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Emlékeztetı 

a Magyar Regionális Tudományi Társaság 
elnökségi ülésérıl 

 
 
Az ülés idıpontja: 2009. október 20. 10 óra 
 
Az ülés helye: ELTE Természettudományi Kar Földrajzi Tanácsterem 
  
Résztvevık: Horváth Gyula elnök, Barta Györgyi, Fábián Attila, Káposzta József, Korompai 

Attila, Nemes Nagy József, Varga Attila elnökségi tagok, Agg Zoltán, Ricz András regio-
nális tagozatvezetık, Takács Zoltán, Rácz Szilárd mb. titkár 

 
Kimentette magát: Lengyel Imre elnökségi tag, Baranyi Béla, Kárpáti László, Kocziszky 

György, Sarudi Csaba, Végh Zoltán regionális tagozatvezetık 
 
 
1. napirendi pont: döntés a Kiváló Ifjú Regionalista Díjról 
 
Horváth Gyula elnök javaslatára az elnökség úgy döntött, hogy a Kiváló Ifjú Regionalista Díj 
2009-ben bruttó 200 ezer forint, amelyet a díjazott külföldi tudományos szereplésre vagy mo-
nográfia kiadására fordíthat. A következı években a díj összege a Társaság anyagi kondíciói-
tól függıen változhat. 
 
A díj átadására a szabadkai vándorgyőlés plenáris ülésének végén kerül sor. A díjazott az 
anyagi támogatás ígérvényén túl elismerı oklevelet is kap. A díjazottról az elnökség által erre 
felkért személy laudációt fogalmaz meg, mely az átadáskor kerül felolvasásra. A laudáció 
szövegét a Társaság honlapján is elérhetıvé teszi. 
 
A Kiváló Ifjú Regionalista Díjra határidın belül hat MRTT-tag nyújtotta be pályázatát: Filep 
Bálint, Jakobi Ákos, Nagy Henrietta, Németh Nándor, Smahó Melinda és Szalkai Gábor. A 
jelöltek mindannyian rendelkeznek PhD fokozattal. 
 
A díj elsı alkalommal történı átadása kapcsán az elnökség a pályázatok elbírálásának részle-
tesebb feltételeirıl döntött: 
– A díjazott példát adó életúttal rendelkezı fiatal regionalista legyen. 
– A jelöltnek vállalnia kell a regionális tudományt, mint elsıdlegesen képviselt diszciplínát. 
– A Társaság hosszú távú céljából következıen a tudományos munkásság élvez prioritást, 

de az oktatói, tudományszervezıi stb. munka is hangsúlyos. 
– A több területen is kiemelkedı teljesítményt nyújtó jelölt elınyt élvez. 
– A teljesítmények sokdimenziós kvantifikálása támpontokat adhat, de a díj hangsúlyozot-

tan nem egy akadémiai minısítı eljárás. A pályázatokról az elnökség gondos (akár szakér-
tık véleményét kikérı) mérlegelést követıen dönt. 

 
Az elnökség a feltételek elfogadását követıen egyhangú, nyílt szavazással Jakobi Ákost vá-
lasztotta a 2009. évi díjazottnak. A laudáció megfogalmazására a Társaság elnöke Nemes 
Nagy Józsefet kérte fel. 
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2. napirendi pont: a Társaság 2009. évi vándorgyőlésének szervezése 
 
Horváth Gyula elnök a plenáris elıadók és a szekciók bemutatását követıen felkérte a ván-
dorgyőlés fıszervezıit, Ricz Andrást és Rácz Szilárdot a program részletes ismertetésére. 
 
Helyszín: Szabadka, Városháza (Díszterem). Figyelem! A Szerbiába utazáshoz érvényes útle-
véllel kell rendelkezni. 
 
Téma: határ menti és határokon átnyúló együttmőködés, továbbá a szerbiai regionális politika. 
Az esemény a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre. 
 
Idıpont: 2009. november 12–13. (csütörtök–péntek) 
 
Szállás: a környékbeli szállások listája az MRTT honlapon érhetı el 
 
Programtervezet: 

 
2009. november 12. csütörtök 
10.00–11.00 Közgyőlés 
11.00–12.00 Közgyőlés (az elsı határozatképtelensége esetén) 
12.00–14.00 Ebéd (svédasztal a Városházán) 
14.00–18.00 Plenáris ülés (1 kávészünettel), szinkrontolmácsolással 
18.00–18.15 Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása 
19.00– Fogadás (a Népkör Étteremben) 
 
2009. november 13. péntek 
9.00–12.00 Workshop jellegő szekciómunka, néhány felkért elıadóval (1 kávészünettel) 

2 szekció helyszíne a Városháza, 2 szekcióé a közelben lévı Szakegyesüle-
tek és Társulatok Szövetségének székháza (Corvin Mátyás u. 9.) 

