepe a tudományos kutatás eredményeként létrejött közlemény- és hivatkozási listák minőségbiztosításában és
nyilvánosságra hozatalában
- Az MTMT-ben egyéni kutatók és kutató szervezetek tudományos közleményei és azokra hivatkozó idéző közlemények bibliográfiai
adatait lehet nyilvánosságra hozni.
- Az MTMT kezeli a folyóiratok impakt faktorait és más alapvető jellemzőit.
- A publikációs adatok hitelességéért az adatot szolgáltató kutató és/vagy intézménye felel. A hitelesség ellenőrzését elsődlegesen
a nyilvánosság biztosítja. Hibásnak vélt tétel észlelésekor bárki elektronikus bejelentést tehet az MTMT-nek, és javítást kezdeményezhet. A bejelentést követően a hibás tétel a hiba jellegétől függően javításra és/vagy törlésre kerül.
-Az MTMT minőségellenőrző szerepet tölt be. Ennek keretében az adatszolgáltató által bevitt listákat az MTMT munkatársai formailag teljes körűen ellenőrzik. Az esetlegesen észlelt hiányosságokat pótolják, illetve – amennyiben ez részükről nem megoldható
– felkérik az adatszolgáltatót a hiány pótlására. Az MTMT által ellenőrzött és rendben lévő tételeket az MTMT munkatársai láttamozzák. Ez a rendszerben rögzítésre kerül.
- Tartalmi ellenőrzést az MTMT csak szúrópróbaszerűen végez. Kiemelten figyeli a tudománymetriai adatok szempontjából legfontosabb publikációkat és az azokra kapott hivatkozásokat, valamint az impakt faktorokat. A tartalmilag ellenőrzött és általa hitelesnek minősített tételeket az MTMT „hiteles” minősítéssel jelöli az adattárban.
- Az MTMT a rendszerében lévő közlemények besorolásait ellenőrzi és jogosult a szakmai szabályoknak megfelelő típus- és besorolás beállítására. Ennek a beállításnak fontos szerepe van a tudománymetriai adatközlésben.
- Vitatott besorolási esetekben az adatszolgáltató az MTMT Könyvtáros Bizottságától kérhet állásfoglalást. Az MTMT a szakmai
állásfoglalásnak megfelelően jár el.
- Az MTMT az adatszolgáltatóval egyeztetve hozza nyilvánosságra a bevitt bibliográfiai adatokat. Az adattár nyilvános tételeiről
összesítéseket készít és kérésre igazolást/tanúsítványt ad ki a kérés időpontjában rendelkezésére álló adatokról.
- Az igazolást az MTA Kutatásszervezési Intézetében működő MTMT Koordinációs Iroda állítja ki.

2) Doktori eljárás
- Az MTA doktora cím kérelmezője (továbbiakban: „Kérelmező”) az MTMT-be való belépéskor elektronikus személyi adatlapján rögzíti, hogy mely tudományos osztályon kéri a doktori eljárás lefolytatását.
- A közlemények és azok idézőinek adatait az MTMT rendszerében maga a Kérelmező vagy megbízottja rögzíti, illetve intézményének munkatársaival rögzítteti.
- A Kérelmező felelős az adatszolgáltatás pontosságáért.
- A Kérelmező az MTMT rendszerében megjelöli azt a dátumot, ameddig a bevitt közleményeket és idéző közleményeket teljesnek
tekinti.
- A Kérelmező emailben bejelenti az MTMT intézményi vagy központi adminisztrátorának, hogy közlemény- és idéző jegyzékét átadja
láttamozásra és/vagy kéri a közlemények adatainak láttamozásáról az igazolás kiadását, vagy az adatok átadását a Doktori
Tanács elektronikus rendszerébe. Az MTMT által a kérelem időpontjában a Doktori Tanács rendszerébe átküldött adatok a doktori eljárás befejezéséig változatlanok maradnak. Amennyiben a publikációs adatok a minőségellenőrzési/láttamozási folyamatban változnak, a Kérelmező és a Doktori Tanács is tájékoztatást kap az MTMT Koordinációs Irodájától.
- A láttamozás és hitelesítés munka- és időigényét a Doktori Tanácsnak és a pályázónak is figyelembe kell vennie. Az időigény a
szokásos méretű kutatói életmű esetében általában a kérés beérkezésétől számított 1-8 hét között lehet. Az időigény függ az
egyidejű láttamozási/hitelesítési kérések számától és a vizsgálandó bibliográfiai tételek számától.
- A láttamozás és hitelesítés befejezése után a Kérelmező és a Doktori Tanács is tájékoztatást kap a publikációs és idéző lista állapotáról és a tudománymetriai adatokról. Amennyiben a doktori eljáráshoz benyújtandó adatokat a Kérelmező kérésének időpontjában az MTMT még nem tudta feldolgozni, úgy megadja a feldolgozás várható befejezésének időpontját. Igazolást menet
közben is kiadhat a) arról, hogy Kérelmező hány adatot vitt be és azok milyen állapotban vannak; b) a láttamozott adatokról; c) a
nem láttamozott adatok összesítéséről azt igazolja, hogy ezek megtalálhatók az MTMT rendszerében, azok zárolása megtörtént
és láttamozásuk megkezdődött.
- Az MTMT feladata azzal zárul, hogy megküldi Kérelmezőnek a láttamozott elektronikus és/vagy nyomtatott listáit és
tudománymetriai adatait,
adatait az adott tudományos osztály követelményeinek megfelelően.
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Függelék
További tudnivalók

A) Az MTMT-ben lévő közlemények és idézők típusai és besorolásai
- Az MTMT, a Doktori Tanács és az MTA tudományos osztályai közötti egyeztetésben alakultak ki az MTMT rendszerében megjelölhető közlemények bibliográfiai típusai és besorolásai.
- Az MTA tudományos osztályai adatközlési kéréseit az MTMT összesítései a legtöbb esetben tudják szolgáltatni.
- Az egyes tudományos osztályok által kért speciális közleménytípusokról információt a Doktori Tanács, az MTA tudományos osztályai és az MTMT hirdetményei között lehet megtalálni.

