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Alapelvünk: 

■ Az MRTT egy független civil szervezet, amely a területi 
kutatással, fejlesztéssel foglalkozó szakembereket fogja össze. 

 

2017 őszén részleges tisztújítás: 

■ Új elnök (Gál Zoltán), új alelnök (Varga Attila), 3 új elnökségi tag 
(Dusek Tamás, Lengyel Balázs, Csomós György). 

Kiemelt céljaink változatlanok. 

■ Középtávú program (2016–2019) megvalósítása folyamatban. 

■ Nagyobb hangsúly a nemzetközi láthatóságon és a tudományos 
beágyazódáson. 

 

 

 
 

 



Stratégia (2016–2019) 

megvalósítása folyamatban 

Több energiát kívánó tevékenységek: 

■ Tagozatok programszerű működése. 

■ Határon túli tagság (2017: 111 fő) erősítése, megújítása, 
tagrevízió. Határon túli tagdíj bevezetése 2018-tól. 
► Tapasztalatok (2018: 7 fő fizetett), következtetések levonása. 

■ Szakmai állásfoglalások a területi folyamatokat érintő ügyekben. 

■ Rendszeresebb együttműködés a hazai társszervezetekkel. 

■ Pénzügyi háttér biztosítása. ► Pályázatok (cél szerinti és 
kapcsolódó vállalkozási tevékenység). SZJA 1%-os felajánlások. 

■ Akadémiai szféra bizonytalansága. Az MRTT pénzügyileg, 
jogilag független, de… 

 

 

 

 

 

 



Stratégia (2016–2019) 

megvalósítása folyamatban 

Folyamatosan sikeres tevékenységek: 

■ Kiemelt rendezvényeink rendszeres megszervezése. 

■ Rendezvények pénzügyi hátterének biztosítása (2018: PADS). 

■ Partneri viszony a regionális tudomány fontosabb szervezeteivel.  

■ Tér és Társadalom illetménylap. 

■ Studia Regionum könyvsorozat támogatása. 

■ Deturope folyóirattal partneri viszony (2019-től Q4-es lesz). 

■ A közép-európai együttműködések erősítése (CERS, GfR). 

■ Rendszeres hírszolgáltatás. Honlap folyamatos frissítése. 

■ Tagtoborzás. Tudományos díjak, támogatások odaítélése. 

 

 

 

 

 



Stratégia (2016–2019) 

megvalósítása folyamatban 

Új, sikeres tevékenységek: 

■ Differenciált tagdíjemelés (60% az online TéT-et választotta). 

■ Hazai aktív tagok megtartása. 2017-ben rekord: 213 fő. 
2018. októberig: 170 fő (év végére a 190 főt el fogjuk érni). 

■ Működés pénzügyi hátterének biztosítása (NEA M 2017, 2018). 

■ Gyakorló területfejlesztőkkel, vállalati szakemberekkel sikeres 
kapcsolatfelvétel. 

■ Fiatalok, új kollégák bevonása a vezetésbe (elnökség, 
konferenciák). ► Elnöki szóbeli dicséretek. 

■ Nemzetközi láthatóság intenzív növelése. ► Feladatok 2019. 

 

 

 

 



Tervek, feladatok 2019-re 

Nemzetközi konferenciák szervezése: 

■ 2019. október (Sopron) 7th Central European Conference in Regional 
Science és 17. MRTT vándorgyűlés. 

■ 2021. augusztus (Pécs) 61st Annual Congress of European Regional 
Science Association (pályázat sikeres; felkészülés). 

■ Magyar RSAI-tagok számának emelése (2016: 42 fő; 2018: 63 fő). 

Tisztújítás: 

■ Tisztségviselő-választás (2020–2023). ► ERSA szervezőbizottság. 

Veszély: 

■ A K+F+I-rendszer küszöbön álló teljes átalakításával 
a regionalista szakma megmaradása forog kockán! 
► MRTT misszió: regionális tudomány hazai promóciója! 

 

 

 


