
 

 

 
 

EMLÉKEZTET Ő 
 

ISFD Projekt megbeszélés 
 

Helyszín: MTA Regionális Kutatások Központja, Dunántúli Tudományos Intézet 
Időpont: 2011. október 13. 1100 
Résztvevők: Jelenléti ív szerint 
 
A TPPA/2011/03/02 sz., Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létreho-
zása Magyarországon c. pályázat 2011. március 30-án került benyújtásra a Svájci Alap 1. 
számú felhívásának Partnerség komponensére.  
 
A projekt konzorcium kéttagú, vezetője az MTA RKK DTI, svájci partnere az Institut 
Européen de l’Université de Genève.  
 
A projekt indulása utáni első személyes találkozón a svájci partner képviselője Pécsre 
látogatott, hogy az előzetesen elkészített Projekt munkatervet a kutatói csoporttal megvitassa, 
pontosítsa a még nyitott kérdéseket. 
 
A meeting eredményei: 
 
1. 
Elsőként az intézet vezetője, Pálné Dr. Kovács Ilona bemuttata a projektben résztvevő kutatók 
kompetenciái, kutatási területeit (Hajdú Z., Finta I., Somlyódyné Pfeil E., Pálné K. I., Kovács 
S.) 
 
2.  
A folytatásban a munkaterv struktúrájának megfelelően elsőként a közös kutatómunkát 
megalapozó irodalomgyűjétben kellett megoldást találni. A szakirodalmi kör kijelelőlése a 
munkatervben megtörtént, Kovács S. vállalta, hogy a könytárral (Miátovics Cs.) egyeztetve 
október 20-ig elérhetővé teszi a svájci partnereknek az eddigi gyűjtés eredményét, ezzel is 
kerülendő a párhuzamos munkát, a duplikációkat. Fontos kérdés a nyelv, az RKK részéről az 
angol és a német nyelvű anyagok az elsődlegesek, a francia nyelv esetén a kutatói kör 
bővítése is megvalósulhat (Póla P.) 
 
3. 
A magyar kutatók svájci utazásának szervezése volt a következő programpont. A 
kutatócsoport előreláthatólag 2012 első negyedévében utazna ki Svájcba interjúkészítés és 
egyéb terepmunka céljából. Itt merült fel a genfi regionális fejlesztésért felelős minisztérium 
felkeresése (ahol magyar származású a miniszter), Anmas község polgármesterének 
felkeresésé. A projekt témájából fakadóan a fribourg-i föderalizmus intézetbe való utazás is 



 

 

körvonalazódni látszik. A Genfen kívüli uticélok tömegközlekedéssel, viszonylag rövid időn 
belül élérhetők. 
A magyar fél a október végéig próbálja megválaszolni a kérdést, hogy mikor lenne az utazás. 
Ez a szervezés és a tanulmányút levezénylése szempontjából lenne fontos. 
  
4.  
A magyar fél által írandó tanulmányok, témák köre viszonylag jól behatárolt, a meeting 
feladata a Svájcban íródó résztanulmányok tisztázása volt. Bécsi Z. ígéretet tett arra, hogy a 
megjelölt témákban felkeres, felkér svájci szakembereket a tanulmányok írására. Itt jegyezte 
meg Horváth Gy., az RKK igazgatója, hogy a témát fontosnak, relevánsnak tartja, kivitelezhe-
tőnek tartja azt, hogy a kutatócsoportba belépjen. Bécsi Z. felvetette annak lehetőségét, hogy a 
Svájcról írni kívánt ország-tanulmányba ő vállalna egy történelmi áttekintő fejezetet is a 
munkatervben rögzítetteken kívül. Emellett a partnerek megegyeztek abban is, hogy a készülő 
tanulmányok vázlatait minden esetben megosztják egymással, annak érdekében, hogy meg-
jegyzések, pontosítások lehessenek a másik fél által. 
 
5.  
A tanulmányok után a hangsúly a projekt eseményekre került át. A pályázatban 3 lokális 
workshop (2012 tavasz) és egy zárókonferencia (2012. november) került betervezésre, vala-
mint egy sajtótájékoztató, ami az eredeti koncepció szerint a konferencia idejére szerveződött 
volna. 
A partnerek megegyeztek abban, hogy két workshop-ot, melyen helyi politikusok, polgármes-
terek, megyei-, regionális szereplők vesznek részt tisztán magyar nyelven rendezik, míg a 
harmadik workshop-on svájci gyakorlati szakember(ek) is részt vesznek, a tapasztalatok köz-
vetlenebb átadása érdekében.  
Ezen kívül a zárókonferencián, a készülő kézikönyv, kötet eredményeinek bemutatásakor 
természetesen az előadók sorában a svájci kutatók is helyet kapnak. 
Ezen svájci résztvevők, kutatók, és gyakorlati szakemberek lehetséges köre a svájci tanul-
mányút során kerülne kialakításra. 
 
Bécsi Z. továbbá megjegyezte, hogy a Svájc hazai nagykövetségén elképzelhetőnek tartja egy 
sajtótájékoztató megtartását, a projekt disszeminálása érdekében. 
 
6. 
Az utolsó programpont a megbeszélésen a projekt weblapja volt. Itt Kovács S. jelezte, hogy 
az IPA UNIREG IMPULSE program honlapjának mintájára ki lehetne alakítani az ISFD hon-
lapot. Döntés született a kétnyelvűségről (magyar, angol), illetve a honlapon egy interaktív 
felület kialakítását tanácsolta Pálné K. I., annak érdekében, hogy a célcsoportok ebben a for-
mában is hozzászólhassanak a munkához, kérdéseket fogalmazzak meg a projekttel kapcsola-
tosan. 
 
Készítette: 
Kovács Sándor Zsolt 