B) A Kérelmező által a Doktori Tanácsnak benyújtandó Közleménylista
- A közlemények típusai külön listán letölthetők és nyomtathatók az MTMT adatbázisából.
- Az impakt faktor feltüntetésének, kezelésének szabályait külön melléklet írja le.
- A tudományos folyóirat cikk beírása után feltüntetendő a folyóirat tárgyévi impakt faktora (a tényleges, vagy az extrapolált érték),
valamint a hivatkozások száma, amennyiben a folyóiratnak impakt faktora létezik és az adott tételhez hozzárendelhető, illetve ha
a hivatkozások száma nem nulla.
- A Közleménylistában szereplő minden bibliográfiai tétel után feltüntetendő az MTMT-ben megtalálható tudományos hivatkozások
száma, amennyiben az nem nulla.
- A listákon szerepel a kérelmező által megjelölt utolsó adatfeltöltés dátuma, valamint az MTMT adatszolgáltatásának dátuma.

C) A benyújtandó Hivatkozási lista
- A Kérelmező tudományos közleményére történt tudományos hivatkozás(ok) feltüntethető(k) az MTMT rendszerében. A Hivatkozási
listán az egyes tételek az MTMT által tárolt formában, a független és függő hivatkozások jelölésével kerülnek bemutatásra.
D) Összesített tudománymetriai számadatok
- Az MTMT a Kérelmező, valamint a doktori eljárásban résztvevő, arra felhatalmazást nyert személy részére az alábbi
tudománymetriai számadatokhoz való hozzáférést biztosítja:
- A meghatározott osztály-specifikus tudományos közlemények típusonként összesített száma.
- A kérelmező tudományos folyóiratcikkei impakt faktorainak összege (a tényleges és az extrapolált értékeket, a hiányos és/vagy
nagyon új közlemények értékeit külön feltüntetve). Az MTMT által használt impakt faktor hozzárendelési eljárás leírása az MTMT
Honlapján és a program Súgójában is olvasható.
- A tudományos közleményekre vonatkozó, tudományos publikációkban történt hivatkozások együttes száma (a legutolsó feltöltés
dátumával).
- A tudományos közleményekre vonatkozó, tudományos publikációkban történt független hivatkozások együttes száma (a Kérelmező által beállított, és az MTMT által szúrópróbaszerűen ellenőrzött adatok, az utolsó adatfeltöltés dátumával).
E) Speciális tudománymetriai adatok
- Az MTA tudományos osztályai követelményrendszerében szereplő speciális, a MTMT-vel egyeztetetten szolgáltatott
tudománymetriai adatok.
- A doktori eljárásban kérhetnek olyan tudománymetriai adatot is, amelyet az MTMT nem rögzít, és nem szolgáltat. Ezekről a Kérelmezőnek kell gondoskodnia.
F) A kérelmező publikációira adott hivatkozásokból az MTMT által számított Hirsch-index.
- Az MTMT tudománymetriai táblázataiban megtalálható a Hirsch index.

G) A bibliográfiai tételek (tudományos közlemények és idézők) láttamozása és hitelessége
- Felelősség:
Felelősség az MTMT-be adatot szolgáltató kutatók, intézmények és megbízottaik felelősek a bibliográfiai tételek legjobb tudásuk
szerinti gondos rögzítéséért.
- Láttamozás:
Láttamozás az MTMT minőségellenőrző tevékenysége kiegészíti az adatbevivő munkáját, és az észlelt hiányosságok javításával,
illetve a Kérelmezőhöz intézett javítási kéréssel járul hozzá a jó minőségű adatszolgáltatáshoz. A formai megvizsgálás utáni láttamozás azt jelenti, hogy az adott tételek az MTMT szűréjén is átmentek. Ez a tevékenység nem mentesíti az adatbevivőt a pontos
adatszolgáltatás felelőssége alól.
- Hitelesítés: az MTMT-ben tartalmilag is ellenőrzött tételek, amennyiben hitelesnek minősülnek, megkapják az MTMT „hiteles” minősítését. Ezt a tényt az adattár tartalmazza.
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REGIONÁLIS TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁK
AKKREDITÁCIÓJA
Információk a regionális tudományi doktori iskolák
MAB akkreditációjáról
(Részletes adatok letölthetők: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=110)
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=110)
A MAB plénum 2009. október 2-i döntése értelmében regionális tudományból doktori (PhD) fokozatot adhat:
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Széchenyi István Egyetem
Kerpely Kálmán Doktori Iskola, Debreceni Egyetem
MABMAB-előírások (röviden kiemelve néhány lényeges szempontot):
Részletesen lásd: http://www.mab.hu/a_friss.html
A törzstagnak a doktori iskola tudomány/művészeti ágában tudományos/művészeti fokozata van. (Lásd a 3. melléklet a) pontját is)
Tudományos, művészeti tevékenysége releváns a doktori iskola képzési/kutatási területéhez (ld. 3. melléklet).
A Törzstag (TT) tudományos/művészeti tevékenysége releváns és integráns része a DI oktatási és kutatási programjának. A DI egésze
ilyen releváns TT-ok révén alkot koherens programot. Ennek együttes mérlegelésével születik döntés a TT-jelöltek relevanciájáról, ill.
a DI koherenciájáról.
Több tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzstagok kutatási területe, közleményei ill. a doktori iskola képzési
terve és a témakiírások között. A művelt tudomány/művészeti ágak megalapozottak és képviseletük erős; a DI tagjai között eredményes, dokumentált szakmai együttműködés van.
A doktori iskolának folyamatosan van legalább 7 „megfelel” minősítésű törzstagja (beleértve az 1.3. szerinti életkori követelményeknek
való megfelelést is). Ezen belül, egy tudomány/művészeti ágas doktori iskolában legalább 4 egyetemi tanár (a professor emeritusok
ezen felül számítanak) törzstag; több tudomány/művészeti ágas doktori iskolában: tudomány/művészeti áganként 3 törzstag,
törzstag akik
közül tudomány/művészeti áganként 2 egyetemi tanár. Újonnan létesítendő, továbbá legfeljebb 3 éves doktori iskola akkreditálható
akkor is, ha csak 3 törzstagnak van fokozatot szerzett hallgatója

