
 

JEGYZŐKÖNYV 

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

2017. október 19-i közgyűléséről 

 

A közgyűlés helyszíne: Széchenyi István Egyetem 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Auditórium) 

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 2. 

A közgyűlés időpontja: 2017. október 19. 10 óra 

 

1. Dr. Rechnitzer János a Magyar Regionális Tudományi Társaság (továbbiakban: MRTT, 

illetve Társaság) elnöke megállapította, hogy a 2017. október 19-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 X.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 30 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 Kovács Sándor 

Zsolt és Horeczki Réka 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. Rechnitzer János elnök beszámolt az elnökség és az MRTT legutóbbi közgyűlése óta eltelt 

időszak tevékenységéről, valamint ismertette a Társaság középtávú programjának teljesülését, 

hangsúlyozva a generációváltás és a további nemzetköziesedés fontosságát. Ezt követően az 

elnök ismertette lemondásának személyes okait. Rechnitzer János az alapszabálynak 

megfelelően, az elnökséget és a tagságot előzetesen, írásban is tájékoztatva, a közgyűlés 

napjával, 2017. október 19-ével egyidejűleg lemondott elnöki tisztségéről. Az elnök kérésére 

ezt követően az MRTT alelnöke, Lengyel Imre kapott szót, aki tájékoztatta a jelenlévőket, 

hogy miért döntött ő is elnök úrral együtt az idő előtti visszavonulás, a lemondás mellett. 

Lengyel Imre az alapszabálynak megfelelően, az elnökséget és a tagságot előzetesen, írásban 

is tájékoztatva, a közgyűlés napjával, 2017. október 19-ével egyidejűleg lemondott alelnöki 

tisztségéről. A beszámolót követően Rácz Szilárd megnyitotta a vitát. A jelenlévők 

hozzászólásaikban méltatták az elnök és az alelnök vezetői tevékenységét, a Társaságért és a 

magyar regionális tudományért kifejtett önzetlen munkáját. Gál Zoltán javasolta, hogy 

Rechnitzer Jánost válassza meg a Társaság tiszteletbeli elnöknek. A javaslatot a közgyűlés 

egyhangú nyílt szavazással elfogadta. Rácz Szilárd ehhez kapcsolódva javasolta, hogy a 

tiszteletbeli elnökről szóló részletes – a későbbiekben majd az alapszabályba is bekerülő – 
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szabályozás kidolgozását a közgyűlés utalja az elnökség hatáskörébe. A javaslatot a 

közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta. Ezt követően Rácz Szilárd feltette szavazásra 

a kérdést, hogy a közgyűlés elfogadja-e az elnöki beszámolót. A közgyűlés egyhangú, nyílt 

szavazással elfogadta Rechnitzer János elnök beszámolóját. 

6. Kovács Sándor Zsolt, a Számvizsgáló Bizottság tagja, tájékoztatta a tagokat az MRTT 2016. 

évi pénzügyi helyzetéről. Rácz Szilárd megnyitotta a vitát, majd – hozzászólás, vélemény, 

észrevétel nem lévén – feltette szavazásra a kérdést, hogy a közgyűlés elfogadja-e az 

Számvizsgáló Bizottsági beszámolót. A közgyűlés a tájékoztatót egyhangú nyílt szavazással 

elfogadta. 

7. Rechnitzer János elnök előterjesztette az MRTT 2017. évi költségvetését. A közgyűlés 

egyhangú, nyílt szavazással elfogadta a költségvetést. 

