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Középtávú program

(2016–2019) értékelése

■ 2017 őszén részleges tisztújítás. Céljaink változatlanok. 
Nagyobb hangsúly a nemzetközi láthatóságon, beágyazódáson.

A kiemelt célok többségének elérése sikerült:

■ Elődeink munkájának, szellemiségének továbbvitele, ápolása.

■ A hazai területi folyamatok vizsgálata, megvitatása.

■ Nemzetközi (különösen a közép-európai) kapcsolatok erősítése.

■ A tudományos ismeretterjesztés támogatása.

Részben sikerült:

■ Határon túli regionális szakemberek összefogása, segítése (Vajdaság).

■ Véleménynyilvánítás a területi politikát érintő kérdésekben.



■ Kiemelt rendezvények (XVI. Vándorgyűlés: 140 előadás, 200 fő).

■ Partneri viszony a regionális tudomány fontosabb szervezeteivel. 

■ Közép-európai együttműködések intenzív erősítése (CERS).

■ Tér és Társadalom illetménylap (65% online előfizető).

■ Studia Regionum könyvsorozat támogatása.

■ Deturope folyóirattal partneri viszony (2019-ben Q3-as).

■ Rendszeres hírszolgáltatás. Honlap folyamatos frissítése.

■ Tudományos díjak odaítélése. Tagjaink szakmai elismerései.

■ Hazai aktív tagok megtartása. 2018-ban újabb rekord: 219 fő.

■ Fiatalok bevonása a társasági életbe, vezetésbe. Tagtoborzás. 

■ Rendezvények és működés pénzügyi hátterének biztosítása.

Folyamatosan sikeres tevékenységek



Megjegyzés: 2019. október 8-ig 180 fő fizette be tárgyévi tagdíját.



■ A 13 tagozat mintegy fele működik programszerűen (új tagozat, új 
tagozatvezetők, új tagok, rendezvények), a többi esetileg.

■ Határon túli tagság erősítése. Tagdíj bevezetése 2018-tól.
► Tapasztalatok, következtetések (elnökségi ülés, okok megvitatása).

■ Rendszeresebb együttműködés hazai társszervezetekkel (MUT).

■ Új együttműködési megállapodás (DOSZ).

■ Közös konferencia szervezés (MTTSZ, „Innováció & Indentitás”;  
DOSZ-SZIE, KAVIK „Rurális térségek a 21. században”)

Kihívások (hazai):

■ Akadémiai szféra teljes bizonytalansága (intézményi, működési, 
képzési, együttműködési keretek átalakulása).

■ Területi szemlélet pozícióvesztése (közpolitika, közélet).

■ Spontán generációváltás (kiöregedő „arany generáció”,határon túl is).

Részben sikeres, újra gondolandó vagy
több erőfeszítést kívánó tevékenységek



Köszönettel tartozom

■ A tiszteletbeli elnöknek és a titkárnak

■ Az elnökség tagjainak és a számvizsgáló bizottságnak

■ A tagozatok vezetőinek

■ Társaságunk aktív tagjainak, az SZJA 1% felajánlóknak

■ A Regionális Kutatások Intézetének

■ Rendezvényeink társszervezőinek

■ Szakmai társszervezeteinknek, együttműködő partnereinknek

■ Támogatóinknak

■ CERS konferencia szervező bizottsága MRTT tagjainak



Tervek, feladatok

a 2020–2023 között időszakra

Nemzetközi láthatóság emelése, konferenciák szervezése:

■ 61st Annual Congress of European Regional Science Association. 
Pécs, 2021. augusztus (Tudományos program tematika)

■ Együttműködés a közép-európai ERSA szekciókkal (CERS, Winter 
seminar)

■ Külföldön előadók, magyar RSAI-tagok számának emelése (2019: 69 fő).

Hazai tevékenység:

■ Sikeres tevékenységek folytatása.

■ Kárpát-medence régiói sorozat befejezése 2023-ra (20. évfordulóra).

■ Újragondolandó tevékenységek megvitatása az elnökséggel és a 
tagozatvezetőkkel. Középtávú program kialakítása 2020 tavaszára.

► MRTT misszió: regionális tudomány hazai promóciója!


