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  Elnökségi tagok (kiemelve az ülésen résztvevők): 
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Székesfehérvár ) 

    Volt elnökök: Bayer József 

      Bihari Mihály 

      Kulcsár Kálmán 

      Schmidt Péter 

Napirendi pontok: 

1. Az Elnökség az elnök és a főtitkár előterjesztésében tárgyalt egy új 

politikatudományi díj létrehozásáról. Az elnökségi tagok egyetértettek abban, 

hogy a Bibó-díj mellett szükség van egy új, az előző év legjobb publikációját 

díjazó elismerés alapítására. Az elnökségben vita alakult ki azzal kapcsolatban, 

hogy a díjazott munka kizárólag könyv, vagy könyv és tanulmány is lehessen-e. A 

következő elnökségi ülésre már egy szövegszerű javaslat készül, a végső szót 

pedig a közgyűlésnek kell kimondania. 

2. Az Elnökség a 2004. június 25-26-án Siófokon megrendezésre kerülő 

Vándorgyűlésről hallgatott meg beszámolót. Az a döntés született, hogy a sok 

jelentkező miatt az első és a negyedik panel két idősávban kerül megrendezésre, 

míg az ötödik és a hatodik Szilágyi István vezetése mellett egyesül. A 

vándorgyűlés végleges programját hamarosan közzé tesszük. 



3. Az Elnökség áttekintette a szakosztályok helyzetét . Az Elnökség 

megállapította, hogy az alapszabálynak megfelelően a regionális szakosztályok 

közül mindössze egy, a Veszprém-Székesfehérvár központú működik, amely 

tervezi átalakulását Nemzetközi Politika néven működő tematikus szakosztállyá. 

Ezt az átalakulási tervet az Elnökség támogatja. Az Elnökség tudomásul vette – 

más források mellett G. Fodor Gábor (Miskolc) és Paczolay Péter (Szeged) írásos 

beszámolói alapján – hogy a miskolci, a dél-dunántúli, a szegedi és a debreceni 

szakosztály megszűnt. A tagoknak természetesen lehetőségük van az 

alapszabályban foglaltaknak megfelelően azok újbóli megalakítására, vagy más 

szakosztályok létrehozására. Az Elnökség tárgyalt a beérkezett szakosztály-

alapítási kérelemről és támogatja a Politikai Magatartás szakosztály 

megalapítását. Az Elnökség örömmel támogatná további tematikus szakosztályok 

megalapítását, ezért ösztönzi a már felmerült ilyen kezdeményezések 

megvalósítását (Európai Politika, Politikai kommunikáció, stb.). 

4. Az Elnökség tudomásul vette, hogy a Nemzetközi Politikatudományi 

Társasághoz (IPSA) benyújtott pályázata , amely azt célozta meg, hogy 2009-

ben Budapest rendezhesse meg az IPSA világkongresszusát, szoros szavazati 

arány mellett alulmaradt Chile pályázatával szemben. Az Elnökség köszönetet 

mond Bayer Józsefnek, a Társaság korábbi elnökének a pályázattal kapcsolatban 

végzett alapos munkájáért. 

5. Az Elnökség foglalkozott a Civil Európa Egyesület megkeresésével, és úgy 

döntött, hogy szakmai támogatásáról biztosítja az egyesület őszi tudományos 

konferenciáját. 

6. Az Elnökség tagjai elolvasták a jelen nem lévő Kumin Ferenc írásos beszámolóját 

a Társaság honlapjának megújítása tárgyában, és további lépéseket sürgettek 

ennek mielőbbi megvalósítása érdekében. 

A következő elnökségi ülésre, 2004. június 26-án Siófokon a vándorgyűlés idején 

kerül sor. Kérjük az elnökségi tagok előzetesen jelezzék, hogy részt tudnak-e venni 

az ülésen vagy sem. 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Bozóki András s. k.            Török Gábor s. k. 

(elnök)                                (főtitkár) 

 