Összegző adatok
Törzstagok
(MAB által a regionális tudományhoz besorolva, DI
vezető aláhúzva)

Meghívottak
(közöttük: RTB tagok)

Témavezetők
(közöttük: RTB tagok)

Oktatók
(közöttük: RTB tagok)

Regionális Politika és Gazdaságtan DI (Pécs):
törzstagok száma: 10 fő, ebből regionális tudományi: Buday-Sántha Attila, Horváth Gyula, Kaposi
Zoltán

18 fő, ebből RTB köztestületi tag:

42 fő, ebből RTB köztestületi tag: 12 fő

46 fő, ebből RTB köztestületi tag: 13 fő

RegionálisRegionális- és Gazdaságtudományi DI (Győr):
(Győr) törzstagok száma: 8 fő, ebből regionális tudományi:
Barta Györgyi, Lados Mihály, Rechnitzer János,
Szörényiné Kukorelli Irén

13 fő, ebből RTB köztestületi tag:

45 fő, ebből RTB köztestületi tag: 13 fő

47 fő, ebből RTB köztestületi tag: 14 fő

Kerpely Kálmán DI (Debrecen): Baranyi Béla, Nagy
János, Tamás János, Thyll Szilárd

9 fő, ebből RTB köztestületi tag:

42 fő, ebből RTB köztestületi tag:

59 fő, ebből RTB köztestületi tag:

3 fő

2 fő

5 fő

10 fő

8 fő
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Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem
Tudományágak:
gazdálkodás- és szervezéstudományok
közgazdaságtudományok
regionális tudományok
Doktori iskola vezetője: BudayBuday-Sántha Attila
Törzstagok
(vastag: MAB által regionális tudományhoz besorolva)

Meghívottak
Meghívotta
(vastag: RTB tagok)

BudayBuday-Sántha Attila

Barta Györgyi

Csébfalvi György

Benet Iván

Dobay Péter

Borszéki Éva

Horváth Gyula
Kaposi Zoltán

Enyedi György
Faragó László

Mellár Tamás

Gál Zoltán

Oroszi Sándor

Hajdú Zoltán

Sipos Béla

Horváth Gyula

Szerb László

Illés Iván

Törőcsik Mária

Kovács Teréz

Témavezetők
(vastag: RTB tagok)

Bakucz Márta
Barancsuk János
Barta Györgyi

NemesNemes-Nagy József
Nováky Erzsébet
Práger László
Rechnitzer János

Vigvári András

Benet Iván
Borszéki Éva
Buday-Sántha Attila

Dobay Péter

Csébfalvi György

Erdősi Ferenc

Dobay Péter

Faragó László

Enyedi György

Farkas Ferenc

Erdősi Ferenc

Farkas Ferencné

Faragó László

Gál Zoltán

Farkas Ferenc

Gazdag László
Hanyecz Lajos

Horváth Gyula

Farkas Ferencné
Gál Zoltán
Gazdag László
Hajdú Zoltán
Hanyecz Lajos
Herich György

Hoványi Gábor

Horváth Gyula

Illés Iván

Hoványi Gábor

Kaposi Zoltán

Hrubi László

Kecskés László

Illés Iván

Kovács Teréz

Kaposi Zoltán

László Mária

Kecskés László

Lehoczky Judit

Kovács Teréz

Lengyel Imre

László Mária

Losoncz Miklós
Mellár Tamás

Szörényiné Kukorelli Irén

Barancsuk János
Barta Györgyi

Csébfalvi György

Herich György

Losoncz Miklós

Bakucz Márta

Buday-Sántha Attila

Hajdú Zoltán

Lengyel Imre

Oktatók
(vastag: RTB tagok)

Michalkó Gábor
NemesNemes-Nagy József
Nováky Erzsébet

Lehoczky Judit
Lengyel Imre
Losoncz Miklós
Mellár Tamás
Michalkó Gábor
NemesNemes-Nagy József

Orosdy Béla

Nováky Erzsébet

Oroszi Sándor

Orosdy Béla

Pálné Kovács Ilona

Oroszi Sándor

Práger László

Pálné Kovács Ilona

Rappai Gábor

Práger László

Rechnitzer János

Rappai Gábor

Sipos Béla

Rechnitzer János

Szerb László
Szörényiné Kukorelli
Irén
Törőcsik Mária

Sipos Béla
Szerb László
Szörényiné Kukorelli Irén
Törőcsik Mária

Tóth József

Tóth József

Varga Attila
Vigvári András

Varga Attila
Vigvári András
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RegionálisRegionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Széchenyi István Egyetem
Tudományágak:
gazdálkodás- és szervezéstudományok
regionális tudományok
Doktori iskola vezetője: Rechnitzer János

Törzstagok
(vastag: regionális tudományhoz besorolva)

Meghívottak
Meghívotta
(vastag: RTB tagok)

Témavezetők
(vastag: RTB tagok)

Ablonczyné Mihályka Lívia

Barta Györgyi

Barta Györgyi

Bencsik Andrea

Csizmadia Zoltán

Augusztinovics Mária

Bőhm Antal

Dávid Lóránt

Barta Györgyi

Józsa László

Deli-Gray Zsuzsa

Bernek Ágnes

Lados Mihály

Dusek Tamás

Losoncz Miklós

Faragó László

Rechnitzer János

Grosz András

Dávid Lóránt

Szörényiné Kukorelli Irén

Grúber Károly

Dusek Tamás

András Krisztina
Bakonyi István
Bencsik Andrea
Bőhm Antal
Bugovics Zoltán
Bulla Miklós
Csizmadia Zoltán
Deli-Gray Zsuzsa
Farkas Szilveszter

