A szervezet neve: Magyar Politikatudományi Társaság

Jegyzőkönyv
Budapest, Tóth Kálmán u. 4. Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet
1.A szerv neve: a. közgyűlés

b. elnökség

c. kuratórium

d. egyéb:

2.Az ülés időpontja: 2019. december 13. 10.00 óra
3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenléti ív csatolva)
4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) két
jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.
Levezető elnök neve: Dr. Arató Krisztina
Jegyzőkönyvvezető neve: Dobos Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Szabó Andrea, Oross Dániel
4. Napirend
Napirendi pontok:
1. Társaság elnökének köszöntője és beszámolója
2. A Társaság főtitkárának beszámolója;
3. Bibó Emlékdíj átadása és a Bibó díjas előadása.
5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel
megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés
a. határozatképes b. nem határozatképes
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:
1. Elnöki tájékoztató a 2019. évről
2. Főtitkári beszámoló a 2019. évről
3. Kolnai Aurél ad hoc Bizottság elfogadása
4. Bibó István Emlékdíj átadás és a Bibó díjas előadása
5. Egyebek
A napirendet a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.
1. Napirendi pont – elnöki tájékoztató
Az Elnök elmondja elnöki köszöntőjét és jelzi, hogy a Társaság az IPSA-nak, a CEPSA-nak és az
Európai Politikatudományi Társaságok Szövetségének is a tagja. Az Elnökség ülésén felmerült az
IPSA-tagság felfüggesztése. A CEPSA 2019-ben Pécsett rendezte meg nagy sikerű konferenciáját.
Úgy véli, hogy ez egy életképes és fejlődő szervezet.
Elmondja a megjelent tagságnak, hogy a 2020. évi Vándorgyűlés Szegeden lesz. Témája a
rendszerváltás 30 éve.
A Társaság tudomásul veszi az elnöki beszámolót. Erről nem kell szavazni.

2. Napirendi pont – főtitkári beszámoló
Szabó Andrea főtitkár elmondja a 2019. évi főtitkári beszámolót.
1. Tagság
A Társaság fizető tagjainak létszáma 2019. december 13-i állapot szerint 82 fő (ebből 14 fő hallgató
vagy nyugdíjas). Tiszteletbeli tagok száma (a Bibó István díjasok) 21 fő (2 fő fizető). Idén három főt
vettünk fel, ugyanakkor 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.
2. Szervezet
Az MPTT elnöksége az idén négy ülést tartott. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók a
Társaság honlapján.
3. Kiadványok
A társaság tagjai idén is megkapták a Politikatudományi Szemle számait és továbbra is elérhető a
honlap (www.mptt.hu).
4. Rendezvények
2019-ben, a Társaság az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézettel közösen tartotta a nagy sikerű Vándorgyűlését. A kétnapos konferenciára 2019. június 14–15-én került sor és témája az Európai Unió
válsága volt. A konferencián több mint 80 előadó, 6 szekcióban mondhatta el előadásait. Június 14én a Vándorgyűlés Keynote speakere Ulrich Sedelmeier (London School of Economics and Political
Science). A konferenciáról részletesen lásd: https://www.ajk.elte.hu/mptt2019
A Társaság társszervezője volt a 2019. június 6. és 8. között megrendezésre kerülő 12. Comparative
Agendas Project (CAP) nagyszabású nemzetközi konferenciának. A konferencia főszervezője az
MTA TK PTI, Boda Zsolt és Sebők Miklós voltak.
5. Díjak
A társaság idén is kiosztotta a Kolnai Aurél díjat az elmúlt év legjobb politikatudományi publikációja
elismeréseként. A díjazott Dr. Nagy Levente A többség (ki)választása (Debreceni Egyetemi Kiadó)
című kötete lett. A díjátadóra a 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 2019. október 14-i ülésén nagy többséggel Stumpf Istvánnak, a Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársának. A díjazott ünnepi beszédére a Magyar Politikatudományi Társaság
2019. évi rendes Közgyűlésén kerül sor.
6. Nemzetközi kapcsolatok
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A Társaság 2019-ben is aktívan részt vett a nemzetközi politikatudományi szövetségek munkájában.
7. Költségvetés
Az MTA támogatása a tavalyihoz képest 80 000 forinttal csökkent (800 ezer Ft). A tagság tagdíjfizetési hajlandósága nem emelkedett 2019-ben. 2019. december 13-i állapot szerint 82 fő fizető tagunk
van. A bevétel tagdíjakból (2019. december 13-i állapot szerint) 499 002 forint volt. Ez az összeg
2017-ben még 315 500 forint volt.
2019-ben, előzetesen 3 761 693 forint bevétele volt a Társaságnak. A bevétel emelkedése a két
konferenciaszervezésnek köszönhető.
MTA támogatás
Vándorgyűlés bevétele
MTA CAP-MPTT RF konferencia
Tagdíj
Bankkamat

800 000
1 362 000
1 100 591
499 002
100

A kiadások és a bevételek egyenlege kisebb mínuszt mutat. A Konferenciák nullszaldósak, vagy néhány ezer forintnyi negatívumot mutattak.
A kiadások között a legnagyobb tételt, a Politikatudományi Szemle megrendelése (255.000 forint).
A 2019-os esztendőben, a két konferencia szervezésén túlmenően ezen túlmenően a Társaságnak
mintegy 1.274 941 forint kiadása volt, amely tartalmazza a könyveléssel, ügyvédi költséggel, a külföldi utazásokkal, díjazásokkal, a honlappal, valamint az adminisztrációval járó egyéb költségeket.
100 000 forintot meghaladó kiadási tételek
Bibó díj
Külföldi utazás ktg.
Honlap, Web oldal, számítástechnikai szolgáltatás
Politika Tudomány Szemle
Ügyvédi, közjegyzői díj
Bankköltség
Könyvelés

