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Emlékeztető 

a Magyar Regionális Tudományi Társaság 

elnökségi üléséről 

 

 

 
Az ülés időpontja: 2011. szeptember 28. 14 óra 

 

Az ülés helye: ELTE Természettudományi Kar Földrajzi Tanácsterem 

  

Résztvevők: Horváth Gyula elnök, Káposzta József, Korompai Attila, Lengyel Imre, Nemes 

Nagy József elnökségi tagok, Baranyi Béla, Végh Zoltán regionális tagozatvezetők, Rácz 

Szilárd mb. titkár 

 

 

1. napirendi pont: a társaság 2011. évi vándorgyűlésének szervezése 

Horváth Gyula elnök megnyitotta az ülést, tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elnökség hatá-

rozatképes, majd a plenáris előadók és a szekciók bemutatását követően röviden ismertette a 

vándorgyűlés programját. 

Helyszín: Révkomárom, Selye János Egyetem (Szlovákia) 

Téma: A vizek szerepe a területi fejlődésben – A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési prob-

lémái és fejlesztési lehetőségei. Az esemény a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényso-

rozat keretében kerül megrendezésre. 

Időpont: 2011. november 24–25. (csütörtök–péntek) 

Programtervezet: 

2011. november 24. csütörtök 

  9.00–10.00 Közgyűlés 

10.00–12.00 Közgyűlés (az első határozatképtelensége esetén) 

12.00–14.00 Ebéd 

14.00–18.00 Plenáris ülés (1 kávészünettel) 

18.00–18.15 Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása 

19.00– Fogadás 

 

2011. november 25. péntek 

  8.30–9.00 Bemutatkozik a Selye János Egyetem Kutatóintézete 

  9.00–13.00 Szekciómunka, néhány felkért előadóval (1 kávészünettel) 

13.00– Ebéd 

Támogató: felkérés alatt 

Társrendező: Selye János Egyetem 

A társaság elnöke ezt követően felkérte az elnökség tagjait, hogy 2012. évi vándorgyűlésre 

javasoljanak témát és helyszínt. Nemes Nagy József a társaság alapításának 10. évfordulójára 

tekintettel a regionális tudományt ajánlotta vezértémaként és Káposzta Józseffel egyetértésben 

jelezte, hogy a közép-magyarországi régió (Budapest és Gödöllő) kívánja a biztosítani a hely-

színt. A jelenlévők a javaslatot örömmel vették és egyhangúlag támogatták. 
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2. napirendi pont: tisztségviselő-választások előkészítése, jelölőbizottság összeállítása 

Horváth Gyula tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elnökség mandátuma idén lejár, a révko-

máromi vándorgyűlés első napján tisztújító közgyűlést kell tartani. Első feladat egy olyan 

jelölőbizottság összeállítása, amely minden regionális tagozatot képvisel. Az MRTT elnöke a 

bizottság elnökének Végh Zoltánt javasolta, míg tagoknak Agg Zoltánt, Baranyi Bélát, 

Lukovics Miklóst, Nagy Zoltánt, Sarudi Csabát, Szabó Pált és Vissi Andrást. A javaslatot a 

jelenlévők egyhangú nyílt szavazással elfogadták. Horváth Gyula felkérte a társaság titkárát, 

hogy a tisztségviselő-választás előkészítésében segítse a jelölőbizottság munkáját. Rácz Szi-

lárd ezzel összefüggésben kiemelte a nyilvántartás elavulásának problémáját, amely miatt 

közel száz tag nem érhető el sem elektronikus, sem postai címén. Az évekkel ezelőtt jelentke-

zett tagok ugyanis nem jelentik be elérhetőségeik megváltozását, és tagdíjat sem fizetnek 

rendszeresen. A ki választhat, illetve ki választható kérdéseket illusztrálva Rácz Szilárd szá-

mot adott a tagok, tagdíjfizetők számának pontos alakulásáról. Megoldásként Végh Zoltán és 

Lengyel Imre azt ajánlották, hogy minden tagdíjhátralékkal rendelkező tagot értesíteni kell, 

valamint felhívást kell közzé tenni az MRTT honlapján, hogy szavazásra (és tisztviselővé 

választásra) az jogosult, aki 2011. október 31-ig rendezi tagdíjhátralékát. A javaslatot a jelen-

lévők egyhangú nyílt szavazással elfogadták. Horváth Gyula a hátralékkal rendelkező tagok 

értesítésével a titkárt bízta meg, egy hetes határidővel. 

