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BESZÁMOLÓ A REGIONAL STUDIES 
ASSOCIATION 2010. ÉVI 

NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJÁRÓL 

(MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 2010. május 24-26.) 

KOVÁCS SÁNDOR ZSOLT 

A Regional Studies Association (RSA), Európa egyik vezet ő  regionális tudományi 
szervezete minden évben megrendezi éves nemzetközi konferenciáját, az idei a sorban 
a 19. ilyen rendezvény volt. A 2010. évi esemény rendezési-, szervezési jogát az 
MTA Regionális Kutatások Központja nyerte meg, így a 2010. évi RSA konferencia 
Európa Kulturális Fővárosában, Pécsett zajlott május 24. és 26. között az Európa 
Kulturális Fővárosa program részeként a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. 
támogatásával. A konferencia szervezésében a Magyar Regionális Tudományi Társa-
ság (MRTT) és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara (PTE KTK), 
mint társrendezők vettek részt, a tanácskozás helyszínéül a „Pécsiközgáz", illetve a 
PTE Állam- és Jogtudományi Karának épületegyüttese szolgált. 

A konferencia az RSA történetének eddigi legnagyobb rendezvénye volt a részt-
vevők számát tekintve, az eseményre 575 regionalista tudós, szakpolitikus, fiatal kutató 
és PhD. hallgató regisztráltatta magát (a korábbi rekordot a 300 f ő  részvételével zajló 
prágai konferencia tartotta) közel 50 ország képviseletében. A résztvev ők között vol-
tak az Európai Bizottság, az OECD és az ENSZ képvisel ői is. Legnagyobb számban a 
hazai szakértők jelentek meg az eseményen, az elhangzott 436 el őadásból 83-at 
magyar tudósok, fiatal kutatók tartottak. Kiemelhet ő , hogy Európán kívül, a kelet-
ázsiai országokból (Kína, Szingapúr), Észak- és Dél-Amerikából, valamint Ausztráliá-
ból is érkeztek el őadók a háromnapos eseményre. A négy plenáris ülés mellett 130 
tematikus szekcióülés segítette a hasonló területeken tevékenyked ők találkozását, 
együttgondolkodását, a különböző  elképzelések szintetizálását. A szekcióülések nagy 
száma árulkodik egyben azok széles tematikai spektrumáról is, melyb ől a teljesség 
igénye nélkül csak néhányat kiemelve terítékre került a területi együttm űködések kér-
dése, a területi tervezés, a városfejlesztés, az innovációk földrajza, a pénzügyi köz-
pontok területisége, továbbá a regionális tudomány gyakorlati megközelítése. 

A Regionális válaszok és globális eltolódások: szereplők, intézmények és szervezetek 
(Regional Responses and global Shifts: Actors, Institutions and Organisations) konfe-
renciacím megfelelően tükrözi az idén kitűzött célokat: a tanácskozás résztvev ői első-
sorban arra keresték a válaszokat, hogy a nemzetközi válságból való kilábaláshoz mi-
lyen eszközökre és intézményekre van szükség a régiókban, illetve a településrendsze-
rek fejlesztésének milyen irányai képzelhet ők el. Az alcím sem elhanyagolható — sze-
replők, intézmények és szervezetek —, ez irányítja rá a figyelmet a regionális politikában 
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eddig végbement és a továbbiakban szükséges változásokra. Napjainkban egyre szé-
lesebb körben foglalkoznak a regionalizmussal, az intézményi keretek mellett ez az 
irány már a magánvállalkozások szférájában is megjelent. A továbbiakban tehát 
szükség van ezen szervezetek együttm űködésére, a konszenzus megtalálására. A 
RSA 2010. évi konferenciája ezt a célt is szolgálta, mint azt David Bailey, az RSA 
elnöke is kihangsúlyozta nyitóbeszédében. 

David Bailey, RSA elnök és Dirk Ahner 

Horváth Gyula, MTA RKK, igazgató; MR7T, elnök 

Az MTA Regionális Kutatások Központjának igazgatója, a Magyar Regionális 
Tudományi Társaság elnöke, Dr. Horváth Gyula köszönt őjében arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az európai fejl ődés jövőjének stratégiájához a regionális tudomány a 
kontinens szinte valamennyi országában kínál megoldási alternatívákat. A konferenciát 
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nyitó plenáris ülésen a köszönt ők mellett az európai kohéziós politika és annak 
jövője volt a téma, melyben hazánk érintettsége is vitathatatlan, hiszen az 
Európai Unió 2011-es magyar elnöksége idején kell elfogadni az új, hosszú távú 
európai regionális kohéziós dokumentumot. Az ülésen a kohéziós politika jöv őjéről, 
reformjáról, az új irányvonalakról (pl. „okos" növekedés) Dirk Ahner (Európai 
Bizottság, Regionális Politikai Főigazgatóság) és John Bachtler (Strathclyde 
Egyetem) fejtette ki nézeteit, majd a kohéziós politika gyakorlati oldalát Magyar-
ország példáján Heil Péter (MEH) mutatta be. Dirk Ahner F őigazgató Úr a reform 
tartalmát illetően elmondta, hogy változások várhatók a válság folyományaként, de 
azok az intézményrendszert, a forrásokat és a szabályozást nem érintik. 