150 000
111 000
151 312
255 000
117 950
147 073
200 000

Az MPTT 2019. december 13-i állapot szerint 1.016.706 forint lekötött betéttel és további 2.000.729
forint likvid tőkével rendelkezik.
Határozat: A Közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a főtitkári beszámolót.
1/2019 H
3. Napirendi pont – Kolnai Aurél ad hoc Bizottság elfogadása
Az elnök ismerteti az Elnökség javaslatát a Kolnai Aurél díjat elbíráló bizottságra
Nagy Levente, a 2019. évi díjazott
Stumpf István és
Boda Zsolt az Elnökség részéről.
Határozat: A Közgyűlés 23 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta a főtitkári beszámolót.
2/2019 H
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4. Napirendi pont – Bibó István Emlékdíj átadása
Arató Krisztina elnök ismerteti, hogy a Társaság Elnökségének 2019. évi 11. hó 7-én megtartott
ülésén titkos szavazással úgy döntött, hogy Stumpf Istvánnak adományozza a 2019. évi Bibó István
Emlékdíjat.
Elmondja a laudációt és átadja az Emlékdíjat.
Stumpf István jogász diplomát szerzett és a nyilvánosságban a közelmúltban alkotmánybíróként volt
ismert, másoddiplomáját szociológiából szerezte, mégis, életművében nagy hangsúllyal szerepel a
politikatudomány. Az Egyesült Államokban az 1990-es évek elején a Harvard és a George
Washington egyetemeken közpolitikával foglalkozott, 1996-ban a politikatudományból kandidált,
2008-ban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán ismét politikatudományokból habilitált. Sok-sok
évig az ELTE ÁJK-n oktatott politikatudományt, ma egyetemi magántanárként a Politikatudományi
Doktori Iskola oktatója és témavezetője, emellett a Társadalomtudományi Kutatóközpont
Politikatudományi Intézetében a Demokrácia- és Politikaelméleti Osztály kutatója. Mindez csak a
politikatudományhoz kapcsolódó elkötelezettsége a győri Széchenyi István Egyetem
jogászképzéséhez kapcsolódó tevékenységeit még nem is említettem.
Tudósként széles körben elismert, tudományos publikációinak száma csaknem kétszáz, független
hivatkozásainak száma közelíti a 600-at, Hirsch-indexe 13. Szakmai érdeklődése kezdetben az ifjúság
politikai szocializációja felé, a pártok és a választói magatartás felé fordította. Manapság az
alkotmányos berendezkedés, a kormányzati rendszer, hatalommegosztás és az alkotmánybíráskodás
áll kutatásainak fókuszában. Széles társadalomtudományi olvasottság és műveltség jellemzi munkáit.
Stumpf István azon politológusok közé tartozik, akik a politikacsináláshoz is hozzáfogtak, és utána
visszatértek a tudományba. Stumpf István életművének fontos része az intézményépítés – politikai
elemzők képzését célozta a kilencvenes évek elején az ő vezetésével alapított Századvég Politikai
Iskola, de jelentős szerepet játszott a győri jogászképzés kialakításában is.
A szakkollégiumi mozgalomban betöltött szerepe a rendszerváltáshoz vezető - mondhatni: részben
Bibó-ihlette úton – szintén kiemelkedő. Alapítója az utóbb Bibó István nevét fölvevő
szakkollégiumnak – mely az ELTE jogász és politológus hallgatóinak kiemelkedően fontos
tehetséggondozó központja ma is.
István régóta tagja a Magyar Politikatudományi Társaságnak. Érdemes megemlékezni a
társszervezésében megrendezett noszvaji Vándorgyűlésekről – melyeket nagyszerű tánctudásával és
utánozhatatlan pohárköszöntőivel tett emlékezetessé.
Kukorelli István, tavalyi Bibó-díjasunk, Stumpf István alkotmánybíró különvéleményeinek 2017-ben
megjelent gyűjteményes kötetének előszavában a következőket írja:
„2010-ben az Alkotmánybíróság tagjának választották. A károgók meglepetésére – akik ismerték,
nem lepődtek meg – az alkotmányosság független őre lett, jó bíró. Jegyzett különvéleményei,
amelyek ebben a kis tisztelgő kötetben egybefűzve találhatóak a bizonyítékok erre. Vallott credója,
szakmai meggyőződése, hogy jogállamban nincs korlátlan és korlátozhatatlan hatalom. A
hatalommegosztás alkotmányos elve nem pusztán a hatalmi ágak elválasztását, hanem az
autonómiájuk tiszteletben tartása mellett a kölcsönös együttműködés követelményét is tartalmazza.”1
István, Bibó-díjadhoz szeretettel gratulálok!
Stumpf István elmondja a beszédét. Az előadás címe: Második alkotmányos rendszerváltozás és a
végrehajtóhatalom prezidencializálódása.
5. Napirendi pont – Egyebek
Arató Krisztina elnök lezárja az ülést.
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Smuk Péter (szerk.): Különvéleményem a jogállamért! Stumpf István Alkotmánybíró különvéleményei. 2010-2017.
Gondolat Kiadó, Budapest-Győr.
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Kelt: Budapest, 2019. december 13. 10 óra

Aláírások:
Arató Krisztina sk
levezető elnök
Szabó Andrea sk
jegyzőkönyv hitelesítő tag

Dobos Gábor sk
jegyzőkönyvvezető
Oross Dániel sk
jegyzőkönyv hitelesítő tag
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