Magyar Politikatudományi Társaság
Közgyűlési jegyzőkönyv
2017. december 15.
Helyszín: Tóth Kálmán utca 2–4. MTA TK Jogtudományi Intézet Tárgyalója
Időpont: 10.00
Megismételt Közgyűlés, változatlan napirendi pontokkal. A Közgyűlés határozatképes a
megjelentek számától függetlenül.
Arató Krisztina megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. Megjelentek száma: 20 fő.
Arató Krisztina köszönti a Közgyűlésen megjelenteket és ismerteti a Közgyűlés napirendi
pontjait.
1. Szabó Andrea főtitkári beszámolója;
2. Arató Krisztina rövid beszámolója a nemzetközi ügyekről;
3. 35 éves a Magyar Politikatudományi Társaság. A Társaság történetét bemutató
előadás;
4. Prof. Bayer József akadémikus előadása;
5. Bibó Emlékdíj átadása és a Bibó Díjas előadása.
6.
Határozat: A Közgyűlés 20 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendet.
1. Napirendi pont. Szabó Andrea főtitkári beszámolója
1. Tagság
A tagnyilvántartásunk jelenleg 205 főt tartalmaz. Ebből fizető tagjainak létszáma 2017.
november 30-i állapot szerint 112 fő (19 fő nyugdíjas vagy diák). Tiszteletbeli tagok száma
(ők a Bibó István díjasok) 24 fő, akiből ketten fizették be a tagdíjat.
2017 folyamán örvendetesen növekedett a felvételre jelentkezők száma. Míg 2016-ban 5 főt,
addig 2017-ben 14 főt vett fel az Elnökség. Az újonnan belépők neve megtalálható az MPTT
honlapján A társaságról/Tagok fül alatt (http://mptt.hu/index.php/a-tarsasagrol/tagok)
Folyamatosan zajlik az előző években, illetve az idén nem fizető tagokkal való egyeztetés. Az
alapszabály értelmében ugyanis, ha egy tagot törlünk a nyilvántartásból, akkor, amennyiben
újra be szeretnének lépni a Társaságba, tagságukat az általános szabályoknak megfelelően
újra kell kezdeményeznie. Itt szeretnénk jelezni, hogy szükséges lesz 2018-ban egy olyan
közgyűlést tartani, ahol a két éve nem fizető tagok esetleges kizárásáról rendelkezik a tagság.
2. Szervezet
Az MPTT elnöksége az idén négy ülést tartott. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei
megtalálhatók a Társaság honlapján.
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3. Kiadványok
A társaság tagjai idén is megkapták, illetve folyamatosan kapják a Politikatudományi Szemle
számait, ami egy számnyi csúszással egyébként elérhető a honlapon (www.poltudszemle.hu).
A Társaság honlapja az mptt.hu némi ráncfelvarráson esett át. Egyszerűsítettük,
csoportosítottuk és leginkább frissítettük a honlapot. A Társaságról/Alapszabály 2017-től fül
alatt megtalálható az aktuális, bíróság által elfogadott Alapszabály, valamint a bírósági
bejegyzési dokumentum is. (http://mptt.hu/index.php/a-tarsasagrol/alapszabaly-2017-tol)
4. Rendezvények
2017-ben, a Társaság a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Alkotmányjogi Tanszékével közösen tartotta a XXIII., nagy sikerű Vándorgyűlését. A
kétnapos, Győrben megrendezett konferenciára 2017. június 9–10-én került sor és témája a
populista korszellem volt. A konferencián rekordszámú résztvevő, 15 szekcióban mondhatta
el magyar és angol nyelvű előadásait. Június 9-én a Vándorgyűlés Keynote speakere Cas
Mudde, a University of Georgia School of Public and International Affairs oktatója volt.
5. Díjak
A társaság idén is kiosztotta a Kolnai Aurél díjat az elmúlt év legjobb politikatudományi
publikációja elismeréseként. A díjazott Róna Dániel A Jobbik-jelenség című kötete lett. A
díjátadóra a győri vándorgyűlésen került sor, ahol a díjazott elmondta ünnepi beszédét.
A Magyar Politikatudományi Társaság elnöksége 2014. október 10-i ülésén alapította a
magyar politikatudomány kiemelkedő teljesítményt nyújtó képviselőinek kitüntetésére a Bibó
István Emlékdíjat. A Díj elődje az MPTT és a Bibó István Alapítvány által közösen megítélt
Bibó István Díj volt. Az elnökség 2017. október 12-i ülésén első körben, abszolút többséggel
Boda Zsoltnak, az ELTE ÁJK tanárának, az MTA TK PTI igazgatójának adományozta a díjat.
A díjazott ünnepi beszédére a Magyar Politikatudományi Társaság 2017. évi rendes
Közgyűlésén kerül sor.
6. Nemzetközi kapcsolatok
A Társaság 2017-ben is aktívan részt vett a nemzetközi politikatudományi szövetségek
munkájában.
Arató Krisztina képviseli az MPTT-t az Európai az Európai Politikatudományi Társaságok
Konföderációjában (European Consortium of Political Science Associations, ECPSA). Arató
Krisztinát beválasztották a Szövetség vezetőségébe.
A Közép-Európai Politikatudományi Társaság (CEPSA) 2017. szeptember 14–15-én
Wrocławban a Lengyel Politikatudományi Társaság rendezésében tartotta éves konferenciáját,
amelyen a Magyar Politikatudományi Társaság is képviseltette magát.
7. Költségvetés
Az MTA támogatása 874 ezer Ft volt, amelyet azonban csak 2017. december folyamán
küldött el az MTA (2018. január 31-i elszámolás mellett). A tagság tagdíjfizetési hajlandósága
örvendetesen emelkedett a 2017-es esztendőben. A bevétel tagdíjakból (2017. december 6-i
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állapot szerint) 686 415 forint volt, amely majd 250.000 forinttal haladta meg a tavalyi év
hasonló időszakának befizetéseit.
A kiadások között két jelentős tételt érdemes kiemelni. Egyrészt a Politikatudományi Szemle
(PSZ) kiadásának támogatását, ami éves szinten 225.000 Ft, valamint azt az ösztöndíjat,
amelyet Székely Tünde és csapata nyert el a Politikatudományi Társaság 35 évének
feldolgozására. Az összeg 9 hónapra 250.000 forint. Jelentősebb tétel még a postaköltség,
amely mintegy 130.000 forintot tesz ki.
A Társaságnak a 2017-es esztendőben mindösszesen 1.400.682 forint kiadása volt (2017.
december 6-i állapot szerint), amely tartalmazza a könyveléssel, a vándorgyűléssel, a
díjazásokkal, valamint az adminisztrációval járó költségeket is. 100.000 forintot meghaladó
tételek:
Bibó Emlékdíj

