JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG
2014. november 27-i közgyűléséről

A közgyűlés helyszíne:

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (A1 terem)
8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A közgyűlés időpontja:

2014. november 27. 10 óra

1.

Dr. Rechnitzer János a Magyar Regionális Tudományi Társaság (továbbiakban: MRTT,
illetve Társaság) elnöke megállapította, hogy a 2014. november 27-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 – az alapszabály 4.1.5. pontja
alapján.

2.

10 órakor Rechnitzer János elnök megnyitotta a közgyűlést. Tájékoztatta a tagokat arról,
hogy a közgyűlés immár határozatképes, a jelenlévő tagok száma 72 fő (a jelenléti ív
csatolva). Ezt követően felkérte Rácz Szilárdot az ülés levezetésére.

3.

Rácz Szilárd a jegyzőkönyv vezetésére saját magát, annak hitelesítésére pedig Kovács
Sándor Zsolt és Páger Balázs tagokat javasolta, akik a jelölést elfogadták. A 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.

Rácz Szilárd tájékoztatta a tagokat, hogy a Társaság elnöksége több ponton is javasolja
a hatályos alapszabály módosítását. A módosítás tervezetét a meghívóhoz az elnök
korábban csatolta, a tervezetet minden jelen lévő tag megkapta. Ezt követően ismertette
a módosítás alábbiakban rögzített tervezetét.

6.

Rácz Szilárd ezt követően az MRTT alapszabályának az előbbiekben írt módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét (amit a tagok korábban úgyszintén megkaptak, s a
helyszínen is kiosztásra került) ismertette. A szövegben a vastag betűs részek a
közgyűlésnek javasolt tervezet szövegét jelölik.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság
alapszabálya

1. Általános rendelkezések
1.1.
1.2.
1.3.

Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi Társaság (röviden: MRTT, továbbiakban:
Társaság)
A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatások Központja
A Társaság önkormányzati elven működő egyesület. A Társaság jogi személy.

2. A Társaság célja
2.1.

A Társaság célja, hogy
– a regionális tudomány művelőinek szakmai fórumot biztosítson,
– megismertesse és népszerűsítse a nemzetközi és hazai regionális tudomány eredményeit,
– bekapcsolódjon a regionális tudomány nemzetközi szervezeteibe, s ezzel terjessze a hazai
tudományos eredményeket,
– kapcsolatot építsen ki a regionális politika alakítóival és annak gyakorlati megvalósítóival a
tudományos eredmények ismertetésére, befogadására,
– támogassa mindazon kutatóhelyeket, felsőoktatási intézményeket és más szervezeteket, ahol
a regionális tudományt művelik, vagy a jövőben művelni kívánják,
– pályázatokkal, ösztöndíjakkal és más kezdeményezésekkel támogassa a regionális tudomány
művelőit tudományos eredményeik közreadásában és népszerűsítésében,
– konferenciák,
tanácskozások
szervezésével,
valamint
könyvek,
kiadványok
megjelentetésével járuljon hozzá, hogy a tudományterület eredményei minél szélesebb
körben megismerhetők és felhasználhatók legyenek,
– támogassa a Kárpát-medencei regionális kutatásokat, a regionális fejlődést,
– közreműködjön az Európai Unió transzregionális politikájának Kárpát-medencei
megismertetésében.

3. A Társaság tagsága
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

A Társaság tagjai
– alapító tagok, valamint a
– regionális tudomány további művelői, vagy az iránt érdeklődő magyar és külföldi
természetes személyek, amennyiben elfogadják a Társaság alapszabályát, belépési
szándékukat belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatják, a Társaság alapszabályát
betartják és fizetik a tagdíjat.
A Társaság alapító tagjai az MTA Regionális Tudományos Bizottságának azon tagjai, akik
2002. február 21-én a Társaság alapítását elhatározták, és az alakuló Közgyűlésen jelen voltak.
A Társaság tagjai lehetnek a tudományos és a szakmai közélet azon személyiségei, akiknek a
tagságot a Társaság Elnöksége felajánlja, vagy ők kifejezik ebbéli szándékukat, feltéve, hogy a
belépési nyilatkozatot aláírják, a Társaság alapszabályát betartják és fizetik a tagdíjat. A
Társaság tagjai azonos jogokkal rendelkeznek és kötelezettségeik is azonosak.
A Társaság pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki egyetért a Társaság
céljaival, s annak megvalósítását támogatja.
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3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

