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TUDOMÁNYI TÁRSASÁG 



2011. évi közgyűlés 

Révkomárom 

Évtizedértékelő beszámoló a leköszönő elnöktől (az alapcélok 
többségének elérése sikerült, a társaság a magyar regionális 
tudomány szakmai fórumává vált) 

Alapszabály-módosítás (tíz tagúra bővült az elnökség) 

Tisztségviselő-választás (új elnök, elnökség négy évre) 

Kedvezményes tagdíjak emelése (az illetménylap 
önköltségéhez viszonyítva) 

2012-ben 10 éves az MRTT 

A társaság alapítását 2002. február 21-én határozták el az 
MTA Regionális Tudományos Bizottság tagjai 

A jubileumi vándorgyűlés témája a regionális tudomány lesz 

 

 



Középtávú program 

2012–2015 

Alapelv: 

A társaság egy független civil szervezet, amely a területi 
kutatással, fejlesztéssel foglalkozó szakembereket fogja össze. 

Kiemelt célok: 

Szakmai kapcsolatok erősítése (fórumok, konferenciák, 
tanácskozások szervezése, nemzetközi szervezetekben való 
aktív részvétel); 

Szakmai ismeretek megosztása, bővítése (tájékoztatás, 
képzés, információk biztosítása); 

Véleménynyilvánítás a legfontosabb területi folyamatokat érintő 
politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben. 

 



Stratégiai célok 

2012–2015 

A térszemlélet társadalmasítása 

A területi folyamatokban érintett szakemberek összefogása 

Szakmai véleménynyilvánítás 

Bekapcsolódás az EU új tervezési időszakára való felkészülésbe 

A Kárpát-medencében kiépült regionális tudományi műhelyek és 
a kelet-közép-európai együttműködésének ösztönzése 

Felsőoktatási, doktori képzések támogatása 

Tagsági kör szélesítése, fiatalok bevonása 

Együttműködés a rokonszakmák szervezeteivel 

A társaság működésének biztosítása 

 



Akciók a 2012. évben 

Tagozatok megerősítése, újjászervezése 

Fiatalok bevonása a társaság működtetésébe, vezetésébe 

Hírek küldése a tagságnak 

Kapcsolatfelvétel a szakmai értelemben vett társszervezetekkel 

Európa és a területfejlesztés szakmai műhely létrehozása 

Tudományos díjak odaítélése, szabályok részletes kimunkálása 

Horváth Gyula elnöki munkájának elismerése 

Tagtoborzás különös tekintettel a társszakmák és a fiatalabb 
korosztály képviselőire 

Működés pénzügyi hátterének biztosítása 

 



Tagozatok megerősítése, 

újjászervezése 

 

Folyamatosan működő 

■ Közép-Magyarország 

■ Sopron (≠ Nyugat-dunántúli tagozat) 

■ Vajdaság 

 

Működő 

■ Dél-Alföld 

■ Észak-Alföld 

■ Közép-Erdély (Kolozsvár) 

■ Székelyföld (Csíkszereda) 

 

Alkalmanként működő 

■ Közép-Dunántúl 

■ Nyugat-Szlovákia (Révkomárom) 

 

Alvó tagozat 

■ Dél-Dunántúl 

■ Észak-Magyarország 

■ Kárpátalja 

■ Kelet-Szlovákia 

■ Nyugat-Dunántúl 

 

■ Sikeres tagtoborzás: 2012-ben rekordszámú új tag lépet be: 60 fő, ebből 33 határon túli 

(11 tagdíjfizetővel gyarapodott a Közép-magyarországi tagozat) 



Tudományos díjak 



Generációk 

GENERÁCIÓK DISKURZUSA 

A REGIONÁLIS TUDOMÁNYRÓL 

konferencia 

 

 11 szekció 

 96 előadás 

 140 regisztrált résztvevő 

 

 

DIALÓGUS 

A REGIONÁLIS TUDOMÁNYRÓL 

jubileumi kötet 

 

 3 generáció 

 17 szerző 



Taglétszám, tagdíj 

Megjegyzés:  

Illetménylap + tagdíjemelés (250%) 2008. jan. 1-től. Kedvezményes tagdíjak emelése (50%) 2012. jan. 1-től. 

Tagrevízió (tag az, aki tagdíjat fizet) 2010-től. Határon túliak száma: 2010 – 40 fő,  2011 – 52 fő, 2012 – 85 fő. 

2011. november 21-ei állapot. 
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Anyagi erőforrások 

Takarékos gazdálkodás (minimális működési költségek) 

A Regionális Kutatások Intézete biztosítja az infrastruktúrát 

A tagsági díj 75%-a az illetménylapot (a szakma fórumát) fedezi 

Személyi jövedelemadó 1%-a a Kiváló Ifjú Regionalista Díjat 
részben fedezi (2011: 167 ezer Ft, 2010: 129 ezer Ft, 2009: 166 
ezer Ft) 

A hazai vándorgyűlések többnyire nem veszteségesek 

Szakmai pályázatokból (TÁMOP, NEA) és eseti támogatásokból 
programfinanszírozás 



Célok 2013. évre 

 Részvétel a 2014–2020 közötti nemzeti és területi (megyei) 

tervezésben, annak véleményezésében 

 Társasági szinten nemzeti terv(ek) 

 Tagozati szinten megyei tervek (helyzetfeltárás és megyei fejlesztési 

koncepció) véleményezése 

 Fiatal Regionalisták VIII. Konferenciája – Győr, 2012. június 13–14. 

(társszervező) 

 2013. évi közgyűlés helyszíne:  Kecskemét, Kaposvár és más 

 A konferencia javasolt témái: 

 Európai kohéziós politika és Magyarország alkalmazkodása 

(eredmények és a jövő irányai) 

 Újiparosítás, ipari körzetek mint az új regionalitás  

 Innovációk és területi fejlődés 