150.000 Ft

Ügyvédi költség (rendkívüli közgyűlés és Alapszabály módosítása):

127.000 Ft

Könyvelés

200.000 Ft

Az MPTT 2017. december 14-i állapot szerint 1.044.759 Ft likvid tőkével és további
1.016.506 forint ismétlődő lekötésű bankbetéttel rendelkezik.
Főtitkári beszámolóról történő szavazás.
Határozat: A Közgyűlés 20 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a 2016. évi
főtitkári beszámolót. [KHT 1/2017]
2. Napirendi pont. Arató Krisztina köszöntője, rövid beszámolója a társaság
nemzetközi kapcsolatairól
ECPSA (Európai Politikatudományi Társaságok Szövetsége; The European Confederation of
Political Science Associations): Arató Krisztinát beválasztották az Elnökségbe. A Társaság
két projektet tervez: politológus ALUMNI-vizsgálat 8 tagállam részvételével. Hallgatóioktatói mobilitás-vizsgálat. Arató Krisztina tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a Brit
Politikatudományi Társaság kilépett az ECPSA-ból.
CEPSA (Közép-európai Politikatudományi Társaságok Szövetsége; Central European
Political Science Association). A CEPSA következő éves konferenciája Wrocławban volt. A
tervek szerint 2019-ben az ELTE és a Corvinus Egyetem együtt rendezné meg az éves
konferenciát.
IPSA (Nemzetközi Politikatudományi Társaság; International Political Science Association)
utolsó kongresszusa Lengyelországban Poznanba helyeződött át Törökországból. Ennek
következtében Budapest mozgástere beszűkült egy következő éves konferencia
megszervezésére. Az IPSA éves kongresszusra szakmai ráhatása gyakorlatilag nincs a helyi
társaságnak, ugyanakkor több évre előre komoly politikai – anyagi jellegű elköteleződést kell
vállalni. Az Elnökség ezért úgy döntött, hogy lemond a következő IPSA kongresszusra való
pályázás lehetőségéről.
A Közgyűlés tudomásul vette a beszámolót. Formális szavazásra nincs szükség.
3. Napirendi pont. Ünnepi Közgyűlés: 35 éves a Magyar Politikatudományi
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Társaság
A Társaság történetét feldolgozó pályázatra beérkezett nyertes pályamű eredményeit Boros
László ismerteti. Az előadás ppt-je az MPTT honlapján (mptt.hu) felkerül.
Az előadást követően prof. Bayer József akadémikus hosszabb terjedelmű felszólalásban
reflektál a társaság történetével kapcsolatos előadásra. Az előadás alakulásától kezdve
egészen napjainkig tekinti át a Társaság múltját és jelenét Bayer professzor úr szemszögéből.
A felszólalás írásos formába is elkészült, annak megjelentetése folyamatban van.
4. napirendi pont: Bibó Emlékdíj átadása és a Bibó Emlékdíjas felszólalása
Arató Krisztina tájékoztatja a Közgyűlésen megjelenteket, hogy az MPTT Elnöksége 2017.
október 12-i ülésén 9 igen szavazattal Boda Zsoltnak adományozta a Bibó István Emlékdíjat.
Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy Boda Zsolt elfogadta a díjat.
Arató Krisztina felolvassa a laudációt, majd Boda Zsolt elmondja a Bibó Emlékdíjas beszédét.
Arató Krisztina bezárja a Közgyűlést.

Arató Krisztina
sk

Szabó Andrea
sk
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