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A Magyar Regionális Tudományi Társaság a díjat abból a célból alapítja, hogy elismerje a regionális tudo-
mány területén a fiatal korosztály tagjai által végzett munkát, ezáltal is erısítse a generációk közötti kapcso-
latokat, a társaság kohézióját, hogy felhívja a figyelmet a tudományterületen elért kimagasló eredményekre, 
a példát adó szakmai közösségi aktivitásra. 
 

A díjat az elnökség a társaság honlapján minden év június 30-ig nyilvános felhívásban hirdeti meg. A felhí-
vást követıen a díjra pályázni kell. 
 

Pályázhatnak az MRTT 35 évnél nem idısebb tagjai (2010-ben az 1974 után születettek). 
 

A díjra pályázni lehet: 
– a regionális tudomány területén elért kimagasló tudományos eredménnyel (rangos, többszörösen 

hivatkozott publikáció(k) és/vagy doktori cím a tudományterületi témában írt értekezés alapján), 
– a regionális tudomány területén végzett kiemelkedı szakmai közéleti tevékenységgel (intézményi 

vagy tágabb körő szervezımunkával, szakmai közösségi aktivitással), 
– a regionális tudomány területén végzett legalább három éves, folyamatos, kiemelkedı oktatómun-

kával, 
– a regionális tudomány eredményeinek elismertsége, népszerősítése, gyakorlati alkalmazása érde-

kében végzett, elismerésre méltó munkával. 
 

A pályázat elbírálása során elınyt élvez: 
– a pályázó tudományos munkássága, 
– az a jelölt, aki több területen (pl. oktatói, tudományszervezıi stb.) is kiemelkedı teljesítményt nyújt, 
– az a regionalista, aki vállalja a regionális tudományt, mint elsıdlegesen képviselt diszciplínát. 
 

A teljesítmények sokdimenziós kvantifikálása támpontokat adhat, de a díj hangsúlyozottan nem egy aka-
démiai minısítı eljárás. A pályázatokról az elnökség gondos (akár szakértık véleményét kikérı) mérlege-
lést követıen dönt. 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó önéletrajzát, személyi adatait (név, születési idı, végzettség, 
munkahely stb.), a fenti értékelési kritérium(ok) meglétét, bemutatását, tényszerően dokumentált formában, 
továbbá egy maximum fél oldalas motivációs levelet. 
 

A pályázatokat (a motivációs levelet, az önéletrajzot, illetve a további fontosnak vélt dokumentációkat) 2010. 
október 1-ig elektronikusan kell eljuttatni Rácz Szilárd mb. titkár szracz@rkk.hu e-mail címére. 
 

A díj odaítélésérıl – a pályázatok formai szempontjainak ellenırzése után, azok tartalmának mérlegelése 
alapján – az MRTT tagozatvezetıkkel kibıvített elnöksége dönt, titkos szavazással. Évente egy (kivételes 
esetben több) díj kerül odaítélésre. A díjat egyszer lehet elnyerni. Az átadásra az évi vándorgyőlésen ünne-
pélyes keretek között kerül sor. 
 

A díj oklevéllel és a pályázó tudományos tevékenységének támogatását szolgáló formában – 2010-ben 
bruttó 200 ezer forint – pénzjutalommal jár, amelyet a díjazott külföldi tudományos szereplésre vagy mono-
gráfia kiadására fordíthat. 
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