Hardi Tamás

Földesi Péter
Gál Zoltán

NemesNemes-Nagy József
Sik Endre
Simai Mihály

Grosz András
Grúber Károly
Hardi Tamás
Honvári János
Józsa László

Totth Gedeon

Király Júlia
Lados Mihály
Losoncz Miklós
Lukács Eszter
Marján Attila
Michalkó Gábor
NemesNemes-Nagy József
Papp Ilona
Raffai Mária
Rátz Tamara
Rechnitzer János
Scharle Péter
Sik Endre
Simai Mihály
Solt Katalin
Szakál Gyula
Szirmai Viktória
Szörényiné Kukorelli Irén
Tabajdi Csaba
Totth Gedeon
Vágyi Ferenc
Varga Károly
Veres Zoltán

Oktatók
(vastag: RTB tagok)

Ablonczyné Mihályka Lívia
András Krisztina
Augusztinovics Mária
Bakonyi István
Barta Györgyi
Bencsik Andrea
Bernek Ágnes
Bőhm Antal
Bugovics Zoltán
Bulla Miklós
Csizmadia Zoltán
Dávid Lóránt
Deli-Gray Zsuzsa
Dusek Tamás
Faragó László
Farkas Szilveszter
Földesi Péter
Gál Zoltán
Grosz András
Grúber Károly
Hardi Tamás
Honvári János
Józsa László
Király Júlia
Lados Mihály
Losoncz Miklós
Lukács Eszter
Marján Attila
Michalkó Gábor
Nemes--Nagy József
Nemes
Papp Ilona
Raffai Mária
Rátz Tamara
Rechnitzer János
Scharle Péter
Sik Endre
Simai Mihály
Solt Katalin
Szakál Gyula
Szekeres Tamás
Szirmai Viktória
Szörényiné Kukorelli Irén
Tabajdi Csaba
Totth Gedeon
Vágyi Ferenc
Varga Károly
Veres Zoltán
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Kerpely Kálmán Doktori Iskola, Debreceni Egyetem
Tudományágak:
növénytermesztési és kertészeti tudományok
regionális tudományok
Doktori iskola vezetője: Nagy János
Törzstagok
(vastag: regionális tudo-

Meghívottak
Meghívotta
(vastag: RTB tagok)

Baranyi Béla
Blaskó Lajos

Baranyi Béla
Horváth Gyula

Témavezetők
(vastag: RTB tagok)
Andrew F. Fieldsend

Csizmazia Zoltán
Fári Miklós

Nagyné Demeter Dóra
Németh Tamás

Balcsók István

Kövics György

Nyéki József

Baranyi Béla

Nagy János
Nyéki József
Rajkai Kálmán

Nyizsalovszki Rita

Soltész Miklós

Várallyay György

Szabó Zoltán
Szász Gábor
Tamás János
Thyll Szilárd

Rajkai Kálmán
Soltész Miklós

Balogh István

Blaskó Lajos
Csizmazia Zoltán
Csubák Mária
Dobos Attila
Fári Miklós
Grasselli Gábor
Harsányi Endre
Holb Imre
Huzsvai László
Juhász Csaba
Kátai János
Kovács Géza János
Kovács János
Kováts Zoltán
Kövics György
Lakatos László
Lénárt Csaba
Lévai László
Megyes Attila
Nagy János
Nemeskéri Eszter
Nyéki József
Nyíri László
Pócsi István
Rajkai Kálmán
Rátonyi Tamás
Sinóros-Szabó Botond
Soltész Miklós
Stark Antal
Szabó Gyula
Szabó József
Szabó Zoltán
Szász Gábor
Tamás János
Thyll Szilárd
Vincze Szilvia
Zsembeli József
Zsigrai György

Oktatók
(vastag: RTB tagok)

Ádány Róza
Andrew F. Fieldsend
Balcsók István
Balogh István
Baranyi Béla
Bíró Tibor
Blaskó Lajos
Csizmazia Zoltán
Csubák Mária
Dobos Attila
Fári Miklós
Grasselli Gábor
Harsányi Endre
Hodossi Sándor
Holb Imre
Horváth Gyula
Huzsvai László
Juhász Csaba
Kátai János
Kerényi Attila
Kovács Béla
Kovács Géza János
Kovács János
Kováts Zoltán
Kövics György
Lakatos Gyula
Lakatos László
Lénárt Csaba
Lévai László
Loch Jakab
Megyes Attila
Nagy János
Nagyné Demeter Dóra
Nemeskéri Eszter
Németh Tamás
Nyéki József
Nyíri László
Nyizsalovszki Rita
Pócsi István
Rajkai Kálmán
Rátonyi Tamás
Rédei Károly
Rőfi Mónika
Sinóros-Szabó Botond
Soltész Miklós
Stark Antal
Szabó Gyula
Szabó József
Szabó József
Szabó Zoltán
Szász Gábor
Tamás János
Thyll Szilárd
Ványiné dr. Széles Adrienn
Várallyay György
Várnay Ernő
Vincze Szilvia
Zsembeli József
Zsigrai György
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MESTERSZAKOK

F ELV ÉTELI ER ED M ÉNYEI

Mesterszakok felvételi adatai
(2010. februártól induló mesterszakok)
A regionális tudományhoz kapcsolódó mesterszakok közül keresztféléves rendszerben két mesterszak indítását
szervezték meg több egyetemen. Főleg amiatt, mert több alapképzési (BA) szak 7 féléves, így pl. az első „Bolognanemzedék” az üzleti képzésekből 2010. januárjában kapott diplomát. Jellemzőnek tűnik, hogy 7 félév alatt viszonylag kevesen jutnak el az alapképzési diplomáig, a kreditrendszer lehetővé teszi a vizsgák későbbi rugalmasabb teljesítését. Egyetemenként változó, de az adott évben beiratkozottaknak kb. 30-50 %-a végez csak a mintatanterv szerint. Ennek is betudható, hogy viszonylag kevesen jelentkeztek mesterszakokra. De annak is, hogy a
szakmai gyakorlat, a vállalatnál eltöltött félév (a 7. félév) során több hallgató inkább az üzleti életben szeretne
maradni és csak esetleg később tervezi a mesterszintű egyetemi tanulást.

Regionális és környezeti gazdaságtani mesterszak

nappali tagozatra felvettek száma

Budapesti Corvinus Egyetem

24

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

12

Kaposvári Egyetem

n.i.

