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VI. Magyar Földrajzi és a Geográfus Doktoranduszok  

Országos Konferenciája 

Kockázat – Konfliktus – Kihívás 

(Szeged, 2012. szeptember 5-8.) 

 
 

A konferenciasorozat Szegeden indult 2001-ben, majd kétévente került megrendezésre 

Budapesten, Debrecenben és Pécsett. A konferencia kifejezett célja volt az érdemi vita, azaz 

amellett, hogy a kutatók bemutathatták új tudományos eredményeiket, hangsúlyt helyeztünk arra 

is, hogy a különböző tudományterületek szakemberei megvitathassák – eltérő nézőpontokból – 

az aktuális földrajzi problémákat és kérdéseket.  

 

A konferencián összesen 270 szakember vett részt, 169 előadást, 36 posztert bemutatva. A 

VI. Magyar Földrajzi Konferenciát követő Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciáján 

pedig 44 előadást hallhattunk. A témák között szerepeltek a belvíz és aszály, illetve az árvíz és 

villámárvíz okozta környezeti problémák, a környezeti rendszerek klímaváltozásra adott 

különböző válaszai, a természet- és környezetvédelem konfliktusai. Az átalakuló gazdasági és 

társadalmi környezet, az életkörülmények és társadalmi differenciálódás, a turizmus és környezet 

konfliktusa szintén a kiemelt témák közé tartozott. Érdekes, előremutató kérdések vetődtek fel a 

földrajz változó társadalmi szerepét és a földrajz oktatását elemző szekciókban.  

A konferencián két plenáris előadás is elhangzott. Prof. Jürgen Breuste (Salzburgi 

Egyetem) a fenntartható városfejlődés és fejlesztés lehetőségeit villantotta fel a városok 

ökoszisztéma-szogáltatásain keresztül. Dr. Rakonczai János (SZTE) pedig a magyarországi 

klímaváltozásról és várható környezeti következményeiről beszélt egy érdekes előadás keretében. 

A szakmai viták a műhelymunkákon bontakozhattak ki igazán, amelyek vitaindító 

előadásokkal kezdődtek, majd többé-kevésbé tematikus kérdéseket fűztek fel. A Kihívások és 

konfliktusok a földrajztanárképzés területén elnevezésű műhelymunkában szó esett a 

földrajztanárképzés változó súlypontjairól, a képzési és kimeneti követelményekről, az egységes 

országos tanárképzés szükségességéről. Az izgalmas című (és tartalmú) Egy földrajz – vagy 

több? műhelymunkában a földrajztudomány változó társadalmi kontextusai, a módszertani 

sokszínűség és a társadalom térformáló szerepe állt a beszélgetés középpontjában. A Virtuális 

világ műhelymunkájában a kor legmodernebb Mobil Térképező Rendszerét mutatták be az 

érdeklődőknek, amellyel a környezet virtuális világgá alakítható, s amely különböző természeti 

és társadalmi földrajzi folyamatok és adatgyűjtések alapját is adhatja. Szeged története és az 

árvizek egy belvárosi séta során került bemutatásra. 

 

Idén először került sor egy illetve félnapos kirándulásokra. Rendeztünk kirándulást a forró 

és száraz Kiskunságba, térdig érő vízben átgázoltunk a Maroson, meglátogattunk városokat, 

falvakat és tanyákat Kecskemét és Temesvár környékén… Hiszem, hogy ezek élményekben 

gazdag túrák voltak, és kicsit összekovácsolták a résztvevőket! 

 

Mint a konferencia egyik szervezője remélem, hogy mindenki tapasztalatokban 

gazdagabban tért haza, és szalmailag hasznos volt mindenki számára a rendezvényünk!  

 

Viszontlátásra 2014-ben Miskolcon! 

 

Kiss Tímea, Szeged 


