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A rendezvény címe 
Urbanizációs térfolyamatok a 21. században 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, 
konferencia, kerekasztal-
beszélgetés, könyvbemutató, 
kiállítás, szimpózium, 
tudományos ülés,  
workshop, filmvetítés stb.) 

Konferencia meghívott előadókkal 

Tudományterület 
Regionális tudomány 

A rendezvény időpontja 
2021. november 18. 10.30 

A rendezvény helyszíne 
Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Liszt F. 
u. 42,. Barsi Ernő terem (2. emelet)  

Szervező intézmény(ek) 

Közgazdasági- és Regionális Tudományi Kutatóközpont – 
Regionális Kutatások Intézete, Nyugat-magyarországi 
Tudományos Osztály; 
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Kar és Apáczai 
Csere János Kar 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Hardi Tamás hardit@sze.hu;  

A rendezvény honlapjának 
elérhetősége 

tud.sze.hu 

Szinopszis, összefoglaló,  
programterv 
(röviden ismertetve) 

A rendezvény a regionális tudomány győri bázisának 35 éves 
múltját emeli a középpontba. 35 évvel ezelőtt jött létre az 
akkor még az MTA intézményhálózatába tartozó Regionális 
Kutatások Központja Észak-dunántúli Tudományos Osztálya, 
mely ma az ELKH intézményeként működik KRTK RKI 
Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály (NYUTO) 
néven. Az Egyetemmel szoros, sőt szimbiotikus kapcsolat 
révén fűződött össze a két intézmény sorsa a tudományunk 
területén: a mai Regionális-tudományi és Közpolitikai 
Tanszék, s a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori 
Iskola létrehozatalában és működtetésében a NYUTO 
oroszlánrészt vállalt, s számos egykori és jelenlegi NYUTO 
kutató oktat az ACSJ Szociális Tanulmányok és Szociológia 
Tanszékén is. Ennek a több évtizedes jelenlétnek és 
együttműködésnek az apropóján szervezzük konferenciánkat. 
A konferencia témája a regionális tudomány egyik aktuális 
központi kutatási iránya: a fenntartható városfejlődés és 
fejlesztés kérdésköre. A konferencia előadói ezt járják körbe 
különböző tudományterületek irányából. A plenáris előadók 
között lesznek a két intézmény meghatározó munkatársai: 
Rechnitzer János, Szörényiné Kukorelli Irén, Szirmai Viktória 
professzorok, az MTA doktorai, Pálné Kovács Ilona 
akadémikus, s más egykori és jelenlegi munkatársak. 

 