8. Rácz Szilárd tájékoztatta a tagokat, hogy – a meghívóban írtak szerint –, mivel a 

tisztségviselők közül az elnök és az egyik alelnök lemondtak, továbbá egyik elnökségi tagunk 

elhalálozott, részleges tisztújításra kerül sor, amely az MRTT 2017. júniusi elnökségi döntése 

alapján a jelenlegi négyéves elnökségi ciklus végéig, azaz 2019 végéig szól. Rácz Szilárd ezt 

követően személyi javaslatot kért a Szavazatszámláló Bizottság két tagjára. A jelenlévők 

Kovács Sándor Zsolt és Horeczki Réka tagokat javasolták a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjainak. Rácz Szilárd javaslatára a közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással elfogadta a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Kovács Sándor Zsoltot és Horeczki Rékát. Rácz Szilárd 

átadta a szót az elnökség 2017. júniusi ülésén felkért jelölőbizottságnak. Végh Zoltán elnök 

nevében Nagyné Molnár Melinda, a jelölőbizottság tagja ismertette a jelölő bizottság 

tevékenységét, majd a bizottság nevében a következő személyekre és tisztségekre tett 

javaslatot. Elnök: Gál Zoltán. Alelnök: Varga Attila. Elnökségi tagok és póttag: Csomós 

György, Dusek Tamás, Lengyel Balázs, Lipták Katalin és Szendi Dóra. 

Rácz Szilárd feltette a kérdést, hogy a közgyűlés elfogadja-e a jelölőbizottság jelöléseit. A 

közgyűlés azt egyhangú, nyílt szavazással elfogadta. Tekintettel arra, hogy egy személy csak 

egy tisztségre jelöltetett, Rácz Szilárd javasolta, hogy a közgyűlés egyben szavazzon a 

tisztségviselőkről. A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással arról döntött, hogy egy 

szavazással döntenek a tisztségviselőkről. Rácz Szilárd ezt követően javasolta, hogy az 

elnökségi póttag tisztségre azt a jelöltet tekintse megválasztottnak a közgyűlés, aki a 

megválasztott elnökségi tagokat követően a legtöbb szavazatot kapta. A közgyűlés egyhangú, 

nyílt szavazással úgy döntött, hogy a megválasztott elnökségi tagokat követően a legtöbb 

szavazatot kapott jelöltet tekinti megválasztottnak az elnökségi póttag tisztségre. 

Ezután Rácz Szilárd ismertette a szavazás módját, illetve azt, hogy a felsorolt tisztségek 

megválasztására titkosan kerül majd sor. A szavazás megkezdése előtt Rácz Szilárd felkérte a 

jelölteket, hogy legfeljebb két percben mutatkozzanak be. Ezt követően Rácz Szilárd felkérte 

a Szavazatszámláló Bizottság tagjait, hogy a tagoknak osszák ki a szavazólapokat. Miután ez 

megtörtént szünetet rendelt el, és kérte a tagokat, hogy az előző bekezdésben írt ismertetés 

szerint szavazzanak. A szünet és a tagok szavazatainak leadása után Kovács Sándor Zsolt 

tájékoztatta a tagokat, hogy a Szavazatszámláló Bizottság felbontotta az urnát, megszámlálta a 

szavazatokat, majd ez alapján ismertette a szavazás végeredményét. 

Szavazás az elnöki tisztségről. A leadott szavazatok száma 29 db, érvényes szavazatok száma 

29 db, érvénytelen szavazat 0 db. A szavazás eredménye: Gál Zoltán: 28 szavazat. A társaság 

új elnöke: Gál Zoltán. 

Szavazás az alelnöki tisztségéről. A leadott szavazatok száma 29 db, érvényes szavazatok 

száma 29 db, érvénytelen szavazat 0 db. A szavazás eredménye: Varga Attila:  28 szavazat. A 

társaság új alelnöke: Varga Attila. 
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Szavazás az elnökség új tagjairól. A leadott szavazatok száma 29 db, érvényes szavazatok 

száma 29 db, érvénytelen szavazat 0 db. A szavazás eredménye: Csomós György: 11 

szavazat, Dusek Tamás: 17 szavazat, Lengyel Balázs: 12 szavazat, Lipták Katalin:  9 szavazat, 

Szendi Dóra: 6 szavazat. Az eredmények alapján az elnökség két új tagja: Dusek Tamás és 

Lengyel Balázs. Az elnökség póttagja: Csomós György. 