A Társaság tiszteletbeli tagjai a regionális tudomány kimagasló művelőinek köréből kerülhetnek
ki.
A tagok, a pártoló tagok felvételéről és a tiszteletbeli tagi cím odaítéléséről az Elnökség
javaslata alapján a Közgyűlés dönt.
A tagság megszűnik:
– a természetes személy elhalálozásával,
– a Társaságból való kilépéssel, amit a tagnak írásban kell bejelenteni az Elnökségnek,
– törléssel, ha a tag felszólítás ellenére sem tesz eleget 60 napon belül tagdíjfizetési
kötelezettségének,
– kizárással, ha a tag a Társaság alapszabályát súlyosan és szándékosan megsérti.
A pártoló tagi viszony megszűnik, ha a pártoló tag erről írásban tájékoztatja az Elnökséget vagy
természetes személy esetén annak halálával, jogi személy esetén annak jogutód nélküli
megszűnésével.
A tiszteletbeli tagság megszűnése halállal, a tiszteletbeli tagságról való lemondással, vagy annak
közgyűlés által történő megszüntetésével történhet.
Fellebbezés
A törlésről, illetőleg a kizárásról hozott határozat ellen a tag 15 napon belül fellebbezhet a
Közgyűlés Elnökségéhez. A fellebbezésnek a kizárás végrehajtására felfüggesztő hatálya van.
Ha a Közgyűlés határozata törvénysértő, azt bármely tag a bíróság előtt megtámadhatja.
A tag jogai:
– tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Társaság Közgyűlésén és egyéb
rendezvényein,
– a Társaság Elnökségébe és Számvizsgáló Bizottságába tisztségviselőt választhat, illetőleg
tisztségviselőnek választható,
– javaslatot, előterjesztést nyújthat be a Közgyűléshez és Elnökségéhez,
– igénybe veheti a Társaság által biztosított lehetőségeket, szolgáltatásokat.
A pártoló tag, illetve pártoló tagságú jogi személy képviselője, valamint a tiszteletbeli tag
tanácskozási, véleményadási joggal vehet részt a Közgyűlésen. A pártoló tagságú jogi személy
által megjelölt természetes személy látogathatja a Társaságot, részt vehet annak rendezvényein.
A tag kötelezettségei:
– a Társaságban tisztségre történt megválasztását követően a tisztséggel járó feladatok legjobb
képességei szerinti ellátása,
– a tagsági díj fizetése,
– a Társaság alapszabályának megtartása,
– a regionális tudomány fejlesztése, népszerűsítése,
– a Társaság céljai megvalósításában való közreműködés.

4. A Társaság szervezete
4.1.

A Közgyűlés

4.1.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés az a testület, amely a tagok
összességéből áll: a Társaságot érintő bármely kérdésben dönthet.
4.1.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása,
b) a Társaság elnökének, a Számvizsgáló Bizottság elnökének, a Társaság Elnökségének és a
Számvizsgáló Bizottság tagjainak, továbbá ezek egy-egy póttagjának megválasztása,
visszahívása,
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4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.
4.2.

c) tiszteletbeli tagság adományozása, tagfelvétel, pártoló tag felvétele,
d) az éves költségvetés elfogadása,
e) a Társaság Elnökségének és Számvizsgáló Bizottságának munkájáról szóló beszámoló
elfogadása,
f) döntés valamely tag törlése, illetőleg kizárása ellen benyújtott fellebbezésről,
g) a Társaság feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének
kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés,
h) a tagok éves tagdíjának megállapítása.
A Közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli:
a) a rendes Közgyűlést évenként egy alkalommal kell összehívni,
b) rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 1/10-e azt (az ok
megjelölésével) írásban kéri, vagy ha a Társaság Elnöksége azt indokoltnak tartja,
c) rendkívüli Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.
A Közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait a Társaság Elnöksége a Közgyűlést 15 nappal
megelőzően Interneten, vagy postán feladott küldemény útján hirdeti meg. Interneten azok
számára kerülnek kiküldésre a Közgyűlés dokumentumai, akik ezt ily módon kérik. A
Közgyűlés elnöke (illetve az általa szervezéssel megbízott személy) köteles meggyőződni
arról, hogy a tag megkapta a hozzá Interneten eljuttatott dokumentumot. Amennyiben ez nem
regisztrálható, úgy az ő számára is postán kell megküldeni a dokumentumokat.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább 50%-a
+ 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor azt 30 napon belül újból, azonos
tárgysorozattal össze kell hívni. Az újból összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes (erre a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell).
A Közgyűlésen a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. Személyi ügyekben
titkos szavazást kell tartani. A határozatok elfogadásához az érvényes szavazatok egyszerű
többsége (50% + 1 igen szavazat) szükséges.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Társaság elnöke, a jegyzőkönyv
vezetője és két hitelesítő tag ír alá.
A Társaság Elnöksége

