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BESZÁMOLÓ 

BESZÁMOLÓ A 
„POLITIKAI RÉGIÓ — RÉGIÓPOLITIKA" 

KONFERENCIÁRÓL 

(MTA Regionális Tudományos Bizottságának Területpolitikai 
Albizottsága, Gy őr, 2010. március 05.) 

KUNDI VIKTÓRIA 

A „Politikai régió — Régiópolitika" elnevezésű  konferencia Prof. Dr. Rechnitzer 
János és Prof. Dr. Benk ő  Péter szervezése és patronálása jóvoltából jött létre. 
Az esemény a győri Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi 
Doktori Iskolája közreműködésével, annak helyszínén, a Magyar Tudományos 
Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Inté-
zetében került megrendezésre. A rendezvényen a regionális szakma nagyjai mellett 
fiatal, ambiciózus PhD hallgatók is jelen voltak, akik folyamatban lév ő  kutatási ered-
ményeiket mutatták be az egyes szekciókban. A konferencia azért is kivételesnek 
számított, mert a szerkesztett és a két szervez ő  által lektorált előadás-kötet már a kon-
ferencia napján elérhető  volt a szerzők és érdeklődők számára. A rendezvény délel őtti 
szakaszában a plenáris el őadásokra, míg délután a szekció el őadásokra került sor. 

A megnyitón a regionális kutatások grémiuma volt jelen. A konferenciát a szervez ő , 
Rechnitzer János rektorhelyettes nyitotta meg, aki a gy őri Regionális és Gazdaság-
tudományi Doktori Iskola vezetője is egyben. Köszönt ő  szavaiban kiemelte a regio-
nális kutatások fontosságát, és örömét fejezte ki a résztvev ők magas számával és a 
témák széles palettájával kapcsolatban. Ezt követ ően a rendezvény plenáris el őadá-
sokkal folytatódott, ahol számos, rendkívül izgalmas és aktuális témával jelentek 
meg a szakma jeles képviselő i. A konferencia másik szervez ője, Benkő  Péter főis-
kolai tanár a Politikai régiótudomány alapjairól tartott el őadást, míg Faragó László 
igazgatóhelyettes Minden régió „politikai"! cím ű  prezentációja volt vitaindító és 
egyben rendkívül elgondolkoztató. Buskó Tibor László egyetemi docens a Kísérlet 
a hazai kistérségek komplex versenyképességi rangsorának meghatározására cím ű  
előadásában konkrét eredményeket mutatott be, melyek egybecsengtek Benk ő  Péter 
prezentációjában bemutatott megállapításokkal. A plenáris el őadásokat Grúber 
Károly egyetemi docensnek a Vaj daság helyzetével foglalkozó el őadása zárta. 

A délután folyamán a munka három szekcióban folytatódott. Az els ő  szekcióban 
Benkő  Péter elnöklete mellett a nyolc részt vev ő  előadó prezentációja mélyen érintette 
a regionalizmus témakörét és a meghirdetett konferencia témát. A térklaszteres 
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modellek elemzése, a politikai mikrorégió, vagy a településfejleszt ő  nonprofit szerve-
zetek témakörei színesítették a programot, akár a szélesebb kitekintést hordozó okta-
tási vagy migrációs problémákat vizsgáló el őadások. Az előadások után tartalmas 
párbeszéd alakult ki a szekcióelnökök és a résztvev ők között. Az elnökség hozzá-
szólásai és építő  javaslatai további tartalommal töltötték meg a színvonalas eseményt. 

A második szekcióban Rechnitzer János irányítása alatt a témák széles palettáról 
kerültek bemutatásra. Az el őadások között hallhattunk a tudás vállalatoknál meg-
jelenő  szerepéről, az adaptív pénzpiacról, a kockázati t őke szerepéről, a fesztiválok 
városokra gyakorolt gazdasági hatásairól, valamint Záhony áruszállításban betöltött 
szerepéről. A szekció munkáját mindvégig aktivitás, a résztvev ők egymás témája 
iránti érdeklődése és jó hangulat jellemezte Annak ellenére, hogy az el őadások egy-
mástól erőteljesen eltértek, mindegyik igyekezett regionális aspektusból vizsgálni az 
adott tématerületet. A kutatások széles skálája ellenére érdekes hozzászólások, meg-
látások jellemezték az aktív szekciót. Az épít ő  ötletek lehetőséget nyújtanak a részt-
vevőknek, hogy témájukat átgondolva továbbfejleszthessék eddigi eredményeiket. 

A harmadik szekció el őadásai Faragó László elnöklete mellett a társelnök, Grosz 
András rendkívül érdekes el őadásával kezdődtek, majd ezt követően többnyire a kon-
ferencia témájához szorosan nem kapcsolódó, ugyanakkor nagyon érdekes és széles 
skálán mozgó előadások hangzottak el a marketing, a menedzsment, a kultúraközi 
kutatás, illetve a regionális gazdaság témakörében. Hallhattunk el őadást pl. a regio-
nális tőkéről, a stratégiai szövetségek fontosságáról, az etnocentrikus fogyasztás és a 
web2.0 kapcsolatáról, a komplex szituációkban megvalósítandó hatékony döntéshoza-
talról, illetve a kultúra határon átnyúló gazdasági kapcsolatokra gyakorolt hatásáról. 
Ebből következik a szekció elnökségének gyakori, épít ő  jellegű  kritikája is, miszerint 
a szorosan nem kapcsolódó témákat is érdemes lett volna — vagy ajánlatos lesz a 
jövőben — regionális vetületben is vizsgálni. Ugyanakkor pozitív véleményként hang-
zott el az elnökség részér ől, hogy a bemutatott témák számos, rendkívül érdekes és 
izgalmas kérdést vetettek fel, amelyek az el őadók — akik első  és másodéves PhD hall-
gatók — jövőbeli disszertációihoz rendkívül hasznosak lehetnek. 

Összességében elmondható, hogy a konferencia minden résztvev ő  és a hallgató-
ság számára is hasznos és érdekes volt. A jó hangulat végig jellemezte mindegyik 
szekció előadásait, ahol remek lehet őség nyílt a fiatalok és idősebbek számára is, 
hogy eszmecserét folytassanak a régiókutatás legjelesebb hazai képvisel őivel. 
A munka során elhangzott kritikák, vélemények a kutatók és PhD hallgatók számára 
is lehetőséget nyújthatnak munkájuk továbbgondolására. A konferencia sikerességét 
mutatja az a törekvés is, mely szerint a rendezvényt a jöv őben évente szeretnék 
megrendezni! 
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