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1. Dr. Rechnitzer János az MRTT elnöke megállapította, hogy a 2012. november 22-én 9 órára 

összehívott közgyűlés határozatképtelen, s ezért – az írásban kiküldött meghívóban foglaltaknak 

megfelelően – ugyanerre a napra, ugyanazon napirendi pontokkal, ugyanezen helyszínre 10 órára 

hívta össze a közgyűlést. 

2. 10 órakor Rechnitzer János elnök megnyitotta a közgyűlést. Tájékoztatta a tagokat arról, hogy a 

közgyűlés immár határozatképes, a jelenlévő tagok száma 61 fő (a jelenléti ív csatolva). Ezt 

követően felkérte Rácz Szilárd titkárt az ülés levezetésére. 

3. Rácz Szilárd a jegyzőkönyv vezetésére saját magát, annak hitelesítésére pedig Suvák Andrea és 

Kovács Sándor Zsolt tagokat javasolta, mely javaslatot a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással 

elfogadta. 

4. Rácz Szilárd ismertette a közgyűlés – írásban is megküldött – napirendi pontjait. Napirenddel 

kapcsolatos módosítás, kiegészítés nem érkezett, így a közgyűlés nyílt egyhangú szavazással, 

változtatás nélkül elfogadta a közgyűlés napirendi pontjait. 

5. Rechnitzer János elnök beszámolt az elnökség és az MRTT legutóbbi közgyűlése óta eltelt időszak 

tevékenységéről. A közgyűlés a beszámolót egyhangú nyílt szavazással elfogadta. 

6. Rechnitzer János elnök előterjesztette a 2013-ra kitűzött terveket. A programmal kapcsolatos 

hozzászólásában Gál Zoltán felvetette, legyen nemzetközi szekció a vándorgyűlésen, a környező 

országok partnerszervezeteinek meghívásával. Nemes Nagy József a válság területi hatásait 

ajánlotta témának, illetve, hogy a társszervező intézmény is javasolhasson témát. Horváth Gyula 

Kaposvárt javasolta helyszínnek és a horvát EU-csatlakozást, illetve ehhez kapcsolódva az európai 

kohéziós politika eredményeit, jövőbeli irányait témának. A 11. vándorgyűlés helyszínére és 

témájára vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban Rechnitzer János azt javasolta, hogy a kérdésben 

az elnökség döntsön 2013 elején. A javaslatot a közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással elfogadta. 

7. Korompai Attila a Számvizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatta a tagokat az MRTT pénzügyi 

helyzetéről. A közgyűlés a tájékoztatót egyhangú nyílt szavazással elfogadta. 

8. Ezt követően sor került a tagozatok tevékenységéről szóló tájékoztatókra. A Közép-dunántúli 

tagozat beszámolója kapcsán – a 20 éves COMITATUS kiadása veszélybe került – Rechnitzer 

János elnök felhívta az MRTT tagjainak figyelmét a folyóirat fontosságára és kérte, hogy a 

szakma nyújtson segítséget a lap fennmaradása érdekében. 

9. Rácz Szilárd titkár javaslatára a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással úgy döntött, hogy a 

jubileumi vándorgyűlésen kerüljön első alkalommal átadásra a Regionális Tudományért kitüntető 

cím. Az MRTT elnöksége a regionális tudomány területén végzett kiemelkedő kutatói, oktatói és 

tudományépítő tevékenysége elismeréseként Horváth Gyulát, az MRTT alapító elnökét javasolta a 

kitüntetésre. A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással úgy döntött, hogy a Regionális Tudományért 

kitüntető címet Horváth Gyulának adományozza. 

Egyéb napirendi pont nem lévén, Rechnitzer János elnök a közgyűlést berekesztette. 
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