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EGYETEM – VÁROS 
Az egyetemek változó szerepe 

a tudásipari forradalom városaiban 

Kicsit több mint egy évszázada emelkedett fel az urbanisztika horizontján az állam, amely 
képes volt megzabolázni az ipari forradalom idejében elszabadult urbanizáció erőit. Kicsit 
kevesebb mint fél évszázada kezdte el megkérdőjelezni az állam mindenhatóságát a piac és 
a 60-as évek társadalmi szervezetei, bevezetve egy új stratégiai szemléletű módszertant a 
városok világába. Egy új korszak körvonalai kezdenek azonban kirajzolódni, a tudásipari 
forradalomé, ami sok szempontból az egyetemet látszik az urbanizáció középpontjába állí-
tani. 

A tudásközpontok, így az egyetemek kulcsszereplőkké kezdenek válni a városi gazdaság-
ban. A tudásipari termelésben ugyanis számos területen rendelkeznek olyan kritikus tudás-
infrastruktúrákkal és tudástőkével, amikre tudásipari vállalkozások települhetnek. Mind-
eközben maguk is fokozatosan tudásipari szereplőkké válnak, ahogyan a tudástőke piaci 
alapú hasznosításának szervezeti és módszertani feltételei megteremtődnek. 

Meghatározó szerepük van a tudásipari fordulat társadalmi feltételeinek a megteremtésé-
ben is. Nem csak, és nem is elsősorban munkaerőpiaci értelemben, hanem egy jól működő 
tudásközösség megteremtésében. Annak a társadalmi tőkének a megteremtésében, ami 
lehetővé teszi a tudástőke gyarapítását, megosztását és piaci alapú hasznosítását. 

De hasonlóan fontos szerepet tölt be az egyetem városfejlesztési értelemben is. Hiszen 
meghatározó ingatlanvagyon gazdájaként és ingatlanfejlesztőként, döntéseivel markánsan 
képes formálni a város működését, folyamatait, ingatlanpiaci helyzetét, szolgáltatásaival 
hozzájárul a városi szolgáltatások kínálatához. 

Ezek a folyamatok nemcsak lehetőségeket, de kihívásokat is jelentenek, mind az egyete-
mek, mind pedig a város fejlesztésében érintett hagyományos szereplők számára. Az egye-
temeknek fel kell ismernie a városok fejlesztésében betöltött szerepét, meg kell tanulnia 
felelősen élni a városfejlesztési potenciáljukkal. A hagyományos városfejlesztési szerep-
lőknek pedig fel kell ismernie az egyetemekben rejlő városfejlesztési potenciált és élni a 
partnerségben rejlő lehetőségekkel. 

Az Országos Urbanisztikai Konferencia ezért 2022-ben az egyetem - város viszonya köré 
szerveződik, igyekszik megérteni és láttatni a benne rejlő lehetőségeket és kihívásokat.  



Programtervezet 
2022. október 20.-21. 

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 

7622, Pécs, Universitas u. 2/A 

Köszöntők 
Szili Katalin és Decsi István | Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kurátorai 

Dr. Salamin Géza   | A Magyar Urbanisztikai társaság elnöke 

Péterffy Attila   | Pécs polgármestere, a vendéglátó város vezetője 

| Fő szponzor 

Keynote előadások 
Felkérés alatt 

Böszörmény Nagy Gergely  | Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány elnöke 

Dr. Z. Karvalics László | Vezető kutató FTY-IASK Kőszeg 

Szekció témakörök 
Előadói jelentkezés, absztraktbeadás a következő linken elérhető űrlap kitöltésével: 
https://forms.gle/W614DmShs7c6xsSp6 

A tudásipari fordulat regionális lehetőségei Magyarországon / Regionális perspektí-
va 

Mik a tudásipari fordulat regionális feltételei? Hol tart a tudásipari fordulat Magyarorszá-
gon? Mit látunk az egyetemek regionális fejlesztési szerepéről? Csupa olyan kérdés ez, ami 
felrajzolja ennek a jelenségnek a térbeli összefüggéseit, kontextusba helyezi az egyes 
egyetemek lehetséges szerepfelfogásait, fejlesztési döntéseit. 

szekcióvezető  | Dr. Lux Gábor, ELKH KRTK RKIBTK 

   | Dr. Salamin Géza, MUT 

Az egyetem, mint tudásipari vállalkozás / Közgazdasági, piaci perspektíva 

A szekció az egyetemnek, mint tudásipari vállalkozásnak a kérdéskörét járja körül, bemu-
tatva egyrészt a tudásipari fordulat jelenségét, körvonalazva másrészt az egyetemet, mint 
gazdasági szereplőt ebben a paradigmában. Másrést olyan jó gyakorlatok bemutatására 
lesz még lehetőség, amivel az egyetemi innováció gondozásban, az egyetemi szabadalmak 
piaci alapú hasznosításában tud segíteni. 

szekcióvezetők | Dr. Sebestyén Tamás, PTE KTK 

   | Balás Gábor, MUT 

https://forms.gle/W614DmShs7c6xsSp6


Az egyetem alapú innovációs ökoszisztéma / Társadalomtudományi perspektíva 

Az egyetem alapú innovációs ökoszisztéma szereplőinek együttműködése mind az üzleti, 
mind a társadalmi célú ötletfejlesztés, változásgenerálás és új érték teremtés forrása le-
het. Az egyetemvárosok (UNIVERCITY) sajátosan keretezik az innovációs folyamatokat, hi-
szen a szereplők többségének közös érdekeltsége (érdeke és felelőssége) van a városi 
társadalmi tér alakulásában és a helyi közügyekben. Ezen innovációs folyamatok társadalmi 
kontextusát, beágyazottságát, feltételeit és következményeit járjuk körül a szekcióban. 