Miskolci Egyetem

10

Nyugat-magyarországi Egyetem

n.i.

Pécsi Tudományegyetem

n.i.

Szegedi Tudományegyetem

22

Szent István Egyetem

24

Széchenyi István Egyetem

8

Összesen

100

Megjegyzés: n.i. nem indul

Vidékfejlesztési agrármérnök mesterszak

nappali tagozatra felvettek száma

Budapesti Corvinus Egyetem

n.i.

Debreceni Egyetem

11

Kaposvári Egyetem

7

Károly Róbert Főiskola

6

Nyugat-magyarországi Egyetem

13

Pannon Egyetem

6

Szent István Egyetem

n.i.

Szegedi Tudományegyetem

n.i.

Összesen

43
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓK
A KözigazgatásKözigazgatás-kutatási Albizottság ülése
2010. január 8.-án a BCE Közigazgatás-tudományi Karán megtartotta második ülését az MTA Regionális Tudományi Bizottság Közigazgatás-kutatási Albizottsága, melyen az információs tér regionális és igazgatási megközelítésének témája került
napirendre. A vitaindítót Tózsa István, a BCE Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszékének és Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságföldrajz Tanszékének tanszékvezetője tartotta. A bevezető előadás következtetéseinek megfelelően az alábbi kérdések merültek fel:

•
•
•
•

Milyen tényezői vannak a városversenynek a web-térben / és az igazgatási web-térben?
Van-e és mitől függ a vonzáskörzet a web-térben?
Mit nevezhetünk e-régiónak?
Milyen különbségek vannak a regionális és az e-regionális tudományterületek között?

Definiálható-e a web (Internet/net) földrajz, mint önálló tudományterület?
Mivel a kérdések rendszer nélküliek, viszont a jelenlévők egyetértettek az ICT – közigazgatás – regionális tudományok kapcsolatával, abban maradtak, hogy első körben Tózsa István megkeresi azon fiatal regionalistákat, akik ICT témában írtak,
vagy írnak PhD disszertációt, azzal a kérdéssel, hogy szerintük az e-regionális kutatási témák milyen vezérelvek szerint rendszerezhetők? Miután az albizottság kompetenciája a közigazgatás, figyelme elsősorban az e-közigazgatás (e-government)
témájára koncentrálódik, a web-gazdaság (e-business), az információs társdalom (e-inclusion, e-demokrácia) vizsgálata
helyett, mely kérdésekkel Magyarországon több szociológiai és politológiai műhely is foglalkozik. A témában jártas kutatók
véleményének összegyűjtése után az Albizottság kezdeményezi, hogy az MTA RTB egy „Regionális fejlődés - e-government”
témájú PhD konferenciát rendezzen a BCE Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságföldrajzi Tanszékének szervezésében,
2010. szeptember végén, a Corvinus Egyetemen. A konferencia-előadásokat önálló tanulmányokká alakítva, az Egyetem az
MTA RTB égisze alatt esetleg önálló kötetként is megjelenteti, kis példányszámú digitális nyomdai, ill. internetes publikálás
útján. A konferencia, és a ráépülő tanulmánykötet talán segít választ adni arra a kérdésre, hogy a regionális tudományokon
belül milyen tartalommal, milyen szerkezettel lenne érdemes új szakterületet megnevezni.
Az Albizottság állásfoglalása szerint az „e-government” regionális összefüggéseinek keretében egyaránt vizsgálni szükséges
az ügyfelek és a „hivatalok” (önkormányzati portálok, okmányirodák, dekoncentrált szervek, közszolgáltatók) közötti adatforgalmat, illetve a „hivatalok” egymás közötti (pl. önkormányzatok közötti, önkormányzatok és közszolgáltatók közötti, önkormányzatok és dekoncentrált szervek közötti, dekoncentrált szervek egymás közötti, GIS alkalmazások) forgalmát.
Az Albizottság abban is egyetértett, hogy nem elég az internetes forgalmi volumenek ismerete; a látogatások célja
(funkciója) és a mögöttes tartalom is meghatározza a net-es kapcsolatok „értékét” a közigazgatásban, ill. a közigazgatási
„régió” (e-régió) értelmezésében.
Az Albizottság tagjai megállapodtak abban, hogy 2010. áprilisában Pécsett rendezik a következő ülést, melyen a „Pécs –
Európa kulturális fővárosa” projekt irányításának tanulságairól rendeznek vitát.
Természetesen, aki érdeklődik a fenti kezdeményezések iránt, várjuk jelentkezését.
Budapest, 2010. január 18.
Perger Éva – Tózsa István

KUTATÁSMÓDSZERTANI ALBIZOTTSÁG
Az MTA Regionális Tudományos Bizottságának Kutatásmódszertani Albizottsága és a Területi Statisztika Szerkesztősége
2010. január 6-án a KSH-ban műhelybeszélgetést szervezett, amelynek témájául a Területi Statisztika eddigi életútjának, az
egyes időszakokra jellemző publikációinak és módszereinek áttekintése szolgált. Az előadásokat tartó kutatók, Novák Zoltán, Dusek Tamás, Lőcsei Hajnalka, Nemes Nagy József és Jakobi Ákos, valamint az ülésre a havazás miatt eljönni nem
tudó Németh Nándor a folyóirat Szerkesztőségének felkérésére egy-egy évtized termését nézik át és elemzik majd egy hatrészes cikksorozat keretében, amely a Területi Statisztika 2010-es számaiban fog megjelenni időrendi sorrendben. A találkozó az eddigi munka bemutatása és egységesítése mellett általánosságban is szolgálta a területi mennyiségi elemzések
egyes kérdéseinek megvitatását.
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RÉGIÓKUTATÁSI ALBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓ
az I. Régiótörténeti Kutatások Konferenciáról
Az MTA RTB Régiótörténeti Kutatások Albizottsága a Közép-Európai Közlemények szerkesztőségével közösen 2009. december
7.-én Szeged rendezte meg az I. Régiótörténeti Kutatások Konferenciát. A konferencia alcíme „A BÁNSÁG, MINT TÖRTÉNETI
RÉGIÓ SORSA A TÖRÖK KIŰZÉSÉTŐL NAPJAINKIG” volt.
A délelőtt folyamán három plenáris előadás hangzott el.
Gulyás László: Regionalizmus a dualista Magyarországon.
Kókai Sándor: A Bánság, mint a történelmi Magyarország sajátos régiója különböző szemléletek tükrében.
Csüllög Gábor: A Bánság változó szerepe Magyarország történeti térszerkezetében.
A délután folyamán az előadók két szekcióban folytatták kutatási eredményeik ismertetését, az I. szekcióban 8, míg a II. szekcióban 9 előadás hangzott el. Az előadások a Bánság történelmével, földrajzával és regionális fejlődésével foglalkoztak.
Az előadások írott verzióját a Közép-Európai Közlemények No9-es (III. évfolyam 2. szám) száma fogja közölni.
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KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK
KONFERENCIA MEGHÍVÓ
A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományos Bizottságának
Területpolitikai Albizottsága
konferenciát rendez az alábbi címmel:

