A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT)
2019. évi (választó) Közgyűlésének Napirendje
2019. december 13.
Helyszín: Ungvár, Ilko Galéria (Kassai u. / Koshyts'ka St. / вул. Кошицька, 28.)
13:30-tól: Regisztráció
14:00–14:05: A KMAT 2019. évi közgyűlésesnek megnyitása, a vendégek köszöntése, illetve a
közgyűlés szavazóképességének megállapítása (elnök)
14:05–14:15: Kocsis Károly, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnökének
köszöntőbeszéde
14:15–14:20: A meghívott vendégek köszöntője
14:20–14:35: Beszámoló a KMAT elmúlt ciklusban végzett tevékenységéről (elnök és alelnök)
14:35–14:40: A KMAT következő ciklusra megválasztandó elnökségének jelölése: az elnökség által
jelölt személyek ismertetése (a jelöltek nevét ismerteti: a titkár)
14:40–14:45: Szavazás az elnökség által jelölt személyek jelöltségének megerősítéséről (nyílt
szavazás, kézfelemeléssel)
14:45–14:50: A Szavazatszámláló bizottság megválasztása az elnök által beterjesztett és a Közgyűlés
által jelölt személyek közül (a nyílt szavazást vezeti: titkár)
14:50–15:00: Szavazás a KMAT új elnökségéről (titkos szavazás)
(A szavazatszámláló bizottság elvonul, és megszámolja a leadott szavazatokat.)
15:00–15:05: Morvai Tünde, az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága osztályvezetőjének
köszöntője, illetve az új köztestületi tagok oklevelének átadása
15:05–15:15: A KMAT által alapított díjak ismertetése, a díjak ünnepélyes átadása (elnök, alelnök)
15:15–15:20: A KMAT következő ciklusra megválasztott elnökségének ismertetése a szavazás
eredményeinek alapján (az eredményt ismerteti: a szavazatszámláló bizottság elnöke)
(A megválasztott elnökség elvonul, és saját soraiból megválasztja az elnököt és alelnököt, illetve dönt
arról, kiket jelöl a KMAT soraiból az etikai és ellenőrző bizottság tagjai közé.)
15:20–16:20: Tudományos szimpózium: a KMAT 2019. évi díjazottjainak rövid előadása. Levezető
elnök: Molnár József
15:20–15:30: Szemrád Emil: Az összetett félvezető és egyéb funkcionális anyagok előállítása és kutatása
15:30–15:40: Hulpa Diána: Az ambiciózusság mint társadalmi jelenség az irodalomban
15:40–15:50: Gál Dávid: Réteges szerkezetű ferroelektromos kristályok fizikai paramétereinek vizsgálata
15:50–16:00: Molnár Ferenc: Popovics Bazil munkácsi püspök tevékenysége 1848–1849-ben
16:00–16:10: Hadnagy István: Kárpátalja szélenergia-készletének feltérképezése
16:10–16:20: A szimpózium zárása

16:20–16:25: A KMAT frissen megválasztott új elnökének és alelnökének bejelentése a Közgyűlés
számára (bejelenti: az MTK EB elnöke)
16:25–16:30: Az újonnan megválasztott alelnök nyilvánosan felkéri az etikai és ellenőrző bizottság
tagjait, hogy vállalják a tisztséget, illetve a közgyűlés szavazással erősíti meg vagy veti el az
etikai és ellenőrző bizottságba javasolt személyeket.
16:30–16:35: A Közgyűlés zárása (az újonnan megválasztott elnök)
16:45: Állófogadás (helyszín: Hotel Duet Plus, Ungvár, Kassai u. / Koshyts'ka St. / вул. Кошицька, 6.).
16:50: Pohárköszöntőt mond: Kocsis Károly akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság
Külföldön Elnöki Bizottság elnöke

