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BESZÁMOLÓ „A MAGYAR UNIÓS ELNÖKSÉG ÉS 
A RÉGIÓK JÖVŐJE" CÍMŰ  KONFERENCIÁRÓL 1  

(Budapesti Kommunikációs F őiskola, Budapest, 
2009. május 21-22.) 

ZSUGYEL JÁNOS 

Prof. Ágh Attila vezetésével „A magyar régiók versenyképessége az Európai Unió-
ban" című  kutatási program indult 2009 áprilisában az Országos Tudományos Kuta-
tási Alapprogram keretében. A kutatás célja a magyar régiók versenyképességének 
átfogó elemzése, a 2007-2013 közötti EU költségvetési id őszak kohéziós politikai 
célrendszerének versenyképességi szempontú elemzése. A kutatási program kereté-
ben széles körű  együttműködés kialakítására törekszünk hazai kutatókkal, területfej-
lesztési szakemberekkel és a régiók képvisel ő ivel, valamint a területi kohézió euró-
pai uniós folyamatát ismerő  szakértőkkel. 

A négy éves kutatási program keretében az els ő  konferenciára 2009. május 22-én 
és 23-án került sor. A konferencia célja a 2011-es EU magyar elnöksége id őszaká-
ban a kohéziós politika vonatkozásában felmerül ő  és tárgyalandó problémák beha-
tárolása és feltárása volt. A területi kohézió európai uniós vitája kapcsán körvonala-
zódik a jelenlegi kohéziós politikai intézményrendszer átalakítására vonatkozó tö-
rekvés. Magyarország számára kulcskérdésnek tekinthet ő , hogyan tud a formálódó 
új kohéziós politika irányvonalába bekapcsolódni, képes-e az ország, a régiók és a 
közép-európai térség érdekeit érvényesíteni. A konferencia el őadások e változások 
irányainak bemutatását, az Európai Unióban formálódó különböz ő  érdekkoalíciók 
sajátosságainak ismertetését célozták. A rendezvény lényeges eleme volt továbbá az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtási tapasztalatai regionális vonatkozása-
inak felmérése, valamint a területi különbségek alakulásának bemutatása. E szem-
pontok a területi versenyképesség aktuális helyzetér ől adtak eligazítást. A vizsgálat 
tárgyát képezte a többszint ű  kormányzás regionális vonatkozásainak feltárása is, 
hogy érdemben hozzájáruljunk ezen új kormányzási struktúrák hazai elterjedéséhez. 

A 2009. májusi konferencia egy három állomásból álló rendezvénysorozat nyitó 
eseménye volt, amelynek elsődleges feladata az átfogó helyzetértékelés, a jelenlegi 
tendenciák bemutatása és értékelése. Meggy őződésünk, hogy a regionális versenyké-
pesség vizsgálatában és az uniós kohéziós politika alakulásában folyamatosan formá-
lódó álláspontok rendszeres felülvizsgálata szükséges. Ezért 2009-2010-ben szakmai 
konzultációsorozatot tervezünk. A 2009. májusi konferencián több oldalról vizsgáltuk 
a régiók lehetőségeit, valamint a magyar elnökség várható feladatait. Átfogó tényfel-
tárásra törekedtünk, gyakorlati szempontok és problémák megfogalmazásával. Három 
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tematikus blokkban elméleti és gyakorlati megközelítésben vizsgáltuk a magyar 
régiók versenyképességét, minél több vizsgálati szempont bemutatására törekedve. 

Az első  szekció Prof. Ágh Attila (Corvinus Egyetem, Budapest) vezetésével az 
EU elnökségi feladatokkal és a kohéziós politika kérdéskörével foglalkozott. A máso-
dik szekcióban Prof. Pálné Kovács Ilona (MTA RKK, Pécs) elnökletével a regionális 
fejlesztési perspektívák átfogó és mélyreható bemutatására került sor a hazai régiók 
képviselő inek intenzív bevonásával. A harmadik szekció Kaiser Tamás PhD (Pannon 
Egyetem, Veszprém) irányításával a többszint ű  kormányzás és a magyar régiók kap-
csolatát, valamint az inter- és transzregionális együttm űködéseket tárgyalta. 

2009 őszén — a májusi konferencia eredményeit feldolgozva — immár kib ővített 
konferencia szervezését tervezzük. Az őszi konferenciát a kutatásunkban szorosan 
együttműködő  partnereinkkel közösen készítjük el ő . Az így kialakuló tudományos 
szempontok és gyakorlati kihívások alapján terveink szerint 2010-ben nemzetközi 
konferenciát rendezünk, amelyen az Európai Bizottság, a Régiók Bizottsága, továb-
bá ismert uniós szakértők és kutatóintézetek vesznek részt. 

Jegyzetek 

A konferencia „A magyar régiók versenyképessége az Európai Unióban" 2009-2012. évi OTKA kuta-
tási program keretében valósult meg. 
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