
          

   

 

 
MEGHÍVÓ  

 

a „Tényeken alapuló várofejlesztési stratégiák:  

migrációs, humán erőforrás és munkaerőpiaci trendek”  

című interaktív képzésre 
 

 

A SEEMIG projekt (seemig.eu) magyarországi partnerei, a Központi Statisztikai Hivatal, a 

KSH Népességtudományi Kutatóintézete és Pécs Megyei Jogú Város, valamint a 

közreműködő szakértő szervezet, a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület nevében 

tisztelettel meghívjuk Önt a projekt keretében megrendezésre kerülő tréningre. A két napos 

program célja, hogy áttekintést nyújtson a migrációval, humán erőforrással és a 

munkaerőpiaccal kapcsolatos adatrendszerekről és az ezen területeket érintő trendekről. 

 

 

Program 

 

2014. január 13. hétfő 14:00-18:00  

Zsolnay Negyed E25 101. terem 

 

 Megnyitó. Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere 

 14:00-14:30:  A SEEMIG projekt bemutatása. 

Dr. Melegh Attila, SEEMIG projektvezető, vezető főtanácsos, KSH; egyetemi docens, 

Budapesti Corvinus Egyetem. 

 14:30-15:15: Migráció: kihívás és lehetőség a fejlesztés helyi, országos és európia 

színterein. 

Soltész Béla, SEEMIG projektvezető helyettes, tanácsos, KSH. 

Dr. Melegh Attila, SEEMIG projektvezető, vezető főtanácsos, KSH; egyetemi docens, 

Budapesti Corvinus Egyetem. 

 15:15-15:30: Kávé szünet 

 15:30-16:15: Kérdőves technikák és eredmények a helyi és országos 

migrációkutatásban. 

Dr. Sik Endre, SEEMIG külső szakértő; professzor emeritus, ELTE; tudományos 

tanácsadó, TÁRKI 

 16:15-17:00: Helyi kihívások és lehetőségek a migráció területén.   

A beszélgetés vezetője Dr. Füzér Katalin, PMJV SEEMIG tematikus szakértő; egyetemi 

adjunktus, PTE.  

 17.00-18:00: Állófogadás 

 

 

 

 

 



          

   

 

2014. január 14. kedd 9:00-14:00 

Zsolnay Negyed E25 102. számítógépes labor 

 

 9:00-10:00: Migrációs, demográfiai, munkaerőpiaci adatregiszterek és adatbázisok. 

Kajdi László, tanácsos, KSH. 

 10:00-11:00: Interaktív gyakorlati képzés I.: feladatok előregyártott állományokon, 

vizualizációk. 

A képzés vezetője Dr. Sik Endre, SEEMIG külső szakértő; professzor emeritus, ELTE; 

tudományos tanácsadó, TÁRKI. Közreműködik Marton Melinda, PMJV SEEMIG 

tematikus szakértő asszisztens; tudományos segédmunkatárs, PTE. 

 11:00-11:15: Kávé szünet 

 11:15-13:00: Interaktív gyakorlati képzés II.: digitalizált tan- és gyakorlóanyag 

 13.00-14.00: Ebéd. RooM Bistro, Zsolnay Negyed, gyaloghíd 

 

 

 

Kérjük, jelezze vissza részvételét a seemig,pecs@ph.pecs.hu email címen. 

 

A képzéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon dr. Füzér Katalinhoz  

a  seemig.pecs@ph.pecs.hu email címen. 

 

Emlékeztetőként a meghívót emailen is megkapja 2014 januárjának első heteiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SEEMIG a South East Europe Programme stratégiai projektje, amely az Európai Unió és 

Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. A SEEMIG célja Délkelet-Európa hosszabb 

távú migrációs, humán erőforrás és demográfiai folyamatainak és hatásuknak a vizsgálata a 

munkaerőpiac, valamint a nemzeti és regionális gazdaságok szempontjából. A projekt átfogó 

célkitűzése, hogy támogassa a közszférát olyan közpolitikák és stratégiák kialakításában és 

kivitelezésében, amelyek magas színvonalú adatbázisokon és empirikus alapokon nyugszanak. 

www.seemig.eu 

mailto:seemig@ph.pecs.hu
mailto:seemig.pecs@ph.pecs.hu

