
JEGYZŐKÖNYV 
A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG (MRTT) 

2008. DECEMBER 11-ÉN, A GÖDÖLLŐI SZENT ISTVÁN EGYETEMEN  
MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 

1. Dr. Horváth Gyula a Magyar Regionális Tudományi Társaság (továbbiakban: 
MRTT) elnöke megállapította, hogy a 2008. december 11-én 10 órára összehívott 
Közgyűlés határozatképtelen, s ezért – az írásban kiküldött meghívóban foglal-
taknak megfelelően – ugyanerre a napra, ugyanazon napirendi pontokkal, ugyan-
ezen helyszínre 11 órára hívta össze a Közgyűlést. 

2. 11 órakor Horváth Gyula elnök megnyitotta a Közgyűlést. Tájékoztatta a tagokat 
arról, hogy immár a közgyűlés határozatképes, a jelenlévő tagok száma 75 fő (Je-
lenléti ív csatolva). Ezt követően felkérte dr. Csefkó Ferenc tagot az ülés leveze-
tésére. 

3. Dr. Csefkó Ferenc a jegyzőkönyv vezetésére saját magát, annak hitelesítésére pe-
dig dr. Bokor Béla és Rácz Szilárd tagokat javasolta, mely javaslatot a Közgyűlés 
egyhangú nyílt szavazással elfogadta. 

4. Horváth Gyula elnök beszámolt az elnökség és az MRTT legutóbbi közgyűlése 
óta eltelt időszak tevékenységéről és ismertette a 2009-re kitűzött terveket. (Egy-
úttal jelezte, hogy mindezek az MRTT honlapján is olvashatóak.) A Közgyűlés a 
beszámolót és a 2009-es terveket egyhangú nyílt szavazással elfogadta. 

5. Korompai Attila a Számvizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatta a tagokat az 
MRTT pénzügyi helyzetéről. A Közgyűlés a tájékoztatót egyhangú nyílt szava-
zással elfogadta. 

6. Ezt követően a nemzetközi kapcsolatokról és a tagozatok tevékenységéről szóló 
tájékoztatókra került sor. 

7. Horváth Gyula elnök javasolta, hogy az MRTT foglaljon állást amellett, hogy a 
2011-es népszámlálás területi adatbázisának szűkítésére ne kerülhessen sor. A ja-
vaslatot a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással támogatta. 

8. Nemes Nagy József tag javaslatára a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással úgy 
döntött, hogy megalapítja a Kiváló Ifjú Regionalista Díjat; a díj adományozásával 
kapcsolatos eljárás feltételeinek kidolgozására az elnökséget hatalmazta fel. 
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9. Ricz András tag javaslatára a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással úgy döntött, 
hogy a 2009. évi Közgyűlés és Vándorgyűlés helyszíne a Vajdaság (Szabadka) 
legyen. 

 

- - - - - - - 

 

Egyéb napirendi pont nem lévén, Horváth Gyula elnök a Közgyűlést berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Csefkó Ferenc 
jegyzőkönyvvezető 

7625 Pécs, Szőlő u. 50. 

Dr. Horváth Gyula 
az MRTT elnöke 

7624 Pécs, Zichy Gyula u. 27/E 
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