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BESZÁMOLÓ A FIATAL REGIONALISTÁK 
VI. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA — NEMZETKÖZI 

KONFERENCIÁRÓL 

(Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi 
Doktori Iskola, Győr, 2009. június 4-5.) 

KUNDI VIKTÓRIA 

A Fiatal Regionalisták VI. Országos Találkozója — Nemzetközi Konferencia a 
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudomány Doktori Iskola, a 
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-dunántúli 
Tudományos Intézetének szervezésében, az MTA Regionális Tudományos Bizottság 
társszervezésével került megrendezésre Gy őrben, 2009. június 4-5-én, „Közép-, 
Kelet- és Délkelet-Európa térfolyamatai — Integráció és dezintegráció" címmel A 
konferenciának az MTA RKK intézménye adott otthont, mely a Széchenyi István 
Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának helyszíne is egy-
ben. Az intézmény a barokk gy őri belváros szívében fekszik, így a résztvev őknek 
lehetőségük nyílhatott a város megismerésére is. A város fejl ődésében az ipar játsz-
sza a domináns szerepet, a regionális és hálózati kapcsolatok tehát fontos szerephez 
jutnak, így Győr a konferencia megrendezésének méltó helyszíne volt. 

A konferencia PhD hallgatók, kutatók és a téma iránt érdekl ődők számára egyaránt 
nyitott volt. A konferencia szervez őbizottsága a meghirdetett témakörök mellett a 
regionális tudomány és határterületei témakörében széles skálán fogadta el a jelentke-
zéseket, lehetőséget biztosítva így a résztvev őknek, hogy éppen aktuális kutatási té-
májukat, eredményeiket prezentálhassák. A rendezvényre 48-an jelentkeztek. A be-
küldött tanulmányokat a konferencia szervez őbizottsága lektorálta, így a résztvev ők 
már a konferencia napján, a regisztrációkor kezükben tarthatták a gy űjteményes kon-
ferenciakötetet. A három legjobb tanulmány kiválasztása még jelenleg is folyamatban 
van, ezek az írások a Tér és Társadalomban jelennek meg ez év végén. 

A konferencia első  napjának délelőttjét a plenáris el őadások töltötték ki. Az MTA 
RKK tanácsterme teljesen megtelt érdekl ődőkkel, résztvev őkkel. A rendezvényt 
Prof. Dr. Rechnitzer János, a Széchenyi István egyetem rektor helyettese, a Regio-
nális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezet ője nyitotta meg. Ezt követően a 
téma legjelentősebb hazai szakemberei tartottak fél órás el őadást, melynek sorát 
Prof. Dr. Lengyel Imre kezdte A regionális tudomány néhány újabb kérdése, avagy 
a spanyol viasz újrafelfedezése? címmel. Őt követte Prof. Dr. Szirmai Viktória, 
Hogyan lehetnek a magyar nagyváros térségek versenyképesebbek (Területi egyen-
lőtlenségek — társadalmi konfliktusok) előadásával. Prof. Dr. Varga Attila A n őve- 
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kedéspolitika valóban kizárná az EU kohéziót? című  prezentációjában egy folya-
matban lévő  kutatás eredményeit mutatta be. A plenáris el őadások sorát Dr. Lados 
Mihály, az MTA RKK NYUTI intézetének igazgatója zárta Fejlesztési források 
abszorpciója a Nyugat-Dunántúlon című  előadásával. 

A konferencián a plenáris el őadások mellett négy szekció került kialakításra. 
Minden szekciót kettős elnöklettel alakítottunk ki, hogy a részt vev ő , első  sorban 
PhD hallgatók elméleti és gyakorlati megközelítés ű  kritikát, véleményt is kaphassa-
nak munkájukkal kapcsolatban, hiszen szakmai munkájukban ezekre építkezhetnek. 
A szekció előadások átlagos időtartama 15-20 perc volt, melyet szakmai vita követett. 

