A szervezet neve: Magyar Politikatudományi Társaság

Jegyzőkönyv
Budapest, Online Zoom konferencia, 2020. december 04. 10.00
2020. évi LVIII. törvény – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről 106. §:
106. § (1) A jogi személy döntéshozó szervének (egyesület közgyűlése is)
a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható,
vagy
b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,
akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának különösen abban az esetben van helye, ha a döntéshozó szerv
ülése az érintett létszám miatt az ülés tervezett megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások
miatt előreláthatóan nem tartható meg a tagok teljes létszámban való személyes megjelenése mellett.
Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazható akkor is, ha a döntéshozó szerv ülésén egyes tagok személyesen megjelennek.
(3) Ha jogszabály a jogi személy döntéshozó szerve ülésének nyilvánosságát írja elő, a döntéshozó
szerv határozathozatalára az (1) bekezdés b) pontja szerinti módon nem kerülhet sor.
alapján a Magyar Politikatudományi Társaság közgyűlése online formában, Zoom konferencia kerül
megrendezésre.
1.A szerv neve: a. közgyűlés

b. elnökség

c. kuratórium

d. egyéb:

2.Az ülés időpontja: 2020. december 04. 10.00 óra
3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenléti ív csatolva, screen shot)
4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) két
jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.
Levezető elnök neve: Dr. Arató Krisztina
Jegyzőkönyvvezető neve: Szabó Andrea
Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Dobos Gábor, Metz Rudolf
4. Napirend
Napirendi pontok:
1. Társaság elnökének köszöntője és beszámolója
2. A Társaság főtitkárának beszámolója;
3. Bibó Emlékdíj nyertesének ismertetése;
4. A Kolnai Aurél Díj nyertesének előadása;
5. Egyebek.
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 2020. évről;
2. Főtitkári beszámoló a 2020. évről;
3. Bibó Emlékdíj nyertesének ismertetése;
4. Kolnai Ad Hoc bizottság tagjainak ismertetése;
5. A Kolnai Aurél Díj nyertesének előadása;
6. Egyebek
A napirendet a Közgyűlés egyhangúan elfogadja.
1. Napirendi pont – elnöki tájékoztató
Az Elnök elmondja elnöki köszöntőjét és jelzi, hogy a 2020. évi LVIII. törvény – a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 106. §-t, amely lehetővé teszi az online közgyűlés megtartását.
Az Elnök köszöntőjében jelzi, hogy a 2020-as év mindenki számára nagyon nehéz volt, és a Magyar
Politikatudományi Társaságot is érintette. Az elnökség ülései átkerültek az online térbe, a Szegedre
tervezett Vándorgyűlés pedig elmaradt. Az Elnökség november 27-i ülésén úgy döntött, hogy a 2021.
évi debreceni Vándorgyűlést minden körülmények között, ha szükséges online formában megtartja.
A közgyűlés az elnöki beszámolót tudomásul vette. Szavazás nem szükséges.
2. Napirendi pont – főtitkári beszámoló
Szabó Andrea főtitkár elmondja a 2020. évi főtitkári beszámolót.
A koronavírusjárvány a Magyar Politikatudományi Társaság életét is alapvetően érintette.
1. Tagság
A Társaság fizető tagjainak létszáma 2020. december 04-i állapot szerint 100 fő (ebből 18 fő hallgató
vagy nyugdíjas). Tiszteletbeli tagok száma (a Bibó István díjasok) 22 fő (2 fő fizető). Idén öt főt
vettünk fel, míg egy fő hivatalos kérte a tagsági viszony megszüntetését.
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). Az első két szám mindenki számára a megjelenés pillanatától ingyenesen
letölthető volt, míg a harmadik számtól kezdődően újra 3 hónapos moratórium után válik elérhetővé
a folyóirat.
4. Rendezvények
2020-ben, Szegeden került volna megrendezésre a Vándorgyűlés. A koronavírus-járvány felfutása
miatt azonban az esemény először elhalasztódott, majd ősszel a kollégák lemondták a megrendezést.
Az Elnökség 2020. október 20-i ülésén egyhangú döntés született arról, hogy 2021-ben minden
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körülmények között megrendezésre kerül a Vándorgyűlés. Előzetesen a Debreceni Egyetem jelentkezett be a megrendezési jogokért.
5. Díjak
A társaság idén is kiosztotta a Kolnai Aurél díjat az elmúlt év legjobb politikatudományi publikációja
elismeréseként. A díjazott Patkós Veronika A című kötete lett. A díjátadóra a közgyűlésen kerül sor.
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 2020. november 27-i ülésén nagy többséggel Hajnal Györgynek, a Társadalomtudományi
Kutatóközpont főmunkatársának, a Corvinus Egyetem egyetemi tanárának adományozta a díjat. A
díjazott ünnepi beszédére a Magyar Politikatudományi Társaság következő évi Vándorgyűlésén kerül
sor.
7. Költségvetési helyzet
Bevételek
Az MTA támogatása a tavalyihoz hasonlóan 800 ezer Ft volt. Elköltési határidő: 2020. december 31.
A tagság tagdíjfizetési hajlandósága némiképp emelkedett 2019-hez képest. Míg 2019. december 13i állapot szerint 82 fő fizető tagunk volt, addig ebben az évben megközelítettük a 100 főt, úgy, hogy
többen visszamenőlegesen is befizették az előző évi tartozásukat.
A tagdíjakból összességében (2020. december 2-i állapot szerint) 534 000 forint bevétel származott
2020-ra, 51 500 forint 2021-re és 32 500 forint 2019-re vonatkozóan. Tehát voltak olyan tagtársak (5
fő), akik utólag rendezték tartozásukat az előző évre, és 9 fő pedig már a 2021-es tagdíját is rendezte.
Összességében tehát tagdíjbevétel 2020-ban 618 000 forint volt, ami a 2020. december 2–31. közötti
időszakban még emelkedhet. Emlékeztetőül, a tagdíjbevétel – változatlan tagdíjak mellett – 2017-ben
még 315 500 forint volt.
Az Elnökség továbbra sem javasolja a tagdíjak növelését, így az 10 éve változatlan: 6500 Ft az aktív
tagoknak és 3000 Ft az egyetemisták és nyugdíjasoknak.
2020-ben, előzetesen 1 418 037 forint bevétele volt a Társaságnak.
MTA támogatás
Tagdíj
Bankkamat

