Emlékeztető
a Magyar Regionális Tudományi Társaság
elnökségi üléséről
Az ülés időpontja: 2014. november 5. 10 óra
Az ülés helye: ELTE Természettudományi Kar Földrajzi Tanácsterem
Résztvevők: Rechnitzer János elnök; Fábián Attila, Káposzta József, Nemes Nagy József,
Rácz Szilárd, az elnökség tagjai; Molnár Tamás, Szabó Pál regionális tagozatvezető.
1. napirendi pont: Döntés a 2014. évi Kiváló Ifjú Regionalista Díjról
Rechnitzer János elnök megnyitotta az ülést, tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elnökség
határozatképtelen – három elnökségi tag kérte kimentését az elmúlt 24 órában, ketten pedig
külföldön tartózkodnak. A döntést igénylő kérdésekben ezért az elnökség távol lévő tagjai
előzetesen, elektronikusan leadhatták titkos szavazataikat, amiket az ülésen figyelembe véve
az adott kérdésben határozatképes döntés hozható.
Rechnitzer János felkérte az MRTT titkárát az első napirendi ponthoz előzetesen megküldött
előterjesztés ismertetésére. Rácz Szilárd tájékoztatta a jelenlévőket a 2014. június 20-án meghirdetett pályázati felhívás részleteiről. A hatodik alkalommal odaítélésre kerülő díj oklevéllel
és bruttó 200 ezer forint pénzjutalommal jár, amelyet a díjazott külföldi tudományos szereplésre vagy monográfia kiadására fordíthat. A díj átadására a veszprémi vándorgyűlés plenáris
ülésének végén kerül sor. A Kiváló Ifjú Regionalista Díjra 2014. október 1-jéig öt MRTT-tag
nyújtotta be pályázatát: Bajmócy Zoltán, Lipták Katalin, Némediné Kollár Kitti, Pénzes János
és Tóth Balázs István. A jelöltek mindannyian rendelkeznek PhD-fokozattal.
A pályázati felhívás szerint a díj odaítéléséről – a pályázatok formai szempontjainak ellenőrzése után, azok tartalmának mérlegelése alapján – az MRTT tagozatvezetőkkel kibővített elnöksége dönt. Négy elnökségi tag és öt tagozatvezető – kimentésüket kérve – előzetesen,
elektronikus úton adta le szavazatát, a társaság elnökének kérésére. Az elnökségi ülés résztvevői a pályázatok részletes megvitatását követően, az elektronikus szavazatokkal összesítve,
titkos többségi szavazással, tartózkodás nélkül döntöttek a díjazottról. A 2014. év Kiváló Ifjú
Regionalista Díját Bajmócy Zoltán tíz szavazattal nyerte el, Tóth Balázs István három, Pénzes
János kettő, Lipták Katalin egy szavazatot kapott. Laudáció megfogalmazására a társaság elnöke Lengyel Imrét kérte fel.
2. napirendi pont: A veszprémi vándorgyűlés szervezése
Rechnitzer János elnök a XII. MRTT vándorgyűlés koncepciójának bemutatását követően
felkérte a rendezvény főszervezőit, Rácz Szilárdot és Molnár Tamást a program részletes ismertetésére.
Helyszín: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.)
Társrendező: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Téma: Helyi fejlesztés
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Programtervezet:
2014. november 27. csütörtök
09.00–10.00
Regisztráció
09.00–10.00
Közgyűlés 1.
10.00–11.50
Közgyűlés 2. (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)
18.30–18.40
Regionális Tudományért Díj átadása
18.40–18.50
Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása
19.00–23.00
Fogadás
2014. november 28. péntek
09.00–13.30
Szekciómunka (kb. 12 teremben)
11.00–11.30
Kávészünet
13.30–14.30
Ebéd
A jelenlévők javasolták, hogy a nagyobb létszámú szekciókat az előadók tematikailag passzoló szekciókba történő átcsoportosításával (esetleg szekció kettébontásával) biztosítsák a szervezők, hogy minden szekcióelőadásra legalább 20 perc jusson, továbbá maradjon idő vitára,
összegzésre is.
A 2014. évi vándorgyűlésen is lehetőség nyílik publikálásra, amelyet a Deturope c. folyóirat
biztosít. Az előadók 30-40%-a kerül felkérésre a szekcióvezetők javaslatai alapján. A tervek
szerint a felkérésekről és a tematikus folyóirat számról a vándorgyűlés második napján, az
