MEGHÍVÓ
a Magyar Regionális Tudományi Társaság soron következő közgyűlésére
A Magyar Regionális Tudományi Társaság Alapszabályának X.5. pontja alapján ezennel összehívom a
Társaság 2020. évi közgyűlését.
A közgyűlés időpontja:

2020. október 30. 12 óra 45 perc

A közgyűlés helyszíne:

Online (Microsoft Teams)

Napirendi pontok:
1.
2.
3.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása, szavazás a napirendi pontokról
Regionális Tudományért Díj odaítélése (előterjesztés: szóban)
Szavazás helye: http://www.mrtt.hu/kozgyules_2020_szavazas1.html
Szavazás ideje: 13.00-13.20

4.
5.

Elnöki beszámoló (előterjesztés: http://www.mrtt.hu/beszamolok/MRTT_beszamolo_2019.pdf)
Számvizsgáló Bizottság jelentése (előterjesztés: http://www.mrtt.hu/beszamolok/SzB_2019.pdf)
Szavazás helye: http://www.mrtt.hu/kozgyules_2020_szavazas2.html
Szavazás ideje: 13.20-13.40

6.

7.

Díjátadók (díjazottak bejelentése)
- Regionális Tudományért Díj
- Kiváló Ifjú Regionalista Díj
- Év Regionális Tudományi Publikációja (MTA RTB díj)
A 2021. évi programtervezet vitája

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes (szavazati jogú tagok 50%-a + 1
fő), úgy az alapszabály X.5. pontja alapján azonos napirendi pontokkal (tárgysorozattal) ugyanezen nap
13.00 órára hívom össze a közgyűlést ugyanerre a helyszínre. Az újból összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz az eredeti napirendi pontok tekintetében.
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Technikai információk
a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2020. évi közgyűléséhez

A közgyűlésen részt venni az tud, aki tárgyévi tagdíját legkésőbb 2020. október 27-ig igazoltan rendezte és szerepel a honlapon lévő taglistán: http://www.mrtt.hu/tagok/tagok_aktiv.pdf
A tagok a jelentkezéskor vagy az adatfrissítéskor megadott elsődleges e-mail címükkel kerülnek regisztrálásra a Microsoft Teams csoportba. Az elérhetőségekről itt tájékozódhatnak:
http://www.mrtt.hu/vandorgyulesek/2020/MRTT_kozgyules_emailcimek_20201021.pdf
Aki nem a korábban megadott email címével szeretne részt venni a Teams megbeszélésen, az legyen
szíves ezt Rácz Szilárd titkárnak jelezni az szracz@rkk.hu címen legkésőbb 2020. október 27-ig.
A részvételhez a meghívást a tagoknak elektronikusan el kell fogadniuk.
Kérünk mindenkit, aki még nem használta, hogy töltse le a Microsoft Teams alkalmazást (ingyenes,
mobilon is működik): https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
Ismertető: https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
Az "MRTT közgyűlés 2020" MS Teams csoportot legkésőbb 2020. október 27-ig létrehozzuk. Az a
tag, aki erről nem kap értesítést az email címére, jelezze Rácz Szilárd titkárnak (szracz@rkk.hu).
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