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A Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázat 

(TPPA/2011/03/02), 2011. március 30-án került benyújtásra a Svájci Alap 1. számú felhívásának 

Partnerség komponensére. A Kisprojekt Bíráló Bizottság 2011. augusztus 8-i döntése értelmében a 

pályázat pozitív elbírálásban részesült, 2011. szeptember 1-én megkezdődött a vállalt célok 

megvalósítása. 

A projekt konzorcium kéttagú, vezetője az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete (korábban: MTA 

RKK DTI), svájci partnere az Institut Européen de l’Université de Genève. 

A magyar kutatócsoport 2012 márciusában töltött egy hetet Svájcban, ahol a kutatás sikeres 

végeredményeihez releváns információkat kaptak a meglátogatott intézményektől.  

A közös kutatási projekt lezárása előtt, a két ország közötti összehasonlítási alap és végső 

következtetések levonása érdekében a svájci fél kutatói is ellátogattak Magyarországra, tapasztalatok 

gyűjtése, jelentős fejlesztések megtekintése érdekében.  

A tanulmányút budapesti állomással indult, ahol egy munkamegbeszélés zajlott a Külügyi Intézetben. 

Ezen a megbeszélésen kisebbségi ügyek, közösségi kapcsolatok témái kerültek megtárgyalásra. A 

téma további folytatására 2012. november 7-én került sor, amikor is Jean-Marie Woehrling úr tartott 

előadást, az ISFD fórumának keretében ugyancsak kisebbségi jogok, kormányzás kérdéskörben a 

pécsi Regionális Tudásközpont épületében.  

A pécsi szemináriumot egy szakmai megbeszélés előzte meg, ahol is a Pécsi Tudományegyetem, a 

Genfi Egyetem és az MTA KRTK képviselő folytattak szakmai diskurzust a decentralizációs, föderális 

elképzelésekről, lehetőségekről.  

A tanulmányút időzítése természetesen nem volt véletlen, programjába bekapcsolódott a projekt 

záró eseménye, a 2012.  november 8-án megrendezett konferencia is.  

A konferenciát megelőző napon a svájci vendégkutatók megtekinthették a közelmúltban, a Pécsi EKF 

programban elkészült nagyberuházásokat (Zsolnay negyed, Tudásközpont, Kodály Központ, új 

városközpont, stb.). A konferenciát követően pedig lehetőség nyílt vidéki jellegű területek 

meglátogatására is (mint ahogy azt a magyar kutatók is megtették Svájcban). E program keretében a 

kutatók meglátogatták a Pécs környéki falvakat, turisztikai látványosságokat és helyi gazdálkodókat, 

termelőket is.  


