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„A felsőoktatás és a kistérségek partnerségi programja”  
– Miskolci Egyetem és a Szikszói kistérség között 

 
 

A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben elindult fejlesztési programhoz kapcsolódva 
Magyarország négy felsőoktatási intézményével együttműködve, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség kísérleti programot indított. A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési 
Egyesület által koordinált „A felsőoktatás és a kistérségek partnerségi programja” címmel, 
amelynek megvalósításában Dr. G. Fekete Éva szakmai vezetésével bekapcsolódott a Miskolci 
Egyetem Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézete és az Észak-magyarországi Regionális 
Kutatásokért Alapítvány (ÉMORKA) is.  

A program célja a leghátrányosabb helyzetű térségek és a felsőoktatási - kutatási 
intézmények közötti munkakapcsolat kialakítása. A program keretében a Miskolci Egyetem 
valamint az ÉMORKA a Szikszói kistérséggel alakít ki együttműködést. Az együttműködés fő 
célkitűzései az alábbiak szerint körvonalazódtak: 

• az egyetem alap tevékenységeinek, a hallgatók és az oktatók figyelmének a kistérség 
felé irányítása és ezzel a kistérségre vonatkozó tudásbázis növelése és a kistérség és az 
egyetem közötti tartós kapcsolat megalapozása; 

• a feladatra felkészített interdiszciplináris hallgatói kutatócsoport segítéségével a 
kistérség értékeinek, fejlesztési teljesítményeinek és egy ötletpályázat kiírásával az 
értékek hasznosítási lehetőségeinek feltárása, az eredmények kiadvány és kiállítás 
keretében történő bemutatása; 

• az egyetemisták közvetlen bevonása a kistérség fejlesztésébe, a fejlesztések elemzésébe 
és ezáltal a helyi fejlesztési kapacitások javítása, a helyi közösségek fejlesztése, 
potenciális térségi munkahelyek létrehozása és fiatalok letelepedésének ösztönzése; 

• a kistérség szakembereinek és helyi döntéshozóinak bekapcsolása a régió 
területfejlesztési szakmai hálózataiba, diskurzusaiba. 

 
A Szikszó és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás feladatai között szerepel a partnerek 

szakmai munkájának támogatása; térségfejlesztéshez kapcsolódó továbbtanulási tájékoztató 
szervezése a kistérség középiskolájában; az együttműködés megemlítése a szervezet 
dokumentumaiban; a helyi, illetve az országos sajtó tájékoztatása az együttműködésről; 
lehetőségek keresése az együttműködés bővítésére és meghosszabbítására. 

A Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet feladatai a következők: félévente munkaterv 
készítése a következő félévre; a kistérséghez, illetve általában a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek fejlesztéséhez kapcsolódó témakörök beépítése az oktatott tárgyak tematikáiba; 
OTDK-, illetve szakdolgozati témák kiírása a kistérséghez kapcsolódóan; szakmai gyakorlatok 
szervezése a kistérséghez kapcsolódóan; interdiszciplináris hallgatói csoport szervezése az 
együttműködésben vállalt feladatok megvalósításához; egyetemi ötletpályázat kiírása a Cserehát 
helyi értékeinek gazdasági hasznosítására. Továbbá a kistérség szakembereinek, közösségeinek 
invitálása a kistérségen kívüli rendezvényekre, konferenciákra, fórumokra félévente beszámoló 
készítése az eltelt félévről beleértve a sikerek és a kudarcok tömör értékelését, fő 
következtetések és ajánlások megfogalmazását is. 
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Az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány feladatai a következők: a 

hallgatói csoport terepmunkájának szervezése; nyári falukutató tábor szervezése a kistérségben; 
a kistérség értékeit és az azok hasznosítására irányuló ötleteket bemutató kiállítás szervezése; a 
kistérség és a régió fejlesztési szakemberei közötti párbeszéd kialakulását elősegítő 
Térségfejlesztési Szakmai Napok szervezése. 

A programban jelenleg 11 hallgató (Bsc., Msc és Ph.D. hallgatók) vesz részt több 
tudományterületről. Első lépésként november elején sor került egy terepbejárásra, illetve 
folyamatban van a települések által fontosnak tartott témák, a térség fejlődése szempontjából 
hasznos témák és igényelt tevékenységek felmérése. Előre láthatólag az együttműködésben 
megjelenő témák az alábbiak lesznek: 

• közösségfejlesztés, 
• alternatív energiák felhasználása, 
• fiatalok letelepedése, 
• romák integrációja, 
• biogazdálkodás, helyi termékek, 
• foglalkoztatás, 
• turizmus, 
• település marketing. 

 
A következő félévben megtörténik a kistérség értékeinek felmérése és bemutatása, 

elindulnak a hallgatói tevékenységek és szervezünk egy Falukutató Tábort, ahova más 
egyetemek programban résztvevő hallgatóit is várjuk 
 
 
 
 
 
 
 
 