POLITIKAI RÉGIÓ – RÉGIÓPOLITIKA
Időpont: 2010. március 5. péntek 10 órától.
Helyszín: Győr, Liszt F. u 10.
A tanulmány beküldésének határideje: 2010. február 15, a drbenkopeter@freemail.hu címre.
A tanulmány szerkesztését 13 pontos betűkkel, legfeljebb egy ív terjedelemben kérjük, továbbiakban a Tér és Társadalom folyóirat szerkesztési szabályai szerint, amely megtalálható minden szám utolsó oldalán Szerzőink figyelmébe! címszó alatt.
Részvételi díj nincs. A konferenciakötet a Deák Kiadó gondozásában jelenik meg, a kiadó a büféebédet is szponzorálja.
Prof. Dr. Rechnitzer János DSc
egyetemi tanár, elnök

Prof. Dr. Benkő Péter CSc
főiskolai tanár, szervező
0620
9509--381
Tel: 062
0-9509

MEGHÍVÓ
KözépKözép-európai területterület-, településtelepülés-, vidékvidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák konferenciájára
Időpont: 2010. október 88-9.
Közép-Európa nemcsak egy sajátos kultúrkört, hanem egy sajátos politikai és gazdasági helyzetet is jelent, amelyet a
társadalomtudományok terén folyó oktatás és tudósképzés (Ph.D. képzés) során egyaránt figyelembe kell venni. A feladat a
térség sajátosságából adódó követelmények meghatározása és a Doktori Iskolák közötti együttműködések erősítése azok jobb
teljesítése érdekében.
Élve a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa nyújtotta egyedülálló lehetőséggel a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájának szervezésében meg kívánjuk rendezni Közép-Európa
terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskoláinak a találkozóját. Ezzel egyidejűleg „Félidőben”
címmel nemzetközi konferenciát is szervezünk a doktori iskolák találkozójának témájában.
A doktori iskolák találkozójának a célja, annak a meghatározása, hogy az előbbiekben felsorolt területeken a középeurópai helyzet milyen sajátos feladatokat jelent és ezek megoldásában a doktori iskolák hogyan tudnak együttműködni, hogyan tudják erősíteni a képzést segítő hálózatos együttműködésüket. A találkozó jellege lényegében egy kibővített workshop
lenne, amelyre a meghívott doktori iskola vezetők, illetve helyettük a témában érintettek ellátási költségeit az egyetem fedezi.
Kérem, hogy a doktori iskolák jelezzék a következő címen a részvételi szándékukat (bach@ktk.pte.hu).
A doktori iskolák találkozójához kapcsolódóan rendezzük meg a „Félidőben” (a 2007-2013-as tervezési időszak közepén, az új tervezési időszak előkészítésének a kezdetén) című konferenciánkat, amely azzal vetne számot, hogy mit sikerült és
várhatóan mit sikerül megoldani a tervezési időszakra tervezett terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztési feladatokból,
mi jellemzi a jelenlegi helyzetet, és mire kellene helyezni a hangsúlyt a következő tervidőszak előkészítése során. A konferencia
tervezett szekciói a következők:
Területfejlesztési szekció
Területi tervezési szekció
Településfejlesztési szekció
Vidékfejlesztési szekció
Környezetvédelem – könyezetgazdálkodás – fenntarthatóság szekció
Területi modellek és számítások, területi statisztikai szekció
Területi irányítási szekció
Területfejlesztés ágazati politikái (ipar, agrár, szállítás-közlekedés, idegenforgalom, kereskedelem) szekció
A konferenciára a jelentkezéseket április 30-áig, a maximum 12 oldalas konferencia anyagokat, pedig július 30-áig
várjuk. A konferencia részvétel költsége (tanulmánykötet, étkezés, fogadás) 25000 Ft/fő, amelyet július 30-áig kell befizetni. A
későbbi hírleveleinkben közölni fogjuk a tanulmányokkal kapcsolatos formai követelményeket és a szálláshelyek listáját és
költségét.
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MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Tel: (+36) 62/546 907 Fax: (+36) 62/544 499
Email: doloro@eco.u-szeged.hu

MEGHÍVÓ
(1. körlevél)
Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Regionális Tudományos Bizottsága
megrendezi az
„1. REGIONÁLIS TUDOMÁNYI POSZTDOKTORI” konferenciáját
„NEMZEDÉKEK TALÁLKOZÁSA” címmel
2010. április 1515-1616-án.

Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottsága székháza (Szeged, Somogyi u. 7.)