4.2.1. A Társaság Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) a Társaság ügyintéző, képviselő és végrehajtó
szerve.
4.2.2. Az Elnökség tizenegy tagból áll.
4.2.3. A Társaság elnökét, titkárát, három alelnökét és az Elnökség további hat tagját a Közgyűlés
választja négy évre. Az Elnökség tagjainak újraválasztása lehetséges.
4.2.4. Az Elnökség két Közgyűlés között intézi és szervezi a Társaság tevékenységét, dönt a nem a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben.
4.2.5. A Társaság Elnöksége szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést, amelyet
az elnök hív össze, annak helye, ideje és napirendje megjelölésével. Az Elnökség ülése
határozatképes, ha azon az elnök és öt elnökségi tag jelen van. Az elnökségi ülésekre az elnök
meghívja a tagozatvezetőket, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.
4.2.6. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Egyes kérdéseket az elnök elektronikus
szavazásra bocsáthat. Üléseiről emlékeztető készül, amelyet a Társaság elnöke és az
Elnökség egyik tagja ír alá.
4.2.7. Az Elnökség feladatai:
a) előkészíti a Közgyűlést, az éves munkatervet,
b) a Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetést,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
4.3.

a jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, szervezi a Társaság tevékenységét,
javaslatot tesz az éves Közgyűlésnek a tagsági díj összegére,
meghatározza a következő időszak teendőit, feladatait,
megállapítja a Társaság által szervezett rendezvények, illetve nyújtott szolgáltatások
kívülállók által történő igénybevételének feltételeit,
dönt az ösztöndíjasok felvételéről, javaslatot tesz tagok (pártoló és tiszteletbeli tagok)
felvételére, dönt a tagságból való törlésről, valamint a kizárásról,
meghatározza saját ügyrendjét,
beszámol a Közgyűlésnek a végzett munkáról,
elnökségi tag, illetőleg a Számvizsgáló Bizottság tagjának lemondása esetén a tisztség
ellátására póttagot kér fel.

A Társaság elnöke

4.3.1. A Társaságot az elnök képviseli, képviseleti joga önálló. A Társaság bankszámlájáról az elnök
rendelkezik, a titkárral együttesen. Az elnököt akadályoztatása esetén a titkár vagy az
alelnökök (külön-külön) helyettesíthetik. Az elnök személyében egyszer újraválasztható.
4.3.2. Az elnök feladata a Közgyűlés és az Elnökség összehívása, a közgyűlések, illetve az elnökségi
ülések közötti időszakban a Társaság életének irányításával kapcsolatos feladatok ellátása.
4.3.3. A megüresedett elnökségi, illetve számvizsgáló bizottsági tag tisztének betöltésére az elnök
kéri fel a megválasztott póttagot.
4.4.

A Társaság titkára

4.4.1. A Társaságot az elnök akadályoztatása esetén általános jelleggel a titkár képviseli.
4.4.2. A titkár feladata a Társaság működésének biztosítása, a közgyűlések, illetve az elnökségi
ülések közötti időszakban a Társaság életének irányításával kapcsolatos feladatok ellátása,
gondoskodni a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek előkészítéséről és végrehajtásáról.
4.5.

A Társaság alelnökei

4.5.1. A Társaságnak három alelnöke van.
4.5.2. Az alelnökök szükség szerint, az elnök vagy az Elnökség felkérésére helyettesítik az elnököt,
és ellátják az Elnökség által rájuk bízott feladatokat.
4.6.

A Számvizsgáló Bizottság

4.6.1. A Közgyűlés által választott Számvizsgáló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) rendszeresen
ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, pénz- és vagyonkezelését, amelyről évente jelentést készít
a Közgyűlés részére.
4.6.2. A Bizottság elnökből és két tagból áll. A Bizottság maga állapítja meg tevékenységének
szabályait. A Bizottság ülését annak elnöke írásban hívja össze, évente egy alkalommal. A
határozatképességhez a Bizottság teljes létszáma szükséges. Határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet a Bizottság elnöke és két tagja aláírásával hitelesít.
4.6.3. A választás és újraválasztás feltételei megegyeznek az Elnökség tagjaira vonatkozókkal.
4.7.

A Társaság Elnökségének és Számvizsgáló Bizottságának póttagja

4.7.1. A Közgyűlés az Elnökségbe és a Számvizsgáló Bizottságba egy-egy póttagot választ, azok
megbízatásának időtartamára. Ha az Elnökség, illetve a Számvizsgáló Bizottság tagjának
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megbízatása elhalálozás, kilépés, tagságból törlés, kizárás vagy lemondás miatt megszűnik, az
elnökségi tagsági, illetőleg a számvizsgáló bizottsági tagsági tisztség betöltésére az elnök a
póttagot kéri fel, akinek a megbízatása a választási ciklusra érvényes.
4.7.2. A póttagok választásának és újraválasztásának feltételei megegyeznek az Elnökség tagjaira
vonatkozó választási szabályokkal.
4.8.

Tagozatok

4.8.1. A Társaság tagjai az Elnökség hozzájárulásával területi, határon túli vagy szakmai tagozatot
hozhatnak létre.
5. A Társaság vagyona
5.1.
5.2.
5.3.

