Magyar Politikatudományi Társaság
Közgyűlési jegyzőkönyv
2016. december 09.
Helyszín: Országház utca 30. MTA TK Jogtudományi Intézet Könyvtára
Időpont: 10.30
Balázs Zoltán és Arató Krisztina megállapítják, hogy a Közgyűlés nem határozatképes. Ezért
10.30-ra újra összehívják a Közgyűlést.
Magyar Politikatudományi Társaság
Közgyűlési jegyzőkönyv
2016. december 9.
Helyszín: Országház utca 30. MTA TK Jogtudományi Intézet Könyvtára
Időpont: 11.00
Arató Krisztina és Balázs Zoltán megállapítják, hogy a Közgyűlés határozatképes.
Arató Krisztina köszönti a Közgyűlésen megjelenteket. Felkéri Szabó Andreát, hogy
ismertesse a Közgyűlés napirendi pontjait.
Szabó Andrea: A napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

Arató Krisztina elnöki köszöntő és rövid beszámoló;
Szabó Andrea főtitkári beszámolója;
A Magyar Politikatudományi Társaság története pályázat;
Bibó Emlékdíj átadása és a Bibó Díjas előadása;
Egyebek.

Határozat: A Közgyűlés 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendet.
1. Napirendi pont. Arató Krisztina köszöntője, rövid beszámolója
Arató Krisztina tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy 2015. decemberi Közgyűlésen
meghozott személyi döntéseket a bíróság ezidág nem jegyezte be. Jogi értelemben tehát az
MPTT elnöke Balázs Zoltán, főtitkára Szűcs-Zoltán Gábor.
Tájékoztatja a Közgyűlésen megjelenteket, hogy a tagság létszáma aggasztóan csökkent az
elmúlt években. 2012-ben még 300-as nagyságrendű volt, 2016 végén pedig kb. 100 tagunk
van.
Arató Krisztina röviden beszámolt az év legfontosabb eseményeiről. A 2015. évi Kolnai
Aurél-díjat Horváth Szilvia kapta. Kolnai díjas előadását az esztergomi Vándorgyűlésen
mondta el.
Jelezte, hogy a 2017. évi vándorgyűlés a tervek szerint Győrben lesz. A vándorgyűlés helyi
igazgatója Smuk Péter, az MPTT részéről a szakmai igazgató Boda Zsolt. A téma a
populizmus. A vándorgyűlés tervezett időpontja: 2017. június 9–10.
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Arató Krisztina tájékoztatta a Közgyűlést, hogy megalakult a 2016. évi Kolnai Aurél-díj ad
hoc bizottság, amelynek tagjai Horváth Szilvia, Papp Zsófia és Ványi Éva. A Kolnai díj a
hazai politikatudomány díja, de egyre fontosabb a nemzetközi publikáció, ezért az
Elnökségben felmerült a díj reformja. Ennek értelmében kétévenkénti rotáció lenne. Az első
évben hazai publikáció kapná a Kolnai díjat, a második évben olyan nemzetközi publikáció,
amelynek szerzője hazai affiliációval rendelkezik.
Arató Krisztina beszámolt 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 lesz.
IPSA (Nemzetközi Politikatudományi Társaság; International Political Science Association).
Az idei kongresszus Lengyelországban Poznanba helyeződött át Törökországból. Ennek
következtében Budapest mozgástere beszűkült egy következő éves konferencia
megszervezésére. A HUNGEXPO ettől függetlenül szerette volna, ha itt rendezik a
konferenciát. Meghívták az IPSA elnökét, aki 2016. januárban jön Budapestre. A spanyol
kollégáktól való tájékoztatás alapján az IPSA éves kongresszusra szakmai ráhatása
gyakorlatilag nincs a helyi társaságnak. Az lehetséges, hogy az IPSA „farvizén” szervezünk
egy 2 az 1-ben konferenciát. Nem zárkózunk el, ha szükséges, találkozunk az IPSA
vezetőivel. De csak anyagi ellentételezés ellenében veszünk részt a konferencia
szervezésében.
A Közgyűlés tudomásul vette a beszámolót. Formális szavazásra nincs szükség.
2. Napirendi pont. Szabó Andrea főtitkári beszámolója
1. Tagság
A Társaság fizető tagjainak létszáma 2016. december 6-i állapot szerint 100 fő (ebből 11 fő
nyugdíjas). Tiszteletbeli tagok száma (a Bibó István díjasok) 20 fő. 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).
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4. Rendezvények
2016-ban, a Társaság a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen tartotta a nagy sikerű
Vándorgyűlését. A kétnapos, Esztergomban megrendezett konferenciára 2016. június 17–18én került sor és témája a demokrácia minősége volt. A konferencián rekordszámú résztvevő,
12 szekcióban mondhatta el előadásait. Június 17-én a Vándorgyűlés Keynote speakere
Jørgen Møller, a University Aarhus professzora volt (előadásának címe: Dealing with
democratic diversity). A konferenciáról részletesen lásd:
http://btk.ppke.hu/tudomanyos-kozelet/magyar-politikatudomanyi-tarsasag-2016-evivandorgyules/program
5. Díjak
A társaság idén is kiosztotta a Kolnai Aurél díjat az elmúlt év legjobb politikatudományi
publikációja elismeréseként. A díjazott Horváth Szilvia Demokrácia és politikai közösség
című kötete lett. A díjátadóra az esztergomi 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 2016. október 14-i ülésén nagy többséggel Balázs
Zoltánnak, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára kapta. A díjazott ünnepi beszédére