12.00– Ebéd (svédasztal a Városházán) 
 
Költségterv: a rendezvény költségeit fedezı részvételi díjakat az MRTT számlájára fizetik be. 

Az MRTT átvállalja 25–30 szerbiai résztvevı regisztrációs és étkezési költségét. A terme-
ket és a technikai berendezést Szabadka Város Képviselı-testülete biztosítja. 

 
 
3. napirendi pont: beszámoló a Területfejlesztık Napjáról 
 
Horváth Gyula elnök röviden ismertette a 2009. október 8–9-én, Balatonkenesén megtartott 
elsı Területfejlesztık Napja rendezvény céljait és eredményeit. A tanácskozás kísérleti jelleg-
gel, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési Fıosztálya szakmai és 
anyagi támogatásával került megrendezésre. A szervezés operatív feladatait Rácz Szilárd mb. 
titkár irányította. 
 
A rendezvény fı célkitőzése volt beszámolni a magyar területfejlesztési politika elmúlt évei-
nek eredményeirıl, és a területfejlesztés aktuális kérdéseinek megvitatásával javaslatokkal 
szolgálni a területfejlesztési politika cél-, eszköz- és intézményrendszerének jövıbeli alakítá-
sához. A tanácskozás lehetıséget biztosított a résztvevık véleményének kifejtésére és a vita-
fórumokon egy egységesnek tekinthetı álláspont kialakítására. A konferencián elhangzott 
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fontos észrevételekrıl állásfoglalás készült, amelyet az MRTT elnöke Bajnai Gordon kor-
mányfınek is eljuttatott. 
 
A tanácskozás másodlagos célja volt nagyobb nyilvánosság elıtt bemutatni a területfejlesztés 
eredményeit, ill. problémáit, és e témán keresztül kapcsolatot építeni a regionális politika ala-
kítóival és annak gyakorlati megvalósítóival a tudományos eredmények ismertetésére és be-
fogadására. A Területfejlesztık Napja ebbıl a szempontból sikeres rendezvény volt. A több 
mint kétszáz fıs résztvevıi kör élénk érdeklıdést mutatott a területfejlesztés idıszerő kérdései 
iránt. A szélesebb társadalmi nyilvánosság azonban az elsı alkalommal megrendezett tanács-
kozásnak nem lehetett célja. A média marginális érdeklıdést mutatott, egyedül a Magyar Vi-
dék Televízió képviseltette magát. 
 
A Területfejlesztık Napja hagyományteremtı céllal került megrendezésre, de kérdéses, mi-
lyen formában célszerő a késıbbiekben rendszerszerővé tenni. Horváth Gyula elnök azt java-
solta, hogy a különbözı területfejlesztı egyesületekkel közremőködve, inkább tavaszi idı-
ponttal, de mindenképpen folytatandó e kezdeményezés 2010-ben. 
 
 
4. napirendi pont: a tagdíjfizetések rendezése 
 
A Társaság elnöke szomorúan állapította meg, hogy az MRTT mőködésének egyik alapját 
képezı tagdíjat a mintegy 450 fıs tagságnak csak kisebb része fizeti rendszeresen. Ez gondot 
okoz az illetménylap Tér és Társadalom továbbításában is. Az elnökség ezért úgy határozott, 
hogy körlevélben kéri a tagokat, hogy esetleges elmaradásaikat 2009. november 30-ig pótol-
ják. A több éves tagdíjhátralékot felhalmozó tagokat külön kell értesíteni. Az MRTT titkára 
felhívta a figyelmet, hogy a Társaság alapszabályának 3.7. pontja szerint a tagság megszőnik, 
amennyiben a tag a felszólítás ellenére sem tesz eleget 60 napon belül tagdíjfizetési kötele-
zettségének. 
 
 
5. napirendi pont: a 2008. adóévben a Társaság javára felajánlott szja 1 %-os összege 
 
Horváth Gyula elnök örömmel tudatta az ülés résztvevıivel, hogy a 2008. évben felajánlott 
személyi jövedelemadó 1 %-os összegét – mintegy 230 ezer forintot – a napokban írták jóvá a 
Magyar Regionális Tudományi Társaság bankszámláján. 
 
 
 
 
Budapest, 2009. október 20. 
 
 

Rácz Szilárd Horváth Gyula 
mb. titkár elnök 

 
 

 