800 000
618 000
37

Kiadások
A kiadások között a legnagyobb tételt, a Politikatudományi Szemle megrendelése (255.001 forint).
Az idei évi Bibó Emlékdíjas a szokásoknak megfelelően 150 000 Ft támogatásban részesül. Szintén
nagyobb tétel a 2020. évi és a 2021. 1. félévből előrehozott könyvelési díj kifizetése, amire az MTA
támogatás maradék nélküli elköltése miatt került sor.
100 000 forintot meghaladó kiadási tételek
Honlap, Weboldal, számítástechnikai szolgáltatás
Bibó díj
Könyvelés

169 256
150 000
300 000*
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Politikatudományi Szemle
egyéb költség (bank, nyomtatvány)
összes kiadás
2021. évi 1. félév kifizetésével együtt.

255 001
58 872
933 139

Az MPTT 2020. december 01-i állapot szerint ismétlődő lekötésben: 1.016.798 forint betéttel, további
2.517.718 forint likvid tőkével rendelkezik. Ez 2019. december 13-i állapothoz képest 516 989 Ft
eredménytöbbletet jelent.
Határozat: A Közgyűlés 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a főtitkári beszámolót.
1/2020 H
3. Napirendi pont – Bibó István Emlékdíj nyertesének ismertetése
Az elnök ismerteti, hogy a Társaság Elnökségének 2020. november 27-i ülésén Hajnal Györgynek
adományozta a Bibó István Emlékdíjat. A Bibó díjas a díjat elfogadta. Hivatalos előadására a
következő, Debrecenben esedékes Vándorgyűlésen kerül sor.
4. Napirendi pont – Kolnai Aurél Díj átadása és a díjazott előadása
Arató Krisztina elnök ismerteti, hogy a Társaság Elnökségének 2020. évi 04. hó 09-én megtartott
ülésén titkos szavazással úgy döntött, hogy Patkós Veronika Szekértáborharc - Eredmények a politikai
megosztottság okairól és következményeiről (TK PTI - Gondolat Kiadó, 2019) adományozza a 2019.
évi legjobb politikatudományi munkájáért járó Kolnai Aurél-díjat.
Elmondja a laudációt és virtuálisan átadja a díjat.
Patkós Veronika elmondja ünnepi előadását
5. Napirendi pont – Egyebek
Arató Krisztina elnök lezárja az ülést.
Kelt: Budapest, 2020. december 04. 10 óra

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

Dobos Gábor sk
jegyzőkönyvvezető
Metz Rudolf sk
jegyzőkönyv hitelesítő tag
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Jelenléti ív – screen shot
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