Tervezett program:
Április 1515-én
10-12: RTB ülése (előadók felkérése folyamatban)
12-13: Büféebéd
13-17: szekciók: az RTB „fiatal” (1975 után született) köztestületi tagjainak előadásai, felkért hozzászólók korreferátumával
18: Fogadás

Április 1616-án
9-12: workshop: Az innovációs kapacitás térbelisége (munkacím)
12-13: Büféebéd

Szeged, 2010. február 3.
Lengyel Imre s.k.
elnök, MTA Regionális Tudományos Bizottság
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Regional Responses and Global Shifts:
Actors, Institutions and Organisations
RSA Annual International Conference 2010
24th24th-26th May, University of Pecs, Hungary

CALL FOR PAPERS
Abstract Submission Deadline 14th February 2010
Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations
Pécs, Southern Hungary
Monday 24th – Wednesday 26th May 2010 (walking tour Sunday 23rd May)
If you work on regional issues as an academic, or at the regional level as a policy maker or practitioner this conference is for you. The
conference is open to all and relevant papers meeting the conference criteria will all be accepted.
Go here for the conference website
Interested in any of the following? Join us in Pécs, Southern Hungary
KEY NOTE SPEAKERS: The key note address from Dirk Ahner, Director-General, European Commission, will open the conference giving insights
to the 2010 Cohesion Report – prior to its formal publication. Attend for early results. Gerhard Stahl, Secretary General, Committee of the
Regions will also give a presentation at this event.
CONFERENCE THEMES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovative strategies and practices of firms in regional development
Labour markets and labour organisations with their continued relevance for regional studies
Non-Governmental Organisations (NGOs) and Civil Society Organisations (CSO): Facilitators or regional development?
Regional Policies: Government and quasi-government initiatives
Reassessing EU Regional Policy
People in regions: Leadership, collective action and regional development
Financing regions: Global financial crisis and beyond?
Cooperation across borders
Global environmental change and the future of regional development
Theory and research in regional studies
Spatial planning in cities and regions
Experience economy and experience society: Culture, leisure and experience in spatial strategies
Creative regions in a creative economy

CALL FOR PAPERS: Find the full call for papers and details of sub-themes here http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/maypecs/cfp.pdf
WHO SHOULD ATTEND?: Being held in the beautiful city of Pécs, Hungary, this important event brings together established policy makers,
practitioners from regions and all stages of academia from student to senior professor to address key policy issues affecting the lives of
millions of the world’s citizens.
SESSIONS AND DISCUSSION GROUPS: The conference includes innovative session types including plenary sessions, roundtable discussion
groups and conventional workshop sessions, along with opportunities to network with friends and colleagues during the refreshment breaks
and evening functions and excursions.
PRICING POLICY: We offer territorial pricing – pay the fee for your area of the world. This opens access to all. Our bands are based on GDP on
a price parity basis. Follow the link for more information: http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/may-pecs-registration.asp
Membership of the Association is priced in the same way – go here for more information on membership
REGISTRATION: Book to attend the event - http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/may-pecs-registration.asp
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A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézete által szervezett Területfejlesztési Szabadegyetem előadássorozat kilencedik szemeszteréhez érkezik 2010 tavaszán.
A rendezvénysorozat ezúttal három előadás keretében foglalkozik a fiatal generációk valós és virtuális közösségeivel,
térszerkezeti jellemzőivel és az ifjúsági eseménysorozatok területfejlesztésben játszott szerepével. Mivel az ifjúság társadalmi és kulturális sajátosságai iránti tudományos érdeklődés egyre fontosabbá válik napjainkban, ezért az ifjúsági kultúrák egyediségének megértéséhez szükséges megvitatni azt az értelmezési keretet, amely a korszak jellemző paradigmáit
mutatja be: információs társadalom, virtuális közösségek, ismertségi hálózatok, szórakoztató és szabadidős közösségi
élmények, fesztiválok.
A valós közösségeknek a gazdaság fejlődéséhez való hozzájárulását a magyar könnyűzenei fesztiválok példáján teszszük szemléletessé.
Új hagyományt is útjára indít a szabadegyetem a vajdasági nap szervezésével. E nap, első állomás lesz a Kárpátmedence régióinak bemutatásában. A félévet hagyományosan a végzős régiógazdaságtan szakirányos hallgatók diplomamunkáinak prezentációjával zárjuk le. Ennek keretében a hallgatók multidiszciplináris tudásukról adnak majd számot. Az
előzetes diplomaminősítés alapján három hallgatónak lehetősége nyílik diplomadolgozatának szélesebb nyilvánosság előtt
történő bemutatására.
A rendezvény lebonyolítására Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Aulájában (9400 Sopron, Erzsébet u. 9.) kerül sor.
Az előadások a következő időpontokban kerülnek lebonyolításra:
2010. március 2. 17.00 óra: Screenagerek – TérTér- és korszakváltás az ezredforduló ifjúságánál
Előadók:
Bodó Balázs, egyetemi tanársegéd, Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és Kommunikáció
Tanszék
Horkai Anita ifjúságkutató, a Magyar Rádió elemzője
Várady Zsolt, webfejlesztő, az iWiW közösségi portál elindítója
Lukács László a VIVA TV korábbi műsorszerkesztője és programigazgatója
2010. március 30. 17.00: Fesztiválok, kultúrARCok
Előadók:
Geszti Péter, magyar reklámszakember, médiaszakértő
Lobenwein Norbert, fesztiváligazgató, a VOLT Fesztivál főszervezője
Müller Péter, fesztiváligazgató, a SZIGET Fesztivál főszervezője
2010. április 20. 17.00: A KárpátKárpát-medence régiói, a Vajdaság
Előadók: Pásztor István alelnök a Vajdasági autonóm tartomány, Szerb Köztársaság
további előadók felkérés alatt
2010. június 22. 17.00: Végzős régiógazdaságtan szakirányos hallgatók diplomadolgozatának bemutatása
Bővebb információ: http://nrgit.ktk.nyme.hu/
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KÖNYVISMERTETİK
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Megjelent Gál József-Gulyás László (szerk.): Élelmiszeripari kis- és középvállalkozások fejlesztése,
különös tekintettel a szerb és román piacra. SZTE Mérnöki Kar. Szeged. 2009.
A könyvből tiszteltpéldány kérhető a gulyas1@t.online emailcímen
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P Á LY Á Z A TO K