a Magyar Politikatudományi Társaság 2016. évi rendes Közgyűlésén kerül sor.
6. Nemzetközi kapcsolatok
A Társaság 2016-ben is aktívan részt vett a nemzetközi politikatudományi szövetségek
munkájában.
Arató Krisztina képviselte az MPTT-t az Európai az Európai Politikatudományi Társaságok
Konföderációjának (European Consortium of Political Science Associations, ECPSA) 2016
novemberében Berlinben megtartott közgyűlésén, ahol a Konföderáció elnökségi tagjává
választották.
A Közép-Európai Politikatudományi Társaság (CEPSA) 2016. június 3–4-én tartotta 21.
konferenciáját Ljubljanában. Ennek keretében a CEPSA vezetősége is ülésezett, melynek
döntése értelmében a jövő évi konferenciát 2017. szeptember 14–15-én Wrocławban a
Lengyel Politikatudományi Társaság rendezi.
7. Költségvetés
Az MTA támogatása a tavalyihoz hasonló szinten maradt (920 ezer Ft). A tagság
tagdíjfizetési hajlandósága ugyanakkor radikálisan csökkent ebben az esztendőben. A bevétel
tagdíjakból (2016. december 6-i állapot szerint) 315 500 forint volt.
A kiadások között a legnagyobb tételt, a Politikatudományi Szemle (PSZ) kiadásának
támogatása, valamint a postaköltség jelentette (445.000 forint). A 2016-os esztendőben ezen
túlmenően a Társaságnak mintegy 654 000 forint kiadása volt, amely tartalmazza a
könyveléssel, a vándorgyűléssel, a díjazásokkal, valamint az adminisztrációval járó egyéb
költségeket.
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Az MPTT 2016. december 6-i állapot szerint 1.016.398 forint lekötött betéttel és további
948.461 forint likvid tőkével rendelkezik.
Szabó Andrea jelzi, hogy mindenképpen szükséges a Politikatudományi Szemle postai
terjesztésének reformja, és kér ötleteket a PSZ terjesztésének alternatív módjára.
A főtitkári beszámoló vitája.
Papp Zsófia: kérdezi, hogy miért nem lehet a Politikatudományi Szemlét online terjeszteni,
így a postaköltség jelentősen csökkenne.
Arató Krisztina: ez a PSZ hatásköre
Boda Zsolt: a PSZ főszerkesztője. Úgy véli, hogy ehhez stratégiai irányváltásra lenne szükség,
amihez kell a Szerkesztőbizottság beleegyezése. A maga részéről kifejezetten fontosnak tartja,
hogy papíron is megjelenjen a Szemle.
Szabó Andrea javasolja, hogy legyenek egyetemi elosztóközpontok, ahonnan az előfizetők
személyesen fel tudják venni a Szemléket. Életszerű lenne, ha ezek a nagy egyetemek
politikatudományi tanszékei lennének, úgy, mint Szeged, Pécs, Debrecen, Miskolc, Győr,
esetleg Szombathely, Budapesten az ELTE ÁJK, a BCE TK Politikatudományi Tanszék,
valamint az MTA TK PTI.
A Közgyűlésen megjelent tagság részéről felmerült, hogy korábban lehetett portósan feladni
csomagokat, esetleg meg lehetne próbálni most is.
A Közgyűlés helyesli a Politikatudományi Szemle terjesztésének reformját, egyben felkéri az
Elnökséget a reform kidolgozására. A témáról külön szavazás nem történt.
Főtitkári beszámolóról történő szavazás.
Határozat: A Közgyűlés 20 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a 2016. évi
főtitkári beszámolót. [KHT 1/2017]
3. Napirendi pont. A Magyar Politikatudományi Társaság története
Arató Krisztina ismerteti, hogy az Elnökség azt javasolja, készüljön el a Magyar
Politikatudományi Társaság 35 éves történetének feldolgozása tudományos eszközökkel.
Erről már az előző Közgyűlésen is szó volt.
Szabó Andrea elmondja, hogy előzetesen készült egy szövegtervezet, amelyet röviden
ismertet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Politikatudományi Társaság történetének feldolgozására
A Magyar Politikatudományi Társaság (MPTT) 1982-ben alakult, 2017-ben lesz 35 éves.
Ebből az alkalomból, az MPTT pályázatot hirdet politikatudományi területen doktori
tanulmányokat folytató, vagy már Ph.D. fokozattal rendelkező fiatal kutatók számára az
MPTT történetének feldolgozására.
Elgondolásunk szerint a kutatás legfontosabb módszere a mélyinterjú: fel kell keresni a
Társaság volt elnökeit és főtitkárait, s az előre rögzített kérdésekre adott válaszaik alapján
feltárni a Társaság eddigi történetét. Az MPTT története ugyanakkor csak akkor érthető, ha
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vele párhuzamosan a kutató felvillantja a hazai politikatudomány rendszerváltás utáni
intézményesülésének, valamint a politikatudomány felsőoktatási infrastruktúrája
kialakulásának történetét is. A konkrét módszertani megközelítést a fentiek figyelembe vétele
mellett a pályázaton nyertes kutató dolgozza ki. Az elkészült mű elvárt terjedelme: 3 ív,
amelybe nem számítjuk bele a felhasznált irodalmat és a módszertanra vonatkozó
(interjúalanyok listája, kérdőívek, stb.) mellékleteket. Az elkészült műhöz legfeljebb öt
oldalas angol nyelvű összefoglaló is csatolandó.
Az elkészült művet a Magyar Politikatudományi Társaság 2017. decemberi, ünnepi
Közgyűlésén tervezzük bemutatni, továbbá lehetőség nyílik az anyag publikálására is.
A pályázat tartalma:



