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Emlékeztető 
a Magyar Regionális Tudományi Társaság 

elnökségi üléséről 
 
Az ülés időpontja: 2010. november 2. 13 óra 
 
Az ülés helye: ELTE Természettudományi Kar Földrajzi Tanácsterem 
  
Résztvevők: Horváth Gyula elnök, Barta Györgyi, Káposzta József, Korompai Attila, Nemes 

Nagy József, Varga Attila elnökségi tagok, Agg Zoltán, Baranyi Béla regionális tagozat-
vezetők, Rácz Szilárd mb. titkár 

 
1. napirendi pont: döntés a Kiváló Ifjú Regionalista Díjról 

Horváth Gyula elnök ismertette a 2010. június 3-án meghirdetett pályázati felhívás részleteit. 
A második alkalommal odaítélésre kerülő díj oklevéllel és bruttó 200 ezer forint pénzjuta-
lommal jár, amelyet a díjazott külföldi tudományos szereplésre vagy monográfia kiadására 
fordíthat. A díj átadására a debreceni vándorgyűlés plenáris ülésének végén kerül sor. 

A Kiváló Ifjú Regionalista Díjra határidőn belül négy MRTT-tag nyújtotta be pályázatát: 
Bajmócy Zoltán, Fejes Zsuzsanna, Lukovics Miklós és Nagy Henrietta. A jelöltek mindannyi-
an rendelkeznek PhD fokozattal. 

A pályázati felhívás szerint a díj odaítéléséről – a pályázatok formai szempontjainak ellenőr-
zése után, azok tartalmának mérlegelése alapján – az MRTT hazai tagozatvezetőkkel kibőví-
tett elnöksége dönt. Fábián Attila elnökségi tag, Kocziszky György és Sarudi Csaba regionális 
tagozatvezetők – kimentésüket kérve – előzetesen, elektronikus levélben szavaztak. Az elnök-
ség tagjai a pályázatok részletes megvitatását követően, az elektronikus szavazatokkal össze-
sítve, nyílt többségi szavazással, tartózkodás nélkül döntöttek a díjazottról. A 2010. év Kiváló 
Ifjú Regionalista Díját Lukovics Miklós 6 szavazattal nyerte el, egy szavazattöbbséggel meg-
előzve Bajmócy Zoltánt.  

Laudáció megfogalmazására a Társaság elnöke Lengyel Imrét kérte fel.  
 
2. napirendi pont: a Társaság 2010. évi vándorgyűlésének szervezése 

Horváth Gyula elnök a plenáris előadók és a szekciók bemutatását követően felkérte a ván-
dorgyűlés főszervezőit, Baranyi Bélát és Rácz Szilárdot a program részletes ismertetésére. 

Helyszín: Debrecen, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 

Téma: a tudás szerepe a regionális fejlődésben. Az esemény a Magyar Tudomány Ünnepe 
rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre. 

Időpont: 2010. november 18–19. (csütörtök–péntek) 

Programtervezet: 

2010. november 18. csütörtök 
10.00–11.00 Közgyűlés 
11.00–12.00 Közgyűlés (az első határozatképtelensége esetén) 
12.30–14.00 Ebéd 
14.00–18.00 Plenáris ülés (1 kávészünettel) 
18.00–18.15 Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása 
19.00– Fogadás 
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2010. november 19. péntek 
09.00–12.00 Workshop jellegű szekciómunka, néhány felkért előadóval (1 kávészünettel) 
12.30– Ebéd 

Szállás: a környékbeli szállások listája az MRTT honlapján érhető el 

Támogató: Miniszterelnöki Hivatal Társadalompolitikai Szakállamtitkárság 

Társrendező: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 
 
3. napirendi pont: A 2011. évi tudományos program előkészítése 
 
Horváth Gyula elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Területfejlesztők Napja a 2010. 
évben nem kerül megrendezésre. Az eredeti terv szeptemberi időponttal az új területfejlesztési 
irányelvek vázolása és a területfejlesztést irányító új vezetők bemutatkozás volt, azonban ezt a 
kormányváltást követő bizonytalanság, a területfejlesztés különböző tárcák közötti felosztása 
miatt nem sikerült kivitelezni. Az intézményi keretek megszilárdulását követően, várhatóan 
2011 márciusában a Társaság megszervezi a Területfejlesztők Napját. 
 
4. napirendi pont: a tagdíjfizetések rendezése 
 
A Társaság elnöke tájékoztatta a tagdíjfizetők számának alakulását 2004-től kezdődően. Hor-
váth Gyula felhívta a figyelmet arra, hogy a 2008. január 1-jével történt tagdíjemelés tovább 
csökkentette a rendszeres befizetők számát, ez azonban nem járt együtt a teljes tagdíjbevétel 
csökkenésével. Rácz Szilárd hozzászólásában ismertette a tagdíjbevételek érdekében hozott 
intézkedéseket, ezek egyik látványos elemeként a tárgyévi befizetők listája elérhetővé vált az 
MRTT honlapján és az itt feltüntetett tagokat a Társaság minden díjköteles rendezvényén 
kedvezményben fogja részesíteni. Az MRTT titkára a nyilvántartás elavulását tekintette a 
következő megoldandó problémának, amely miatt közel száz tag nem érhető el sem elektroni-
kus, sem postai címén. Az évekkel ezelőtt jelentkezett tagok ugyanis nem jelentik be elérhető-
ségeik megváltozását. 
 
5. napirendi pont: a 2009. adóévben a Társaság javára felajánlott szja 1 %-os összege 
 
Horváth Gyula elnök örömmel tudatta az ülés résztvevőivel, hogy a 2009. évben felajánlott 
személyi jövedelemadó 1 %-os összegét – mintegy 167 ezer forintot – a napokban írták jóvá a 
Magyar Regionális Tudományi Társaság bankszámláján. 
 
Egyéb napirendi pont nem lévén a Társaság elnöke 15 órakor az ülést berekesztette. 
 
 
 
Pécs, 2010. november 8. 
 
 

Készítette Jóváhagyta 
 
 

 
 

Rácz Szilárd Horváth Gyula 
mb. titkár elnök 

 