ebédet követően ülnek össze a szekciók vezetői. A további színvonalas előadások publikációként történő megjelentetését célszerű a szekcióvezetőknek az MRTT elnökségének közreműködésével segíteniük.
A társaság elnöke ezt követően felkérte az elnökség tagjait, hogy a 2015. évi vándorgyűlésre
javasoljanak témát és/vagy helyszínt. A különböző felvetésekre (Pécs, Székesfehérvár, Kecskemét, Kolozsvár stb.) reflektálva Rechnitzer János Kecskemétet javasolta. A jelenlévők a
javaslatot egyhangúlag támogatták, felkérve az elnököt a tárgyalások megkezdésére.
3. napirendi pont: Díjak, kitüntetések
Rechnitzer János beszámolt arról, hogy a Regionális tudományért kitüntető címhez a társaság
kisplasztikát rendelt meg. E díjhoz kapcsolódva a jelenlévők felvetése volt, hogy célszerű
lenne a kitüntető cím helyett a díj megnevezést használni. Ezzel kapcsolatban az alapszabály
szövegét is módosítani kell a közgyűlésen.
A társaság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy új díjat tervez alapítani, amely innovatív,
új regionalista ötleteket, publikációkat támogatna. A részleteket még a tárgyévben kidolgozza.
A díj magánfelajánlású lenne, de a társaság honlapján szerepeltethetné a díjak között.
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4. napirendi pont: Alapszabály módosítási javaslat
Rechnitzer János az alapító okirat módosítását kezdeményezte. A kisebb változtatási javaslat
benyújtását egyrészt a díjakról szóló rész megváltozatása, másrészt a szélesedő tagság, harmadrészt az operatív elnökségi munka segítése indokolta. A főbb módosítások a következők.
A Regionális tudományért kitüntető címről szóló 6.3 pontban törölésre kerülne az a rész, hogy
élethossziglan jár. A 6.2 pontban kitüntető cím helyett ezt követően a Díj megnevezést használnánk. A Kiváló Ifjú Regionalista Díjra vonatkozó kiegészítés (6.5 pont) törölésre kerülne.
A jelenlegi elnökség tíz fős, a határozatképesség feltétele az elnökségi üléseken az elnök és öt
elnökségi tag jelenléte. Az MRTT elnöke a szélesedő tagsági kör bevonására tekintettel javasolta, hogy egy fővel emeljük meg az elnökségi tagok számát. Ez a módosítás a 4.2.2. és a
4.2.3. pontokat érinti. Az új elnökségi tag megválasztására első alkalommal a 2015. évi rendes
tisztújítással kerülne sor.
Az elnökség munkáját segítené, ha kizárólag elektronikus úton is hozhatna határozatot.
Az alapszabály módosítására tett szövegtervezetet a társaság titkára minden tagnak eljuttatja a
közgyűlés előtt. A közgyűlésen kerül sor a részletes vitára.
5. napirendi pont: A 2015. évi tudományos program előkészítése
A társaság titkára tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2015 végén lejár az elnökség négyéves
megbízatása. A hátralévő egy évben is a középtávú célok elérésére törekszik az MRTT elnöksége. A jövő évi kiemelt rendezvények időpontját már most egyeztetni szükséges. Fábián Attila elnökségi tag ismertette a soproni Területfejlesztési Szabadegyetem XX. szemeszterére
tervezett konferencia és kötet koncepcióját. A jelenlévők megállapodtak abban, hogy a jubileumi szabadegyetemi ünnepség lehetőleg szeptember második felében kerüljön megrendezésre. Rechnitzer János erre reagálva közölte, a Fiatal Regionalisták IX. Konferenciájára júniusban kerül majd sor Győrben. A XIII. MRTT vándorgyűlést a társaság a megszokott időpontban, november második felében szervezi meg.
6. napirendi pont: Egyéb aktuális ügyek
Rácz Szilárd tájékoztatta a jelenlévőket a társaság pénzügyi helyzetéről és elmúlt évi gazdálkodásáról, amely beszámolót a számvizsgáló bizottság elnöke előzetesen írásban megkapott.
Egyéb napirendi pont nem lévén a társaság elnöke 12 órakor az ülést berekesztette.
Pécs, 2014. november 5.
Készítette

Jóváhagyta

Rácz Szilárd
titkár

Rechnitzer János
elnök
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