Rácz Szilárd felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a hatályos alapszabály tartalmazza az 

elnök nevét. Ezért lehetséges, hogy az alapszabály módosítása is szükséges jelen közgyűlésen, 

mert ez a közgyűlés hatásköre. Rácz Szilárd megnyitotta e kérdésben a vitát. A jelenlévők 

egyetértettek abban, hogy az új elnök nevét át kell vezetni az alapszabály vonatkozó pontján a 

régi elnök nevének egyidejű törlésével. Rácz Szilárd ezért a következő javaslatot tette: 

Amennyiben az új elnök megválasztása miatt az alapszabályt hivatalosan módosítani kell, úgy 

a közgyűlés támogassa, hogy kizárólag az elnök nevének megváltoztatásával módosuljon az 

alapszabály 17. pontjának első mondata. Szövegszerűen: „A Társaság elnöke: Dr. Gál 

Zoltán.” A javaslatot a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta. 

9. Rácz Szilárd előterjesztette az elnökség 2018-től érvényes tagdíjakra vonatkozó javaslatát. 

2018-tól részben a tagok visszajelzései, részben a megváltozott olvasói szokásokra reagálva 

differenciált tagdíjat vezet be az MRTT attól függően, hogy az illetménylapot online vagy 

nyomtatott formában is kéri-e a tag. A javaslatban a határon túli tagokra vonatkozóan két 

alternatíva közül lehetséges a választás. A javaslattal kapcsolatos hozzászólásában Nemes 

Nagy József, Szabó Pál és Korompai Attila a határon túliak tagdíjának változatlansága mellett 

érvelt, míg a többi hozzászóló – köztük Nagy Imre határon túli alelnök és Ricz András 

vajdasági tagozatvezető – az online tagdíj hazai és határon túli egységessége mellett foglalt 

állást. Rácz Szilárd ezért szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a határon túli tagok a hazai 

nappali tagozatos hallgatók kedvezményes tagdíjával azonos összegű tagdíjat fizessenek-e. 

Rácz Szilárd feltette szavazásra a kérdést, a közgyűlés nyílt, többségi szavazással, négy 

ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a határon túli tagok a hazai nappali tagozatos 

hallgatók kedvezményes tagdíjával azonos összegű tagdíjat fizessenek 2018-tól. Ezt követően 

Rácz Szilárd javasolta, hogy az MRTT határon túli tagjainak befizetéseit közvetlenül az adott 

határon túli tagozat működésére, szakmai munkájára fordítsa a Társaság. A javaslatot a 

közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással elfogadta és az alábbiak szerint határozta meg a 

tagdíjak összegét. Nyomtatott és online tagdíjak (az illetménylapot a megszokottak szerint 

postán is megküldi az MRTT): Aktív keresők 10.000 Ft; Nyugdíjasok 8.000 Ft; Nappali 

tagozatos hallgatók 6.000 Ft. Online tagdíj (az illetménylap csak online érhető el): Aktív 

keresők 7.000 Ft; Nyugdíjasok 5.000 Ft; Nappali tagozatos hallgatók 3.000 Ft; Határon túli 

tagok 3.000 Ft. 

Egyéb napirendi pont nem lévén a Társaság elnöke a közgyűlést berekesztette. 

K.m.f. 

 

 

Rácz Szilárd 

jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Gál Zoltán 

elnök 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

Kovács Sándor Zsolt 

 

Horeczki Réka 
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A Pécsi Törvényszék 2018. január 15-én kelt 2.Pk.60.174/2002/27. számú végzésére való 

hivatkozással, a fenti jegyzőkönyvet pontosítjuk a közgyűlésen elhangzottak szerint. A 

pontosító szövegrészeket aláhúzással jelöltük. 

 

 

Pécs, 2018. január 23. 
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jegyzőkönyvvezető 
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elnök 
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