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A KUTATÓKÖZPONT EGY ÉVE 

2005-ben, Dr. Buday-Sántha Attila egyetemi tanár vezetésével alakult meg a 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a Regionális Oktató, 
Fejlesztő  és Tanácsadó Központ, amelynek célja a kistérségi kutatások mellett a 
régió szakemberképzésének segítése. A projekt a Regionális Fejlesztés Operatív 
Program támogatásával valósul meg, az egyetem támogatásban részesül ő  partnere a 
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. 

A kutatócsoportok az elmúlt egy évben négy kiválasztott statisztikai kistérség 
számára készítettek fejlesztési koncepciót (Mohácsi, Pécsi, Siklósi, Szentl őrinci 
kistérség). A koncepcióalkotást alapos kutatómunka el őzte meg, melynek során a 
PhD hallgatók országos adatbázisokból statisztikai adatgy űjtést végeztek, folyama-
tosan konzultáltak az érintett kistérségek szerepl őivel, a kistérségi társulások képvi-
selőivel, valamint az egyes települések polgármestereivel, jegyz őivel, és tanulmá-
nyozták a korábban elkészített fejlesztési koncepciókat. Ezt követ ően egy teljes 
körű  helyzetelemzést végeztek, és erre támaszkodva megalkották az általuk javasolt 
fejlesztési koncepció első  változatát, melyet egy vitanap keretében az érintetteknek 
(kistérségi társulások képvisel ői, önkormányzatok munkatársai, kistérségi megbí-
zottak) is bemutattak. A vitanapon elhangzottak és szakmai egyeztetések alapján 
elvégezték az elemzéseken a szükségesnek tartott módosításokat, és így megszüle-
tett a fejlesztési koncepciók végs ő  változata, melyet az els ő  kutatási szakaszt lezáró 
fórumon ismertettek a kistérségek és a média meghívott képvisel őivel. 

A kutatási időszak egy részével párhuzamosan gyakorlati képzés is indult, amely-
nek során az alapképzésben részt vev ő  nappali tagozatos hallgatók PhD hallgatók 
irányítása mellett négy kistérségi esettanulmányt dolgoztak ki, és felvázolták azok 
lehetséges megoldását is, melyet a kutatási szakaszhoz hasonló eljárásban ismertettek 
a partnerekkel. 

Az első  év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a Központ munkája jó irányba 
halad, hiszen céljai folyamatosan teljesültek; az elkészült fejlesztési koncepciókkal a 
kistérségi partnerek egyetértettek, a kutatócsoportok felépítése (PhD hallgató kuta-
tók, egyetemi oktatók és RKK-s fiatal kutatók szakértése mellett) pedig lehet ővé 
tette az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását, ezáltal a min őségi szakember-
képzés alapjainak megteremtését. A már tapasztalatot szerzett doktorandusz hallga-
tók pedig az alapképzésben részt vev ők gyakorlatszerzését segítették az esettanul-
mány kidolgozási fázisban. 
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A projektzárásig hátralév ő  időszakban, a kutatás szakaszában a kutatócsoportok 
operatív programok és lehetőség szerint azokhoz kapcsolódó projektlista elkészíté-
sével fogják segíteni a kistérségek fejl ődését, amelyek kidolgozásánál a nemzeti és 
regionális fejlesztési tervek, operatív programok mellett figyelembe veszik az egyes 
kistérségek eltérő  adottságait, valamint a már elkészült fejlesztési koncepciókat. 

A kutatási szakasz egy részével párhuzamosan ismét lesz gyakorlati képzés, 
melynek során az alapképzésben részt vev ő  hallgatók az elkészült operatív progra-
mokhoz igazodva, az azokban megfogalmazott projektlista alapján pályázatkészí-
téssel kapcsolatos elméleti ismereteiket ültethetik át a gyakorlatba. 
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