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KONFERENCIA FELHÍVÁS 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja és a 
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola,  
az MTA Regionális Tudományos Bizottság társszervezésében rendezi meg,  

a FIATAL REGIONALISTÁK VI. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 
Nemzetközi Tudományos Konferenciát 

Gyırben, 2009. június 4-én és 5-én, csütörtökön és pénteken, 
„KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET-EURÓPA TÉRFOLYAMATAI – INTEGRÁCIÓ ÉS 

DEZINTEGRÁCIÓ” címmel, 
melyre szeretettel meghívja a téma iránt elkötelezett PhD-hallgatókat, oktatókat, a témával 

foglalkozó szakembereket. 
Helyszín: 

Széchenyi István Egyetem, 9026 Gyır, Egyetem tér 1. 
(a konferencia elsı napján) 

valamint 
MTA RKK NYUTI – Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola épülete 

9022 Gyır, Liszt Ferenc utca 10. 
(a konferencia második napján) 

 
A jelentkezéseket 300 szavas rövid összefoglalóval 2009. február 28-ig várjuk. A leadott anyagok 
alapján március 10-ig a konferencia szervezıbizottsága dönt a jelentkezések elfogadásáról, errıl 
írásban értesítést küldünk. A szekcióvezetık, valamint a szervezıbizottság által legjobbnak talált 
három tanulmányt a Tér- és Társadalom címő folyóiratban jelentetjük meg. Valamennyi tanulmány 
– amennyiben a jelentkezés elfogadásra kerül, a szerzı a konferencia díját határidıre befizeti és a 
tanulmányát a formai követelményeknek megfelelıen idıre leadja – lektorált, nyomtatott 
tanulmánykötetben kerül publikálásra, amelyet a résztvevık a konferencia napján megkapnak. A 
tanulmányok beküldési határideje 2009. május 3. A formai követelményekrıl a konferencia 
második körlevelében tájékoztatjuk a résztvevıket. 
Jelentkezés és információk: 
Részvételre és elıadónak jelentkezni egyaránt e-mailben lehet, a mellékelt jelentkezési lap 
kitöltésével és a vkundi@rkk.hu címre való visszaküldésével. 
Telefonon érdeklıdni a 96/516-573-as telefonszámon lehet, délelıttönként, Kundi Viktória 
szervezınél. 
A konferencia részvételi díja: A konferencia részvételi díja: 17.000 Ft (ÁFÁ-val), melyet a 
jelentkezések elfogadása után következı levelünkben megadott számlaszámra kell utalni. (Az ár 
tartalmazza az étkezéseket, a büféfogyasztást, a lektorálást és a tanulmánykötet árát.) 
Mellékelten küldöm a konferencia részletes programját. 
 
Részvételére számítva, üdvözlettel: 

      Prof. Dr. Rechnitzer János 
                egyetemi tanár, rektorhelyettes, iskolavezetı

             


