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Régiók találkozása 2004. – beszámoló a Terület- és Településfejlesztők Magyarországi 
Egyesülete harmadik szakmai találkozójáról 

Mészáros Renáta - Svecz István 
 

A Terület- és Településfejlesztők Magyarországi Egyesülete (www.uni-
miskolc.hu/~euint/index.htm) folyó év október 14-16. között tartotta - harmadik alkalommal – 
éves közgyűlését és szakmai konferenciáját „Régiók találkozása” címen Salgótarjánban. 
Az Egyesület alapítását a Miskolci Egyetemen Terület- és településfejlesztési menedzser szakon 
végzett hallgatók kezdeményezték. 
A 2002. októberétől működő egyesület kiemelten kezeli a terület- és településfejlesztők szakmai 
és társadalmi elismertségének elősegítését, konferenciákat és továbbképzéseket szervez, 
segítséget nyújt a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez. 
A rendezvényt Prof. Dr. Kocziszky György az egyesület elnöke, a Miskolci Egyetem Európa 
Gazdaságtana Intézet vezetője nyitotta meg. Dr. Balázs Ottó, a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének alelnöke köszöntőjében utalt a svédországi Örebro, a szlovákiai Besztercebánya, 
illetve Kassa megyékkel már működő együttműködésekre és a jövőbeni tervekre.  
 

A 2004. évi konferencia kiemelten foglalkozott: 
• a határon átnyúló együttműködések szerepével a hátrányos helyzetű kistérségek 

felzárkóztatásában, valamint 
• a forrásteremtés és a pályázatírás buktatóival. 
 

Gadócziné Dr. Fekete Éva előadásában az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának várható 
változásaival foglalkozott. Dr. Bakos István egyetemi docens, dr. Gajda Tibor főiskolai docens 
és Nagy Zoltán egyetemi adjunktus gyakorlatorientált előadásai a projekttervezés, a projektek 
pénzügyi és gazdasági elemzése kérdéseit tekintették át. Felhívták azokra a hibákra a hallgatóság 
figyelmét, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják egy-egy pályázat sikerét, eredményességét. 
 

A konferencia alcíméhez („Határon átnyúló együttműködések szerepe a hátrányos helyzetű 
kistérségek felzárkóztatásában”) híven az Egyesület tagjai a konferencia második napján, 
Füleken találkoztak a város polgármesterével, Agócs József úrral, valamint Szvorák Zsuzsával, a 
helyi Magyar Ház vezetőjével. A találkozón jelen volt Csúsz Péter Besztercebánya megyei 
önkormányzat alelnöke és Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártja alelnöke. A füleki vár 
megtekintését követően a városi Vigadóban Mázik István igazgató közreműködésével Duray 
Miklós könyvének bemutatóján vehettek részt a konferencián résztvevők. A rendezvény utolsó 
napján a közel 150 tagot számláló Egyesület közgyűlését tartotta, amelynek keretében 
Kocziszky professzor értékelte az elmúlt év eredményeit, majd a tagság elfogadta az Egyesület 
2005. évi munkatervét. 
A hasznos ismereteket, információkat közvetítő, jó hangulatú és színes program végén az 
egyesület tagjai azzal búcsúztak el egymástól, hogy jövőre Tokajban rendezik meg a „Régiók 
találkozása” vándorkonferenciát. 
 
 
 
Területfejlesztő közgazdászok képzése a Miskolci Egyetemen 

Kocziszky György 
 

Egyrészt a hazai területfejlesztés intézményrendszerének átalakulása, másrészt a forrásteremtés 
pályázati rendszerének intézményesülése miatt mind nagyobb szükség van a terület- és 
településfejlesztést, a projekt tervezést, elemzést- és menedzselést a tanult szakma biztonságával 
végző szakemberekre.  
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Ennek a szakismeretigénynek biztosítására indította meg a 2004/05-ös tanévben a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Kara a Területfejlesztő mellékszakirányok képzését (www.uni-
miskolc.hu/~euint/index.htm). 
A Regionális Gazdaságtan Tanszék szakmai felügyelete alatt folyó képzés célja, hogy a 
hallgatók  
• megismerjék az Európai Unió regionális politikájának céljait, alapvető módszereit és 

eszközeit; 
• elsajátítsák a területi-, települési tervezés módszertanát; 
• a projektkészítés és –menedzselés, továbbá a konfliktuskezelés gyakorlatát. 
 

Félév Ssz. Tantárgy 7 8 9 
1. Térinformatika 1+1 gy   
2. Regionális politika 2+0 k   
3. Urbanisztika  2+0 k  
4. Területfejlesztési esettan. 1.  1+1 gy  
5. Területfejlesztési esettan. 2.   1+1 k 
6. Régió és településmarketing   2+0 l 
Összesen: 3+1 3+1 3+1 

 
 
A Gazdaságtudományi Kar hallgatói a szakirányt a hetedik félévben vehetik fel hat tárgy 
keretében (mint azt a fenti táblázat szemlélteti) és sajátíthatják el a területfejlesztési szakma 
gyakorlásához szükséges alapvető ismereteket. 
 
 
 
 
 
 