A Társaság önálló vagyona a tagdíjból, illetőleg a pártolói tagi és egyéb támogatásokból,
pályázatokból, adományokból képződik.
A Társaság a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési
jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik.
A Társaság kiadásai: működési költségek, rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb
kiadások.

6. Záró rendelkezések
6.1.

6.2.

6.3.

Az MRTT mint belföldi székhelyű társadalmi szervezet a magyarországi tudományos közösség
és a határon túli magyarság érdekében működik; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
nem folytat pártpolitikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt; országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választásokon
jelöltet nem állít.
Az MRTT a „Regionális Tudományért Díjat” adományozza annak a természetes személynek,
aki kiemelkedő munkásságával járult/járul hozzá a regionális tudomány fejlesztéséhez, az
MRTT céljainak megvalósításához. A díj adományozásáról és annak esetleges visszavonásáról
az Elnökség javaslatára a Közgyűlés dönt. Visszavonásra akkor kerülhet sor, ha arra a díj
birtokosa méltatlanná válik. A méltatlanság esetköreit az Elnökség határozza meg.
A Társaság a „Kiváló Ifjú Regionalista Díjat” adományozza annak a 35 évnél nem idősebb
tagjának, aki kimagasló tudományos eredménnyel, példaadó szakmai, közösségi aktivitással erre
rászolgált. Az adományozásról az Elnökség a tagozatvezetőkkel együtt dönt.

Jelen Alapszabály a Baranya Megyei Bíróság 2003. január 16. napján kelt (Pk. 60.174/2002/8. számú)
végzésével jogerőre emelkedett Alapszabályának az MRTT 2007. október 25-i, 2011. november 24-i
és 2014. november 27-i Közgyűlésén kiegészített és módosított Alapszabályával egységes
szerkezetbe foglalt szövege.
Veszprém, 2014. november 27.

Dr. Rechnitzer János
elnök
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Rácz Szilárd megnyitotta az Alapszabály jegyzőkönyvben rögzített módosításának
tervezete feletti vitát. A vitában hozzászólás, vélemény, javaslat nem hangzott el. Ez
után feltette a kérdést, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt fent rögzített
alapszabályt a közgyűlés elfogadja-e. A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással a
módosított alapszabályt elfogadta és egyúttal kérte az elnököt, hogy azt a Bírósághoz
nyilvántartásba-vétel végett nyújtsa be.
7.

Rechnitzer János elnök beszámolt az elnökség és az MRTT legutóbbi közgyűlése óta
eltelt időszak tevékenységéről és ismertette a Társaság középtávú programjának
teljesülését. A beszámolót követően Rácz Szilárd megnyitotta a vitát, majd –
hozzászólás, vélemény, észrevétel nem lévén, feltette szavazásra a kérdést, hogy a
közgyűlés elfogadja-e az elnökségi beszámolót. A közgyűlés egyhangú, nyílt
szavazással elfogadta Rechnitzer János elnök beszámolóját.

8.

Korompai Attila a Számvizsgáló Bizottság elnöke ismertette a bizottság jelentését az
MRTT pénzügyi helyzetéről. Miután hozzászólás, vélemény erre vonatkozóan nem
hangzott el, Rácz Szilárd javaslatára a közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással a
Bizottság jelentését elfogadta.

9.

Rechnitzer János elnök előterjesztette az MRTT 2014. évi költségvetését. A közgyűlés
egyhangú, nyílt szavazással elfogadta a költségvetést.

10.

Ezt követően sor került a regionális tagozatok tevékenységéről szóló tájékoztatókra.

11.

Rácz Szilárd titkár javaslatára a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással úgy döntött, hogy
a 2014. évi vándorgyűlésen kerüljön átadásra a Regionális Tudományért Díj. Az MRTT
elnöksége a regionális tudomány területén végzett kiemelkedő kutatói, oktatói és
iskolaépítő tevékenysége elismeréseként Buday-Sántha Attilát, az MRTT tavasszal
elhunyt alelnökét javasolta a kitüntetésre. A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással úgy
döntött, hogy a Regionális Tudományért Díjat Buday-Sántha Attilának adományozza.

12.

Rechnitzer János előterjesztette a 2015. évre kitűzött terveket. A következő köz- és
vándorgyűlés helyszínére és témájára vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban Rechnitzer
János azt javasolta, hogy a kérdésben az elnökség döntsön 2015 elején. A javaslatot a
közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással elfogadta.

Egyéb napirendi pont nem lévén a Társaság elnöke a közgyűlést berekesztette.
K.m.f.
Rácz Szilárd
jegyzőkönyvvezető

Dr. Rechnitzer János
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kovács Sándor Zsolt

Páger Balázs
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