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2015. évi közgyűlés – Eger
Részletes értékelés a 2012–2015 közötti időszak eredményeiről.
Alapelvünkhöz hűen a társaság egy független civil szervezetként
működik, amely ténylegesen képes összefogni, befogadni a
területi kutatással, fejlesztéssel foglalkozó szakembereket.
Új alapszabály (új Ptk. írta elő, egységes szerkezetű, tartalmi
változás a célokban és a funkciókban nincs, lényeges változás a
működésünket illetően nincs).
Tisztújítás: kilenc új és hét újraválasztott tisztségviselő vesz
részt a társaság vezetésében a 2015–2019 közötti időszakban.
2015-ben rekordszámú hazai tagdíjfizető: 197 fő.
Egri vándorgyűlés: 190 résztvevő, 100 magyar, 12 angol nyelvű
előadás. 4 külföldi plenáris előadó (köztük az ERSA elnöke).

Kihívások
A területiség a hazai közpolitikában és közéletben elveszítette
korábbi elismert pozícióját, így a szakmai körökben és a
közfigyelemben visszafogottság (feledés) figyelhető meg.
Generációváltás indult meg a regionális szakemberek körében,
aminek a feldolgozását, a fiatalításból következő szükségszerű
átrendeződését segíteni, ösztönözni kell.
A nemzetköziesedés kedvező tendenciáját szélesebb körben
szükséges érvényesíteni a hazai és a nemzetközi szakmai körök
folyamatos kommunikációjának megteremtésével.
A szakmai körök, valamint a területiséggel érintkező más
közösségek is elvárják, hogy határozottabban megjelenítsük a
regionális tudomány művelőinek véleményét.

Kiemelt céljaink 2016–2019
Elődeink és alapítóink munkájának és szellemiségének
továbbvitele, annak ápolása.
Olyan témák feldolgozása, amelyek a hazai területi folyamatokat
rövid és középtávon meghatározzák, annak alakulására hatnak.
Nemzetközi kapcsolatok további erősítése, bekapcsolódás a
kelet-közép-európai regionális szakmai közösségek munkájába.
A határon túli regionális szakemberek összefogása,
bekapcsolódásuk segítése a hazai és nemzetközi programokba.
A tudományos ismeretterjesztés legfontosabb fórumainak
támogatása.
Vélemény nyilvánítás a területi politikát érintő legsúlyosabb
kérdésekben, annak eljuttatása az illetékes fórumokra.

Tevékenységek (1)
Tagozatok programszerű működése. A 14 tagozat és
tagozatvezető munkájának értékelése, éves beszámolók
megjelenítése a honlapon. Középtávú tervek összeállítása és
megvalósításának anyagi, szakmai támogatása. Évente
legalább kettő tudományos rendezvény megszervezése,
elnökségi látogatással egybekötött konferenciák kétévente.
Kiemelt rendezvények (vándorgyűlés, fiatal regionalisták
konferenciája, regionális tudományi esték) rendszeres
megszervezése, új rendezvények (pl. vitaestek) indítása
(szabadegyetem folytatása új tematikával, Glokál szeminárium
elnevezéssel).

Tevékenységek (2)
Stratégiai partneri viszonyunkat fejleszteni a regionális
tudomány legfontosabb szervezeteivel (MTA KRTK Regionális
Kutatások Intézete, MTA Regionális Tudományi Bizottság),
valamint a regionális tudományt oktató/kutató tanszékekkel,
doktori iskolákkal, továbbá igényes üzleti, piaci vállalkozásokkal.
A Tér és Társadalom folyóiratot változatlanul illetménylapnak
tekintjük, kiadását támogatjuk.
A Dialóg Campus Kiadónál az újraindítandó Studia Regionum
könyvsorozat támogatása (könyvbemutatók szervezése,
könyvek vásárlása, előjegyzés toborzása).
A Deturope folyóirattal partneri viszonyra törekszünk (évente egy
angol nyelvű tematikus szám a vándorgyűlés előadásaiból).

Tevékenységek (3)
Együttműködés elmélyítése a hazai társszervezetekkel
(középtávú együttműködési tervek a Magyar Statisztikai
Társaság, a Magyar Urbanisztikai Társaság és a Kistérségek
Fejlesztéséért Tudományos Egyesület elnökségével),
kapcsolatfelvétel más országos szakmai szervezetekkel.
A nemzetközi kapcsolatok (ERSA/RSAI, RSA) rendezettek, a
következő években a közép-európai szervezeti
együttműködések erősítése a cél. A vándorgyűléseken
megtartjuk a nemzetközi plenáris blokkot, ahol a regionális
tudomány ismert európai szakemberei mutatkoznak be.
Törekszünk a kelet-közép-európai meghívottak aranyának
emelésére.

Tevékenységek (4)
Fiatalok (doktoranduszok, fiatal oktatók/kutatók/elemzők) és új
kollégák bevonása a társaság működtetésébe, vezetésébe, a
generációváltás folyamatosságának biztosítása.
Szakmai állásfoglalások kidolgozása a területi folyamatokat
érintő legfontosabb kérdésekben, társszervezetek bevonásával.
Aktív tagok megtartása, tagtoborzás, lemorzsolódás
csökkentése. Adatfrissítés, határon túli tagság erősítése.
Tudományos díjak, támogatások odaítélése. Tagjaink
köszöntése a kerek évfordulójukon. Rendszeres hírszolgáltatás.
Működés és rendezvények pénzügyi, szervezeti hátterének
biztosítása: szponzorkeresés, pályázatok, 1%-os felajánlás,
források megfelelő befektetése. Honlap folyamatos frissítése.
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Megjegyzés: Hazai tagdíjfizetők száma 2016. szeptember 13-án. (A tagok többsége október–novemberben fizet.)
Illetménylap + tagdíjemelés (250%) 2008-tól. Tagrevízió 2010-ben. Kedvezményes tagdíjak emelése (50%) 2012-től.

Határon túli tagok: 2011 – 52 fő, 2012 – 85 fő, 2013 és 2014 – 93 fő, 2015 – 96 fő, 2016 – 109 fő.

Székelyföldi Regionális
Tudományi Társaság (SZRTT)
2016 januárjában a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
csíkszeredai karán tizennégy regionális és ahhoz kapcsolódó
tudományok területén doktorált személy a Magyar Regionális
Tudományi Társaság mintájára, hasonló célkitűzésekkel hozta
létre ezt a tudományos fórumot.
Az SZRTT a Magyar Regionális
Tudományi Társaság
székelyföldi tagozataként is működik.
Honlap: http://www.szrtt.ro/

Partiumi Területi Kutatások
Intézete (PTKI)
A Partiumi Keresztény Egyetem keretein belül önálló kutatási
egységként működő PTKI 2015-ben alakult, létrehozásának célja
a Partium területét érintő regionális kutatások tudatos
felvállalása, szervezése, a meglévő
interdiszciplináris kutatási kapacitás egy
rendszerbe való összefogása. Az intézetnek
belső és külső tagjai is vannak.
A PTKI 2016. április 28-án
együttműködési megállapodást kötött
az MRTT-vel, ezzel a társaság 14.,
partiumi tagozatává vált.
Honlap: http://ptki.partium.ro/

