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Emlékeztető 

a Magyar Regionális Tudományi Társaság 

elnökségi üléséről 

 

 

 
Az ülés időpontja: 2013. november 5.  12 óra 

 

Az ülés helye: ELTE Természettudományi Kar Földrajzi Tanácsterem 

  

Résztvevők: Rechnitzer János elnök; Barta Györgyi, Buday-Sántha Attila, Káposzta József, 

Nemes Nagy József, Rácz Szilárd, az elnökség tagjai; Szabó Pál regionális tagozatvezető. 

 

 

 

1. napirendi pont: Döntés a 2013. évi Kiváló Ifjú Regionalista Díjról 

Rechnitzer János elnök megnyitotta az ülést, tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elnökség 

határozatképes, majd felkérte az MRTT titkárát az első napirendi ponthoz előzetesen megkül-

dött előterjesztés ismertetésére. Rácz Szilárd tájékoztatta a jelenlévőket a 2013. június 14-én 

meghirdetett pályázati felhívás részleteiről. Az ötödik alkalommal odaítélésre kerülő díj okle-

véllel és bruttó 200 ezer forint pénzjutalommal jár, amelyet a díjazott külföldi tudományos 

szereplésre vagy monográfia kiadására fordíthat. A díj átadására a kaposvári vándorgyűlés 

plenáris ülésének végén kerül sor. A Kiváló Ifjú Regionalista Díjra 2013. október 1-jéig négy 

MRTT-tag nyújtotta be pályázatát: Bajmócy Zoltán, Lipták Katalin, Reisinger Adrienn és 

Hajdu-Smahó Melinda. A jelöltek mindannyian rendelkeznek PhD-fokozattal. 

A pályázati felhívás szerint a díj odaítéléséről – a pályázatok formai szempontjainak ellenőr-

zése után, azok tartalmának mérlegelése alapján – az MRTT tagozatvezetőkkel kibővített el-

nöksége dönt. Tíz elnökségi tag, illetve tagozatvezető – kimentésüket kérve – előzetesen, 

elektronikus levélben adta le szavazatát, a társaság elnökének kérésére. Az elnökségi ülés 

résztvevői a pályázatok részletes megvitatását követően, az elektronikus szavazatokkal össze-

sítve, titkos többségi szavazással, tartózkodás nélkül döntöttek a díjazottról. A 2013. év Kivá-

ló Ifjú Regionalista Díját Hajdu-Smahó Melinda 12 szavazattal nyerte el, hét szavazattöbb-

séggel megelőzve Bajmócy Zoltánt. Laudáció megfogalmazására a társaság elnöke Barta 

Györgyit kérte fel. 

 

 

2. napirendi pont: A kaposvári vándorgyűlés szervezése 

Rechnitzer János elnök a XI. MRTT vándorgyűlés koncepciójának bemutatását követően fel-

kérte a rendezvény főszervezőjét, Rácz Szilárdot a program részletes ismertetésére.  

Helyszín: Kaposvári Egyetem (Kaposvár, Guba S. u. 40.) Új Tanügyi Épület konferenciaterem 

Téma: Az új európai kohéziós politika. Az esemény a Magyar Tudomány Ünnepe rendez-

vénysorozat keretében kerül megrendezésre. 

Időpont: 2013. november 21–22. (csütörtök–péntek) 
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Programtervezet: 

2013. november 21. csütörtök 

  9.00–10.00 Közgyűlés 

10.00–11.30 Közgyűlés (az első határozatképtelensége esetén) 

12.00–13.00 Ebéd 

13.00–15.30 Plenáris ülés 1. (angol nyelven) 

15.30–16.00 Kávészünet 

16.00–18.30 Plenáris ülés 2. (magyar nyelven) 

18.30–18.45 Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása 

18.45–19.00 Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása 

a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesülettel 

19.00–23.00 Fogadás 

 

2013. november 22. péntek 

  9.00–13.00 Szekciómunka (mintegy 70 előadó 11 szekcióban) 

12.30–13.30 Ebéd 

14.00–16.00 Szarvasfarm látogatás 

Társrendező: Kaposvári Egyetem 

A társaság elnöke ezt követően felkérte az elnökség tagjait, hogy a 2014. évi vándorgyűlésre 

javasoljanak témát és helyszínt. Nemes Nagy József javasolta, hogy olyan régióba (városba) 

látogasson el a vándorgyűlés, ahol még nem volt MRTT-konferencia. Rácz Szilárd tájékoztat-

ta az ülés résztvevőit, hogy érdemes olyan tagozatot választani, amely tagtoborzási nehézsé-

gekkel küzd, illetve újjászervezése szükséges. A vándorgyűlést követően ugyanis számos új 

helyi tag belépésére lehet számítani. A felvetésekre reflektálva Rechnitzer János Veszprémet 

és a Közép-dunántúli régiót javasolta. A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag támogatták, fel-

kérve az elnököt a tárgyalások megkezdésére. 

