
Tér és Társadalom 	 XIX. évf. 2005 ■ 1: 175-176 

AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS 
BIZOTTSÁG HÍREI 

Beszámoló a 2004. évben végzett munkáról 

Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága az elmúlt esztend őben is alapvetően 
négy területen tevékenykedett: 

— Tudományos ülések szervezése 
- Fiatal kutatók munkájának segítése, tudós-utánpótlás 

- MTA doktori címére benyújtott munka habitusvizsgálata 
- MTA IX. Osztálya, valamint az MTA Regionális Tudományos Bizottsága 

támogatásával készül ő  Tér és Társadalom c. folyóirat megjelentetése és 
gondozása. 

Tudományos rendezvények 

Tavaszi ülés (2004. május 25.) 

Az MTA Régészeti Intézetében tudományos tanácskozást tartottunk „Egyetemek 
szerepe a regionális fejlődésben" címmel. Előadók: Lengyel Imre DSc, Mezei Katalin 
doktorjelölt. A tanácskozás megerősítette, hogy a tudásipar szerepe a regionális fej-

lődésben meghatározó lehet, annak olyan kisugárzásai vannak, amelyeket be kell 
építeni a régiók fejlesztési koncepcióiba, illetve új, éppen a tudásra épít ő  stratégiák 
kidolgozása kívánatos (tudásrégiók). 

Ezt követően szakmai tanácskozást, megbeszélést tartottunk „A regionális tudo-
mányhoz kapcsolódó képzések a fels őoktatás kétszintű  rendszerében" címmel. 
Tájékoztatót adott Rechnitzer János DSc, Lengyel Imre DSc. Felkért hozzászólók: 
Buday-Sántha Attila, Kocziszky György, Káposzta József, Korompai Attila. Megál-
lapítást nyert, hogy ki kell dolgozni a regionális tudomány teljesebb integrációja 
érdekében az alap- és mesterképzésben a lehetséges tantárgyi szerkezetet, képzési 
kompetenciákat. Elő  kell készíteni egy szakmai konferenciát a képzésben érintett 
intézmények bevonásával. 

Őszi ülés 

Az első  nap (2004. november 11.) az MTA Székház Kistermében, „Kiemelten fej-
lesztendő  térségek Magyarországon. Az Acél-Híd Program" címmel konferencia. 
Levezető  elnök: Rechnitzer János elnök, El őadó: Kálmán András országgy űlési 

képviselő , Rohonczi Sándor MBA. Felkért hozzászóló: Veres Lajos PhD és 
Solymósi László a DUNAFERR vezérigazgató-helyettese. 

A nagy érdeklődés (közel 60 résztvev ő) mellett tartott konferencián élénk vita 
bontakozott ki az alulról induló helyi fejlesztések lehetőségeiről és szerepérő l 
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Magyarországon, illetve konkrétan Dunaújváros térségében. A vita tanulságait ösz-
szefoglaltuk és elküldtük a kormányzati szerepl őknek, hogy a dunaújvárosi fejlesz-
tési program kidolgozásának és m űködtetésének szakmai tapasztalatait hasznosítani 
tudják más térségekben is. 

Második nap (november 12.) Pécsett, „A regionális tudomány helye és lehet ősé-
gei a felsőoktatásban — a regionális tudomány oktatóinak találkozója" címmel került 
megrendezésre. Bevezet ő  előadás: Rechnitzer János DSc. Az érintett fels őoktatási 
intézmények képvisel ő i megjelentek (közel 40 fő). A szakmai vita tapasztalatait 
összefoglaltuk és azt véleményezésre elküldtük a Magyar Regionális Tudományi 
Társaságnak. A két szakmai szervezet véleményét összesítettük és megküldtük az 
állásfoglalást az érintett intézmények vezet ő inek, valamint a Magyar Akkreditációs 
Bizottság elnökének, érintett szakmai bizottságok elnökeinek. Az állásfoglalás meg-
jelent a Tér és Társadalom folyóiratban is. 

Fiatal kutatók munkája, tudós-utánpótlás 

2004 novemberében tartottuk az immár hagyományosan, kétévente Gy őrben meg-
rendezésre kerül ő  „Ifjú Regionalisták IV." találkozóját. A rendezvényen 90 
doktorandusz, doktorjelölt és fiatal oktató, kutató tartott 101 el őadást. A konferen-
cia el őadásai CD lemezen jelent meg, így mindenki számára elérhet ő . 

MTA doktora címre benyújtott pályázatok 

- Lengyel Imre védett sikeresen, megkapta az MTA doktora címet. 
- L. Rédei Mária benyújtotta pályázatát az MTA doktora címre, a RTB Dok- 

tori Bizottsága kedvez ő  habitus vizsgálatát a IX. Osztály nem akceptálta és 
nem támogatta a jelölt pályázatát. 

Tér és Társadalom folyóirat 

2004. évben is négy szám jelent meg a folyóiratból. Hosszabb tanulmá-
nyok közlése mellett helyt adunk a fiatal kutatók eredményeinek közlésére, vala-
mint rendszeresen beszámolunk a Regionális Tudományos Bizottság munkájáról is. 
Az Osztály által nyújtott pénzügyi támogatás teljes mértékben felhasználásra került. 
A folyóirat rendszeresen jelenik meg, iránta jelent ős a szakmai érdeklődés. 

Győr, 2005. február 26. 

Rechnitzer János 
elnök 
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