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1. Dr. Gál Zoltán a Magyar Regionális Tudományi Társaság (továbbiakban: MRTT, illetve 

Társaság) elnöke megállapította, hogy a 2019. október 11-én 13 órára összehívott közgyűlés 

határozatképtelen, s ezért – az írásban kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően – 

ugyanerre a napra, ugyanazon napirendi pontokkal, ugyanezen helyszínre 14 órára hívta össze 

a közgyűlést – az alapszabály X.5. pontja alapján. 

2. 14 órakor Gál Zoltán elnök megnyitotta a közgyűlést. Tájékoztatta a tagokat arról, hogy a 

közgyűlés immár határozatképes, a jelenlévő tagok száma 54 fő (a jelenléti ív másolata 

csatolva). Ezt követően felkérte Rácz Szilárd titkárt az ülés levezetésére. 

3. Rácz Szilárd a jegyzőkönyv vezetésére saját magát, annak hitelesítésére pedig Lux Gábor 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. Gál Zoltán 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 Gál Zoltán elnök beszámolóját. 

6. Kovács Sándor Zsolt, a Számvizsgáló Bizottság tagja, tájékoztatta a tagokat az MRTT 2018. 

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. Gál Zoltán elnök előterjesztette az MRTT 2019. évi költségvetését. A közgyűlés egyhangú, 

nyílt szavazással elfogadta a költségvetést. 



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

tisztségviselők mandátuma lejárt, a közgyűlés által a módosított alapszabály szerint új 

elnököt, titkárt, alelnököket, elnökségi tagokat, elnökségi póttagot, számvizsgáló bizottsági 

elnököt, tagokat és póttagot kell választani 4 éves időtartamra. Rácz Szilárd ezt követően 

személyi javaslatot kért a Szavazatszámláló Bizottság két tagjára. A jelenlévők Ricz András 

és Varjú Viktor tagokat javasolták a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak. Rácz Szilárd 

javaslatára a közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjainak Ricz Andrást és Varjú Viktort. Rácz Szilárd átadta a szót az elnökség 2019. áprilisi 

ülésén felkért, hét tagú jelölőbizottságnak. Kárpáti József jelölőbizottsági elnök ismertette a 

jelölőbizottság tevékenységét, majd a bizottság nevében a következő személyekre és 

tisztségekre tett javaslatot. 

• Az MRTT elnöke: Gál Zoltán. 

• Az MRTT titkára: Rácz Szilárd. 

• Az MRTT alelnökei: Nagy Imre, Szabó Pál, Varga Attila. 

• Az MRTT elnökség tagjai és póttagja: Fábián Attila, Jakobi Ákos, Józsa Viktória, 

Káposzta József, Kovács Sándor Zsolt, Lengyel Balázs, Mezei Katalin.  

• Az MRTT Számvizsgáló Bizottságának elnöke: Csomós György, Tóth Tamás. 

• Az MRTT Számvizsgáló Bizottságának tagjai és póttagja: Forman Balázs, Lipták Katalin, 

Vas Zsófia. 

Rácz Szilárd ezt követően megkérdezte, hogy az itt felsoroltakon kívül van-e valakinek 

bármelyik fentebb felsorolt tisztségre további javaslata. Miután ilyen javaslat nem hangzott el, 

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 is 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, illetve a Számvizsgáló Bizottsági póttag tisztségre azt a jelöltet tekintse 

megválasztottnak a közgyűlés, aki a megválasztott elnökségi, illetve Számvizsgáló Bizottsági 

tagokat követően a legtöbb szavazatot kapta. A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással úgy 

döntött, hogy a megválasztott elnökségi, illetve Számvizsgáló Bizottsági tagokat követően a 

legtöbb szavazatot kapott jelöltet tekinti megválasztottnak az elnökségi, illetve a 

Számvizsgáló Bizottsági póttag tisztségre. 

Ez után 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 Ricz András tájékoztatta 

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

szavazatokat, majd ez alapján ismertette a szavazás végeredményét. 

A szavazás eredményes volt, a jelöltek közül az alábbi személyek töltik be a tisztségviselői 

helyeket a következő 4 évben. 

Szavazás az elnöki tisztségről. A leadott szavazatok száma 53 db, érvényes szavazatok száma 

47 db, érvénytelen szavazat 6 db. A szavazás eredménye: Gál Zoltán 47 szavazat. A társaság 

újraválasztott elnöke Gál Zoltán. 



Szavazás a titkári tisztségről. A leadott szavazatok száma 53 db, érvényes szavazatok száma 

48 db, érvénytelen szavazat 5 db. A szavazás eredménye: Rácz Szilárd 48 szavazat. A 

társaság újraválasztott titkára Rácz Szilárd. 

Szavazás az alelnöki tisztségekről. A leadott szavazatok száma 53 db, érvényes szavazatok 

száma 48 db, érvénytelen szavazat 5 db. A szavazás eredménye: Nagy Imre 44 szavazat; 

Szabó Pál 46 szavazat; Varga Attila 45 szavazat. A társaság újraválasztott alelnökei: Nagy 

Imre, Szabó Pál és Varga Attila. 

Szavazás az elnökségi tagjairól. A leadott szavazatok száma 53 db, érvényes szavazatok 

száma 48 db, érvénytelen szavazat 5 db. A szavazás eredménye: Fábián Attila 29 szavazat; 

Jakobi Ákos 40 szavazat; Józsa Viktória 37 szavazat; Káposzta József 25 szavazat; Kovács 

Sándor Zsolt 38 szavazat; Lengyel Balázs 40 szavazat; Mezei Katalin 39 szavazat. Az 

eredmények alapján a hat fős elnökség tagjai: Fábián Attila, Jakobi Ákos, Józsa Viktória, 

Kovács Sándor Zsolt, Lengyel Balázs, Mezei Katalin. Az elnökség póttagja: Káposzta József. 

Szavazás a Számvizsgáló Bizottság elnöki tisztségéről. A leadott szavazatok száma 53 db, 

érvényes szavazatok száma 48 db, érvénytelen szavazat 5 db. A szavazás eredménye: Csomós 

György 24 szavazat; Tóth Tamás 52 szavazat. A társaság újonnan megválasztott 

Számvizsgáló Bizottsági elnöke Csomós György. 

Szavazás a Számvizsgáló Bizottság tagjairól. A leadott szavazatok száma 53 db, érvényes 

szavazatok száma 48 db, érvénytelen szavazat 5 db. A szavazás eredménye: Forman Balázs 

16 szavazat; Lipták Katalin 41 szavazat; Vas Zsófia 29 szavazat. Az eredmények alapján a 

Számvizsgáló Bizottság két új megválasztott tagja Lipták Katalin és Vas Zsófia, új póttagja 

Forman Balázs. 

9. A szavazást követően került sor az MRTT díjainak átadására. Díszoklevél kitüntetésben 

részesült Kocziszky György, Kiváló Ifjú Regionalista Díjban részesült Elekes Zoltán. 

10. A díjátadót követően Gál Zoltán előterjesztette a 2020–2023. évekre kitűzött terveket. A 

program ismertetését követően Rácz Szilárd megnyitotta a vitát. Rechnitzer János, az MRTT 

korábbi elnöke hozzászólásában felhívta a figyelmet a hazai regionális tudomány kihívásaira 

és a Társaság tagjainak fontos egyéni szerepére a tudományterület kohéziójában. 

 

Egyéb napirendi pont nem lévén a Társaság elnöke a közgyűlést 15 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 

Rácz Szilárd 

jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Gál Zoltán 

elnök 
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