Dirk Ahner, Európai Bizottság, 
Regionális Politikai Főigazgatóság, főigazgató 

John Bachtler, Strathclyde Egyetem 

A második plenáris ülésen a regionális politika lehet őségeiről, s Európán kívüli 
megvalósulási formáiról hallgathattak el őadásokat a résztvev ők. A már említett, 
földrajzi szempontból széles kör ű  érdeklődésnek köszönhet ően egy-egy előadás 
hangzott el az ausztrál (Andrew Beer), a kelet-ázsiai (Henry Yeung), az amerikai 
(Mark Partridge) és a dél-afrikai (Ivan Turok) regionalizmusról. Ezután, szintén a 
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konferencia második napján sorra kerül ő  harmadik plenáris ülésen az új európai 
térrel ismerkedhetett meg a hallgatóság — Grzegorz Gorzelak prezentálásában. 

A tanácskozás záróülésén (Place, Cities and Region) a várostudományok és a terü-
leti irányítási politika változásai kerültek el őtérbe, de felmerültek olyan, összetett 
konfliktusforrásként szolgáló problémák is, mint a környezettudatosság, vagy a fenn-
tartható fejlődés. A záró előadást Ruzsa Csaba, az Európa Kulturális F ővárosa program 
igazgatója tartotta, a téma természetesen a város és a kultúra szerepe, az EKF program 
és annak eredményei volt. A záró plenáris ülés részeként megtörtént a legjobb konfe-
rencia-tanulmányok díjazása, az elismerést a következ ő  kutatóknak ítélték oda: 

— Abdelillah Hamdouch — Marc-Hubert Depret (Multiscalar Clusters and Networks 
as the Foundations of Innovation Dynamics int he Biopharmaceutical Industry) 

— Tobias Schulz — Daniel Baumgartner (Civic Engagement — Odds or Obstracle for 
Entrepreneurship in Rural Areas) 

— Andreas Faludi (The Process Architecture for EU Territorial Cohesion Policy) 

A legjobb fiatal kutatói prezentáció díját pedig Lena Máusezahl érdemelte ki 
„Spinning the Threads: Hybrid Organisations as Creative Intermediaries Negotiating 
Public, Private and Cultural Values" cím ű  tanulmányával. 

A háromnapos konferencián több mint 100 kisebb workshop segítette a résztvev őket 
tudományos tevékenységük és kutatásaik bemutatásában, szakmai kapcsolataik építé-
sében. Az ezeken a téma-specifikus összejöveteleken kialakult vitáknak, problémafel-
vetéseknek az eredményeként kerülhettek el őtérbe olyan új kutatási irányok, mint a 
szolgáltatások, a pénzügyek globális földrajza, az offshoring; az innováció és annak 
területi különbségekre gyakorolt hatása; az iparfejl ődés új elemei; valamint a fenn-
tarthatóság kérdései. 

A májusi rendezvény megszervezése és lebonyolítása során az MTA Regionális 
Kutatások Központjának folyamatosan lehet ősége volt arra, hogy tudományos ered-
ményeit, tudományszervező  képességét megmutassa, bizonyítsa tevékenységének 
kiváló minőségét. Ennek köszönhetően a magyar regionális tudomány, a Regionális 
Kutatások Központja a nemzetközi tudományos élet elismert szerepl őjévé lépett elő . 
A konferencia el őadásaiból levont következtetések új perspektívákat, nemzetközi 
együttműködési hálózatokat körvonalaznak a regionális tudományok területén. 

A visszajelzések szerint hazánkról, illetve Pécsr ől a konferencia-résztvev ők körében 
pozitív kép alakult ki. Szintén elismeréssel szólt mindenki a kelet- és dél-európai 
regionális kutatók számára felajánlott konferenciatámogatásról, mely el ősegítette szá-
mos román, szerb, szlovák és orosz fiatal regionalista részvételét az eseményen. 

A szakma mellett természetesen különböz ő  kulturális, gasztronómiai programok is 
várták a konferencia résztvev őit. A rendezvény el őestéjén pécsi városnézésre volt 
lehetőség, ahol az építészeti remekm űvek (Dzsámi, Székesegyház) mellett a állandó 
múzeumi tárlatok (Zsolnay, Csontváry) mellett olyan, az EKF program keretében 
zajló időszaki kiállítások megtekintésére is mód volt, mint a Munkácsy Trilógia, vagy 
az Alfons Mucha kiállítás. A esték oldott hangulatú beszélgetésekre adtak lehet őséget, 
hétfőn a Palatinus Hotelben, kedden pedig az Egyetem épületében zajló vacsorákkal, 
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valamint ugyancsak kedden az érdekl ődök Villányba is ellátogathattak, ahol borkóstoló 
és vacsora várta őket. 

Összességében elmondható, hogy egy igen színvonalas, szakmai szempontból rend-
kívül hasznos rendezvényen vagyunk túl, s tudván, hogy ez egyben az RSA negyed 
évszázados történetének legnagyobb konferenciája volt, nemcsak tapasztalatokkal 
gazdagodva, de büszkén is várhatjuk a folytatást. A szervezet következ ő  éves konfe-
renciájának helyszíne Newcastle városa lesz 2011. április 18. és 20. között. 
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