 

 

3. napirendi pont: alapszabály módosítási javaslat 

Horváth Gyula az alapító okirat módosítását kezdeményezte. A változtatási javaslat benyújtá-

sát az indokolta, hogy a 2002-ben alapított társaság második évtizedét a feladatoknak megfe-

lelőbb, hatékonyabb irányítási struktúrával kezdhesse meg. Ennek érdekében az MRTT elnö-

ke a társaság elnökségének kilenc főre emelését, titkári és két alelnöki tisztség kialakítását 

javasolta. Emellett célszerű lenne, ha sürgős esetben az elnökség ülés nélkül, elektronikus 

levélben is hozhatna határozatot. Indokolt továbbá a 2008-ban alapított Kiváló Ifjú 

Regionalista Díj nevesítése az alapszabályban. Az alapszabály módosítási javaslat tervezetét 

Rácz Szilárd a jelenlévőknek átadta, illetve a távollévőknek megküldte. A szövegtervezettel a 

jelenlévők egyhangúlag egyetértettek és a közgyűlés elé terjesztését javasolták. 

 

 

4. napirendi pont: a Kiváló Ifjú Regionalista Díjra beérkezett pályázatok áttekintése 

Horváth Gyula elnök ismertette a 2011. június 30-án meghirdetett pályázati felhívás részleteit. 

A harmadik alkalommal odaítélésre kerülő díj oklevéllel és bruttó 200 ezer forint pénzjuta-

lommal jár, amelyet a díjazott külföldi tudományos szereplésre vagy monográfia kiadására 

fordíthat. A díj átadására a révkomáromi vándorgyűlés plenáris ülésének végén kerül sor. 

A Kiváló Ifjú Regionalista Díjra 2011. szeptember 28-ig három MRTT-tag nyújtotta be pá-

lyázatát. A jelöltek mindannyian rendelkeznek PhD-fokozattal. A pályázat leadási határideje: 

2011. október 1. A pályázati felhívás szerint a díj odaítéléséről – a pályázatok formai szem-

pontjainak ellenőrzése után, azok tartalmának mérlegelése alapján – az MRTT hazai tagozat-

vezetőkkel kibővített elnöksége dönt. A jelenlévők úgy döntöttek, hogy a pályázatokról elekt-

ronikus levélben, vagy elnökségi ülés keretében októberben szavaznak. 



 3 

 

5. napirendi pont: egyebek 

A társaság elnöke tájékoztatta az elnökséget, hogy elkészült az MRTT illetménylapja, a Tér és 

Társadalom folyóirat új honlapja. Rácz Szilárd ismertette a weboldal újdonságait. Azok az 

MRTT-tagok, akik a tárgyévre befizették a tagdíjat, késleltetés nélkül hozzáférhetnek a leg-

frissebb tartalmakhoz is. Az aktiválásról a tagok e-mailben fognak felhasználónevet és jelszót 

kapni. Az illetménylap nyomtatott változata továbbra is postázásra kerül. A határon túli és 

tartósan külföldön tartózkodó tagok számára kizárólag az online hozzáférés biztosított. 

 

Nemes Nagy József kezdeményezte, hogy hetedik hazai regionális tagozatként az elnökség 

támogassa a Közép-magyarországi tagozat megalakulását. A jelenlévők a javaslattal egyetér-

tettek és egyhangúlag támogatták a tagozat létrehozását. Horváth Gyula elnök a tagozat veze-

tésére Szabó Pált javasolta. Az elnökség a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 

 

Horváth Gyula elnök örömmel tudatta az ülés résztvevőivel, hogy a társaság hogy a Nemzeti 

Civil Alapprogram tárgyévi pályázatán 200 ezer Ft vissza nem térítendő működési támogatást 

nyert el, továbbá a 2010. évben a társaság javára felajánlott személyi jövedelemadó 1%-os 

összegét – mintegy 130 ezer forintot – a napokban írják jóvá a Magyar Regionális Tudományi 

társaság bankszámláján. Rácz Szilárd összehasonlításképpen ismertette a korábbi adatokat (a 

társaságnak 2007-től van 1%-os regisztrációja): 2009: 166 865 Ft (8 fő); 2008: 229 778 Ft (11 

fő); 2007: 136 343 Ft (7 fő), valamint felhívta a figyelmet arra, hogy jövőre az egykulcsos adó 

miatt az 1%-os bevétel kb. felére csökkenésével kell számolni. 

 

 

Egyéb napirendi pont nem lévén a társaság elnöke 16 órakor az ülést berekesztette. 

 

 

 

Pécs, 2011. szeptember 29. 

 

 

 

Készítette Jóváhagyta 

 

 

 

 

 

Rácz Szilárd Horváth Gyula 

mb. titkár elnök 

 