 

3. napirendi pont: A 2014. évi tudományos program előkészítése 

 

A társaság elnöke pontonként bemutatta az MRTT 2013. évi programjának megvalósítását, 

Rechnitzer János örömmel tudatta, hogy a kitűzött célokat 70%-ban sikerült elérni: 

 A tagozatok fele programszerűen működik, többségüket rendezvénnyel egybekötve sike-

rült a társaság elnökének és titkárának meglátogatnia 2013-ban. 

 A tárgyévben három új tagozatvezető került kinevezésre: Közép-dunántúli tagozat – 

Molnár Tamás, Nyugat-dunántúli tagozat – Tóth Balázs István, Székelyföld – Csata-Kiss 

Andrea, tőlük a tagozatok rendszeres működését várja el az MRTT elnöksége. 

 A tagozatok rendezvényeinek (pl. szabadegyetem) támogatására volt lehetőség. 

 A fiatalok bevonása a társaság működtetésébe részben sikerült (két fiatal tagozatvezető 

felkérésével, ifjúsági tagozat megalakulására jelenleg nincs igény). 

 A folyamatos társasági hírszolgáltatás működik. 

 Elkészült az új honlap (magyar nyelven, a teljes angol nyelvű verzió év végén indul el). 

 A hazai társszervezetekkel való együttműködés elindult (MST, KFTE, MUT). 

 A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése elindult (pl. újra „felkerültünk az RSAI térképére”). 

 A szakmai láthatóság és érdekérvényesítő képesség némileg javult. 

 Az akadémiai regisztráció folyamatban van. 

 A tagtoborzás idén is sikeres, eddig 32 fő (ebből 10 határon túli) lépett be az MRTT-be. 

 A társaság működése és a rendezvények pénzügyi hátterének biztosítása sikerült. 
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2014-ben is a középtávú (2012–2016 közötti) célok elérésére kell helyezni a hangsúlyt. Ki-

emelt célok: a térszemlélet társadalmasítása, a területi folyamatokban érintett szakemberek 

bevonása és a tagsági kör szélesítése, szakmai véleménynyilvánítás fontosabb kérdésekben, 

bekapcsolódás a megyei tervezésbe, a közép-európai regionális tudományi műhelyek koope-

rációjának ösztönzése, szorosabb együttműködés a rokonszakmák szervezeteivel. 

 

4. napirendi pont: Egyéb aktuális ügyek 

 

Rácz Szilárd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy novemberben várható a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása, amely számos fontos változást 

eredményez. 

 

Barta Györgyi főszerkesztő beszámolt az MRTT illetménylapja, a Tér és Társadalom folyóirat 

helyzetéről. A TéT anyagi helyzete sok munkával stabilizálódott, szakmai presztízse jelentő-

sen emelkedett az utóbbi években. Amennyiben van rá igény, addicionális források segítségé-

vel lehetséges angol nyelvű különszámmal a nemzetközi nyitás. Ezt követően az angol nyelvű 

magyar regionális tudomány folyóirat indításának ötletével kapcsolatban hangzottak el véle-

mények. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a társaságnak támogatnia kell a kezdeménye-

zést, a lap indítását azonban a teljes szakmának kell megvitatni és felvállalni, tekintettel a 

jelentős forrásigényre, ezért a társaság elnöke ígéretet tett arra, hogy a soron következő MTA 

RTB ülésen ezt a kérdést fel fogja vetni. 

 

Rácz Szilárd örömmel tudatta az ülés résztvevőivel, hogy a társaság a Nemzeti Együttműkö-

dési Alap tárgyévi pályázatán 250 ezer Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyert el, 

továbbá a 2012. adóévben a társaság javára felajánlott személyi jövedelemadó 1%-os összege 

a korábbi évekhez hasonlóan mintegy 160 ezer forint. 

 

Egyéb napirendi pont nem lévén a társaság elnöke 14 órakor az ülést berekesztette. 

 

 

 

Pécs, 2013. november 6. 

 

 

 

Készítette Jóváhagyta 

 

 

 

 

 

Rácz Szilárd Rechnitzer János 

titkár elnök 

 