Az első  nap délutánján két szekció munkálkodott. Prof. Dr. Szörényiné Kukorelli 
Irén és Tisza Gabriella vezetésével el őadások hangzottak el a Vidékfejlesztés és 
periférikus területek szekcióban, ahol az el őadók nagyrészt PhD hallgatók voltak, míg 
volt olyan résztvev ő  is, aki egy lezárult kutatási program eredményeit tárta a nyilvá-
nosság elé. A két szekcióvezet ő  az előadók munkáját további kutatási irányok ajánlá-
sával, módszertani javaslatokkal segítette. A szakmai érdekl ődést mutatja, hogy a 
prezentációkra szánt id őt gyakran átlépték volna az el őadók, valamint az el őadásokat 
követő  szakmai vita is minden esetben aktívnak és hasznosnak bizonyult. 

Dr. Hardi Tamás és Dr. Faragó László vezetésével a Városhálózat, várostérségek 
és határon átnyúló kapcsolatok szekcióban is aktív munka folyt, ahol a magyar, 
valamint a közép- és délkelet-európai térség városhálózatának és városfejleszté-
sének kérdései merültek fel. Szó esett egyes városok bels ő  fejlődésérő l, valamint a 
szuburbanizáció hatásairól is. Valamennyi el őadáshoz számos kérdés érkezett, így 
értékes vita alakult ki mind tartalmi, mind módszertani kérdésekr ő l egyaránt. 

A szekcióülések délután 18 órára értek véget, amikor egy kisebb meglepetéssel, 
zsíros kenyeret és bort szolgáltunk fel a résztvev őknek, invitálva őket a doktori is-
kola udvarára, egy közös, kötetlen szakmai beszélgetésre. Az esti „regionális 
zsíroskenyér" rendkívül sikeresnek bizonyult a résztvev ők körében. 

A konferencia második napján a délel őtti óráktól kezd ődően ismételten két szek-
ció munkálkodott. A Modernizáció, innováció szekció vezetője Dr. Grosz András 
és Dr. Dőry Tibor voltak, a programot Dr. Grosz András bevezet ő  előadása nyitotta 
meg, mely a tudás-intenzív hálózatok tevékenységének értékeléséhez kapcsolódott. 
A szekcióba előzetesen 13 előadás került elfogadásra, de a konferencián ténylege-
sen 8 fiatal doktorandusz el őadásának megtartására került sor. Az így felszabaduló 
idő  azonban köszönhetően a résztvevők egymás témája iránti érdekl ődésének és a 
hasonló konferenciákon tapasztalhatónál jóval nagyobb aktivitásuknak nem a kávé-
szünetet bővítette, hanem az el őadásokat követő , azokhoz kapcsolódó és a 
doktorandusz hallgatók számára nagy valószín űséggel igen hasznos érdemi, szak-
mai vitára rendelkezésre álló, egyébként a program szerint viszonylag sz űk időkere-
tet növelte. Az el őadások témakörei a szekció címéhez h űen elsősorban a gazdaság-
fej lesztési eszközök és gyakorlatok, innovációs intézmények, klaszteresedési fo-
lyamatok körül koncentrálódtak, de olyan érdekes témák is a felszínre kerültek, 
mint a regionális fenntarthatóság és az ökológiai lábnyom, vagy az inflációs 
prezisztencia területi különbségei Magyarországon. 
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Prof. Dr. Rechnitzer János és Dr. Csizmadia Zoltán irányította a Térfelosztás és 
regionalizáció csoport munkáját, mely szekcióba 13 el őadó mutathatta be tudomá-
nyos tevékenységét. Az el őadások egy része a kutatási módszertanra fókuszált, míg 
mások a modellezési lehet őségeket mutatták be. Az el őadások legnagyobb része a 
versenyképesség különböz ő  területi aspektusaira fókuszált. Az el őadók alapvetően 
ennek mérési lehet őségeire, valamint területi különbségeire helyezték a hangsúlyt 
kutatásaikban. A tématerület aktualitása és a szekció aktivitása megmutatkozott a 
szekció vitaszakaszaiban is. 

A konferencia zárásakor merült fel a gondolat a résztvev őkben, hogy a konferen-
cia sikeressége miatt az eddig kétévente megrendezésre kerül ő  Fiatal Regionalisták 
Konferencia rendezvényt évente kellene megszervezni, hogy a szakma iránt érdek-
lődők, kutatók, PhD hallgatók évente mutathassák be legújabb eredményeiket, kon-
zultálhassanak a szakma hazai legjelent ősebb szakembereivel. Remélhető leg ennek 
az igénynek sikerül a jöv őben eleget tenni. 
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