Beszámoló az EUGEO 2015 kongresszusról
Az Európai Földrajzi Társaságok Szövetségének (EUGEO) kongresszusát 2015-ben a Magyar Földrajzi
Társaság szervezte meg. A kongresszusnak 2015. augusztus 30. és szeptember 2. között Budapest, azon
belül pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia adott otthon.
Tanszékünk a szervezésben és a lebonyolításban is aktívan részt, illetve a tanszék munkatársai közül
többen is bemutatták legújabb kutatási eredményeiket a nemzetközi hallgatóság számára.
Dr. habil Kozma Gábor, tanszékünk vezetője és a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetének
intézetigazgatója a szervezőbizottság tagjaként vett részt a sikeresen lezajló és nemzetközi
sajtóvisszhangot kongresszus előkészítésében és lebonyolításában; illetve a „Geography and Sport”
panel szervezője és levezetője volt. Előadását „The possibilities for the scientific research into the
relationship between settlement and sports” címmel tartotta meg.
Prof. Dr. Süli-Zakar István a „Changing World, Changing Human Mobilities: Global Convergence and
Divergence” szekcióban, „Changing Human Mobility of the East-Central European Poor Strata with
Special Regard to the Roma” címmel tartott előadást kutatótársával.
Dr. Teperics Károly a „Geography of Higher Education and the Production of Knowledge” szekcióban
szerepelt kutatótársaival, ahol „Effects of the Hungarian higher education faculties of health sciences on
the settlements – Case study: Pécs-Debrecen” mutatta be kutatási eredményeit. Ugyancsak ebben a
szekcióban mutatta be kutatási eredményeit Dorogi Zoltán, abszolutóriumot szerzett doktorandusz,
„Smart Path – Co-operation of Universities and Enterprises” címmel.
Dr. Molnár Ernő a „No Man’s Land or Dependent Peripheries: Understanding Economic Restructuring
through Local Practices within and Outside Global Production Networks” panel szervezésében és
levezetésében vett részt, ahol "Between two fires: changing role of East Central Europe in the global
production networks of labour intensive industries. A case study of the Hungarian footwear sector"
címmel tartott előadást.
Dr. Pénzes János a „Multilingualism, Ethnicity, Territory and Power” szekcióban prezentálta Dr. Pásztor
István Zoltánnal elért kutatási eredményeit „Spatial Distribution of Roma Population and the Pattern of
Incomes in Hungary” címmel.
Fekete József György doktorandusz a „People, Place, Politics – Challenges for Central Europe and the
Balkans” szekcióban mutatta be doktori kutatása eredményeit „The Turkish Foreign Policy in Practice
– What Has Been Achieved in the Balkans?” címmel.

Tanszékünk munkatársai ezen felül saját standdal is képviselték Debreceni Egyetem Földtudományi
Intézetét és a tanszéket is a konferencia teljes ideje alatt, ahol az érdeklődök megismerhették a tanszéken
folyó kutatásokat és eredményeket, illetve lehetőségük volt válogatni a tanszék angol nyelvű kiadványai
közül is.
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