a pályázók rövid szakmai önéletrajza;
a kutatásra vonatkozó elképzelések (módszertan, a tanulmány szerkezete, a kutatás
legfontosabb forrásai és irodalma, stb.) rövid, legfeljebb 3 oldalas ismertetése.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. január 31.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus, az mptt@tk.mta.hu emailcímre várjuk csatolmányként, önálló fileok (CV és
kutatási terv, Word vagy pdf) formájában.
Az elbírálás módja és időpontja:
Az MPTT Elnöksége háromtagú eseti bizottságot hoz létre, akik a beérkezett pályázatokról
beszámolnak az elnökségnek. A nyertes pályaműről az MPTT Elnöksége dönt. Az MPTT
Elnöksége fenntartja a jogot, hogy ne hirdessen győztest, amennyiben nem érkezik be
megfelelő minőségű pályázat. A döntés határideje: 2017. március 15.
A nyertes pályázat díja:
Nettó 250.000 Ft.
Arató Krisztina jelzi, hogy a Közgyűlés előtt megtartott elnökségi ülésen több szövegszerű
javaslat is érkezett. Így az, hogy ne csak politikatudományi területről érkezhessenek
pályázatok, hanem általában társadalomtudományi és történettudományi területről. Keveselték
az elnökségi tagok a 3 íves terjedelmet, ezért 120–150 ezer N hosszúságot javasolnak.
A Közgyűlés tagjainak javaslata alapján a pályázat benyújtásának határideje 2017. február 15re módosul, továbbá felmerült, hogy a vándorgyűlések történetet is szerves része legyen a
pályázati anyagnak.
Határozat: A Közgyűlés 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta, hogy kiírásra
kerüljön az MPTT történetét feldolgozó pályázat. [KHT 2/2017]

4. napirendi pont: Egyebek
Arató Krisztina tájékoztatja a Közgyűlésen megjelenteket, hogy az MPTT-t befogadó
intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont
Politikatudományi Intézet elköltözik a Várból, az Országház utca 30-ból. 2017. január 30-i
határidővel az MPTT is a IX. kerület Tóth Kálmán utca 4-be költözik.
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A Közgyűlésen megjelentek körében nem aratott osztatlan sikert a bejelentés, de a
megjelentek tudomásul vették a tájékoztatást. A költözésről nem született formális döntés.
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5. Bibó István Emlékdíj
Arató Krisztina megválasztott elnök ismerteti az Elnökség döntését. Az Elnökség 2016.
október 14-i ülésén 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Balázs Zoltánnak adományozta a
Bibó István Emlékdíjat. Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy Balázs Zoltán elfogadta a
díjat.
Arató Krisztina felolvassa a laudációt, majd Balázs Zoltán elmondja a Bibó Emlékdíjas
beszédét.
Arató Krisztina bezárja a Közgyűlést.

Arató Krisztina
sk

Szabó Andrea
sk
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