Milyen társadalmi, kulturális és szervezeti erőforrások mobilizálására van lehetőség az 
egyedi profilú egyetem alapú innovációs ökoszisztémákban? Milyen szerepe van a bizalom 
és a bizalmatlanság dialektikájának az együttműködő nagy szervezeteken (egyetem, város, 
megye, nagyvállalat, kamara, stb.) belül és az őket összekötő együttműködési folyamatok-
ban? Hogyan alakulnak a nagy szervezeteken belül az együttműködési normák, van-e ösz-
szefüggés a szervezeten belüli és a szervezetek közötti együttműködés mintázatai között? 
A szervezeti kontextusokon átívelő/azokat figyelmen kívül hagyó módon hogyan alakul a 
hálózatosodás az egyetem alapú innovációs ökoszisztéma szereplői között? A városfejlesz-
tési beavatkozások, folyamatok, stratégiák kapcsán kialakuló együttműködések hogyan vi-
szonyulnak a spontán innovációs folyamatokhoz? Mi a szerepe a projektesítésnek és a pro-
jektosztálynak az egyetem alapú innovációs ökoszisztémákban? 

szekcióvezető  | Dr. Füzér Katalin, PTE BTK 

   | Dr. Kocsis János Balázs, MUT 

Az egyetemek városfejlesztési szerepe / Urbanisztikai perspektíva 

Az ipari forradalom szigorú funkcionális rendszerbe szerveződő városai helyett a tudásipari 
városokban és várostérségekben a munka – lakás – rekreáció határai mind térben, mind 
időben feloldódnak. Mi a változás lényege az urbanisztikában? Milyen a tudásipari forrada-
lom (kreatív) városa? Milyen módszertani kérdések és lehetőségek merülnek fel? Mi lehet 
ezekben az egyetemek szerepe? 

szekcióvezető  | Dr. Gyergyák János, PTE MIK 

   | Bérczi Szabolcs, MUT 

Egyetem – város víziók / Városfejlesztési perspektíva 

Magyarországon számos olyan város van, ahol az egyetem meghatározó szereplő a város 
életében. Fontos lenne látni, hogy ezek az egyetemi szereplők, hogyan tekintenek a város-
ukra, a városok hogyan tekintenek az egyetemükre, mint fejlesztési szereplőre és szület-
tek-e már közös víziók? 

szekcióvezető  | Dr. Faragó László, ELKH KRTK RKIBTK 

   | Dr. Csaba Ders, MUT 



Tudásipar építészete és belsőépítészete 

A tudásipari vállalkozások nagyon tudatosan igyekeznek az építészetet, mint tudásme-
nedzsment eszközt alkalmazni. Ha az egyetem közelíteni szeretne a tudásipari vállalkozá-
sok világához, akkor építészeti értelemben is adaptálnia kell ezeket az építészeti elveket és 
módszereket. 

szekcióvezető  | prof. Dr. Medvegy Gabriella, PTE MIK 

   | prof. Dr. Alföldi György, MUT 

Az egyetemi tudásszolgáltatások a városfejlesztésben / Térinformatikai perspektíva 

Az egyetemek sajátos tudástermelő tevékenységükből fakadóan máris számos tudáster-
mékkel, tudásszolgáltatással vannak jelen a városok világában, szerepük megkerülhetetlen 
a tényeken alapuló döntéshozásban. A téradatokkal segített döntéselőkészítés olyan kihívá-
sok (klímaváltozás, vízgazdálkodás és -kezelés, hulladékgazdálkodás, közlekedés- és köz-
szolgáltatás-szervezés stb.) kezelésében nyújt segítséget, amelyek minden várostérség 
számára egyre égetőbbek. Ez a szekció ilyen projektek bemutatását célozná meg, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy lássuk, ez a folyamat már elkezdődött. 

szekcióvezető  | Dr. Trócsányi András, PTE TTK 

   | Bodor Ádám, MUT 

Egyetemek a globális térben | Urbanizáció és humán biztonság a fejlődő világban 

A 21. század nemzetközi rendszerének egyik kurrens vizsgálati területe a fejlődő térségek 
urbanizációs folyamatainak kutatása. Az 1990-es évektől a multilaterális szervezetek napi-
rendjén is folyamatosan kritikus fontosságú témaként szerepel a humán biztonság. Ennek 
kontextusában a fenntartható élettérhez és lakható környezethez elengedhetetlen élelmi-
szer-, víz- és higiénés biztonság, valamint az alapvető emberi jogok, gazdasági lehetőségek 
és közbiztonság összefüggései állandósult vita tárgyát képezik. A panel előadásai ázsiai, 
afrikai és latin-amerikai eseteken, illetve európai és észak-amerikai kitekintéseken keresz-
tül világítják meg a felgyorsult urbanizációval együtt jelentkező humán biztonsági kérdések 
sokaságát, összefüggéseit, valamint tervezési és közpolitikai kihívásait. Interdiszciplináris 
megközelítésben többek között felmerülnek a demográfiai robbanással együttesen jelent-
kező tervezési igények, a nagyvárosi informális gazdaság, a járványügyi helyzet kihívásai és 
számos „jó gyakorlat”. 

A téma felvetője | PTE BTK Politikatudományok és Nemzetközi kapcsolatok tanszék 

szekcióvezetők | Dr. Tarrósy István, PTE BTK | Dr. Vörös Zoltán, PTE BTK  

   | Dr. Kőszeghy Lea, MUT 
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