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1. Döntés a Bibó-díjról. A Bibó István-díj odaítéléséről az elnökség a Bibó István 

Alapítvány (BIA) kuratóriumával közösen döntött. A testület két fordulóban titkos 

szavazással választotta meg a 2011. év Bibó István-díjasát. A díjazott Pálné 

Kovács Ilona, az MTA doktora, a PTE professzora, az MTA RKK igazgatója. 

2. Vándorgyűlés előkészítése. Az elnökség megtárgyalta a 2011-ben 

megrendezésre kerülő vándorgyűlés előkészületeit. Az elnökség döntése 

szerint a vándorgyűlésre a veszprémi Pannon Egyetem szervezésében kerül 

sor, 2012. június 22-23-án vagy 29-30-án. A PE alapvetően a vándorgyűlés 



logisztikai előkészítéséért és lebonyolításáért felelős, a konferencia szakmai 

igazgatói teendőinek ellátására Balázs Zoltánt lérte fel az MPTT elnöke.   

3. Éves közgyűlés előkészítése. Az elnökség megtárgyalta a 2011. 

decemberében esedékes közgyűlés előkészületeit. A közgyűlés tervezett 

időpontja 2011. november 25. Az elnökség javaslata szerint a Bibó-előadáson 

kívül a Kolnai díjas Szűcs Zoltán Gábor előadása is a Közgyűlésen hangzik el. 

Ezeken kívül Pesti Sándor elnökségi tag előkészítésében kerekasztal-

beszélgetésre kerül sor a felsőoktatás tudományterületünket is érintő 

átalakításának kérdéskörében. 

4. Tagfelvétel. Az elnökség az alapszabálynak megfelelően, a belépési 

nyilatkozatok és az ajánlások szabályszerűségének ellenőrzése után 3 új tag 

felvételéről szavazott. 

5. Kizárás. Az elnökség 28 tag kizárásáról döntött, akik az alapszabályban foglalt 

szabályos felszólítások ellenére sem fizették be a tagdíjat. 

6. ECPSA együttműködés. A Politikatudományi Társaságok Európai 

Konzorciuma (ECPSA) széleskörű lobbitevékenységet indított annak 

érdekében, hogy a társadalomtudományok az EU soron következő, jelenleg 

tervezési fázisban lévő kutatási keretprogramjában (FP8) továbbra is a 

finanszírozott tudományágak között maradjanak. Ennek érdekében az ECPSA 

elnöksége előkészített egy levelet, amelyet a nemzeti társaságok a saját EP 

képviselőinek eljuttatnak. Az elnökség a levél kiküldését egyhangúlag 

támogatta. 

7. Nyilatkozat az elemzői hovatartozásról. Az elnökség kisebb stilisztikai 

javítások után egyhangúlag megszavazta a Török Gábor, Tóka Gábor és Kumin 

Ferenc alkotta ad hoc bizottság által előkészített nyilatkozat-tervezetet, amely a 

különböző médiumokban a nyilvánosság elé lépő politikai elemzők politikai 

érintettségének nyilvánosságra hozataláról szól. Az elnökség egyben felkéri az 

elnököt és a főtitkárt a nyilatkozat nyilvánosságra hozatalára. 

8. A politikatudományi felsőoktatás helyzete. Az elnökség részletesen 

megvitatta a felsőoktatás tervezett reformjának hatását a politikatudomány 

felsőoktatási helyzetére. A politikatudományi, és tágabb értelemben a 

társadalomtudományi képzési terület helyzetét az elnökség aggályosnak tartja. 

Az elnökség felkérte Boda Zsolt elnökségi tagot egy vonatkozó nyilatkozat-

tervezet kiadására, valamint felkérte az elnököt és a főtitkárt a rokon képzési 



területek (regionális tudományok, közgazdaságtan, szociológia, jogtudomány) 

érdekképviseleti szervezeteivel való kapcsolatfelvételre. 
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