Az Építőkockák városfejlesztési pályázat 2008-as fordulójának sikerén felbuzdulva idén újra meghirdetésre került. A pályázat
célja, hogy az Európai Unió regionális politikájának egyik kitüntetett részterületének, vagyis a városfejlesztés tevékenységének,
problémahalmazának, illetve eszköztárának megismertetését segítse elő Sopron városában és térségében. További célként határozható meg, hogy a pályázat időtartama alatt, s – remélhetően annak sikere révén – azon túlmutatóan is olyan tudományos
fórumot teremtsen, amely lehetőséget biztosít Sopron városfejlesztéséről szóló eszmecseréhez. A szervezők szándéka, hogy erősítsék a város és az egyetem kapcsolatrendszerét, a pályázaton résztvevők pedig hasznos tapasztalatokhoz juthassanak.
A pályázaton ezúttal nemcsak a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatói indulhatnak, hanem más egyetemi karokról is jelentkezhetnek résztvevők. A minimum 3 maximum 5 fős csapatokban a tagokat alkotó hallgatók szakjai révén képviseltetni kell
legalább kettőt más diszciplína-területről is, melyek a következők lehetnek: építészet, építőművészet, településtervezés, közgazdaságtudomány, földrajz, szociológia, turisztika, környezetvédelem, természetvédelem, tájépítészet vagy agrártudományok. A
csapatok munkáját egy-egy oktató-kutató szakember segítheti bármely felsőoktatási intézményből. A résztvevők más, felsőoktatáson kívüli szakembereket – mentorokat – is felkérhetnek, hogy a pályamunkák elkészítésében segítségükre legyenek. A pályázatra 37 csapat jelentkezett Budapestről a Műszaki és Corvinus Egyetemekről, valamint Pécs, Győr és Sopron egyetemei képviseltetik magukat.
A pályázaton előre meghatározott és kiválasztott témában írt tanulmánnyal lehet részt venni. Olyan pályamunkák készítése a
cél, amely a kijelölt soproni területek komplex fejlesztését irányozzák meg, innovatívak, új ötleteket tartalmaznak, kreatívak, de
egyben akár megvalósíthatók is, tudományos igénnyel és megfelelő hangsúllyal dolgozzák fel a választott fejlesztési terület múltját, jelenét, társadalmi és gazdasági struktúráját, a városban betöltött szerepét. Az ötletek megvalósíthatóságát pénzügyi, intézményi, környezeti szempontból is alá kell támasztani. A kiírás feltételeinek megfelelő pályamunkák közül 8–10 fős független
szakértői zsűri választja ki a díjazottakat.
A pályázatra a pályázati útmutatóban mellékelt, csapattagonként aláírt és csapatnévvel ellátott pályázati adatlap segítségével lehetett jelentkezni 2010. január 27-ig. A pályázatra több mint 35 csapat jelentkezett. Budapestről a Műszaki és Corvinus
Egyetemek, valamint Pécs, Győr és Sopron egyetemei képviseltetik magukat. Mindez egyértelműen sugallja, hogy a fiatalok saját
elképzeléseikkel is hozzá akarnak járulni a település adottságainak jobb kihasználásához és érdekes, kreatív kihívásnak tekintik
a feladatot. A pályamunkák leadási határideje 2010. május 3. A tanulmányok nyilvános prezentációjára 2010. május 18-án kerül
sor Sopronban, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő kollégákat is.
A pályázat kiírói három workshop jellegű rendezvényt szerveznek a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi
Karának Aulájában. A első workshop 2010. február 16-án, a második március 24-én, az utolsó pedig április 21-én kerül megrendezésre. Témái: Sopron városszerkezete és városfejlesztési alapvetések; Kreatív városfejlesztés; Prezentációs technika.
Bővebb információ: http://www.epitokockak.nyme.hu/

II. évfolyam 1. szám

20

SZAKMAI

F O LY Ó I R A TO K

MEGJELENT
a Közép-Európai Közlemények No9-es száma (III. évfolyam 1. szám),
az alábbi tartalommal:
NAPJAINK KÖZÉPKÖZÉP-EURÓPÁJA
Prof. Dr. Berde Csaba: Funkcionalizmus a vezetésben: A magyarországi kutatás eredményei
Dr. CSc Czagány László: A kis- és középvállalkozások finanszírozásának aktuális
kérdései az Európai Unióban............................................................................................
Prof. Dr. Botos Katalin: Nincs királyi út ............................................................................
Prof. Dr. BudayBuday-Sántha Attila: Agrármodellek társadalmi, gazdasági
és környezeti hatásai ...................................................................................................
Dr. PhD Keczer Gabriella: A jegyzett társaságok (felügyelő) testületére
vonatkozó EU-alapelvek érvényesülése Magyarországon .........................................
Prof. Dr. L. Rédei Mária: A migráció gazdaságtana .........................................................
Prof. Dr. Székely Csaba: A versenyképesség növelésének lehetőségei
a magyarországi vállalkozásoknál...............................................................................
A HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE
Dr. DSc Szávai Ferenc: Vitás és vitatott gazdasági kérdések az Osztrák–Magyar
Monarchia felbomlása után ........................................................................................
REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK
Prof. Dr. Baranyi Béla: Új helyzetben – paradigmaváltás a határon átnyúló
kapcsolatokban ............................................................................................................
Dr. habil. Fábián Attila: ........................... Kultúralapú városfejlesztés, kreatív városok
Dr. habil. Gál József: .....................Helyi tömegközlekedés vizsgálata egy közép-keleteurópai vidéki városban..............................................................................................
Dr. habil. Gulyás László: Regionalizáció, területi reformok és közigazgatási
térfelosztás Közép-Európában 2. rész: Délszláv tanulságok....................................
Prof. Dr. Nagy Frigyes: Régió és világpiac az élelmiszergazdaságban...........................
Dr. Tóth Géza–
Géza–Dr. habil. Dávid Lóránt: A magyarországi idegenforgalmi
régiók fejlettségének, versenyképességének és leterheltségének vizsgálata..121
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MTA Regionális Kutatások Központja, Győr–Pécs, 2009.
Ismerteti: Baj Gabriella ................................................................................................

133

21

II. évfolyam 1. szám

