
Elnökségi ülés, 2014. október 10.13:00-14:00 
 

Jelen vannak: Balázs Zoltán(elnök), Szűcs Zoltán Gábor (főtitkár), Arató Krisztina, 

Boda Zsolt, Gajduschek György, Pesti Sándor, Tóka Gábor, Tóth Csaba, Ondré 

Péter(titkár), Tarrósy István (meghívott). 

Jegyzőkönyvvezető:Ondré Péter. Az ülés határozatképes volt. Az elnökség a 

következő napirendi pontokat tárgyalta meg és döntéseket hozta: 

 
1. Beszámolók 

Arató Krisztina beszámolt a CEPSA konferenciájáról, Balázs Zoltán az IPSA 

konferenciájáról, ahol az MPTT-t képviselték. A CEPSA várhatóan átalakítja a 

statútumát. A World Political Science Review-ba november végéig kellene a magyar 

tanulmányra javaslatot tenni. 

 
2. A Bibó István Emlékdíj 

Az elnökség egyhangú döntéssel megalapította a korábbi „Bibó István Díj” helyébe a 

„Bibó István Emlékdíj”-at. A Díj újraalapítására a korábbi díj társalapítójának 

működésképtelensége miatt volt szükség. Ifj. Bibó István a névhasználatot 

engedélyezte. A Díj odaítélésének szabályzatát a honlapon közzéteszi, az első díjazott 

jelölésére a következő elnökségi ülésig, november 6-ig lesz lehetőség. 

 
3. Tagsági törlési javaslatok 

Az Alapszabály értelmében azelnökség egyhangúan elfogadta azt a javaslatot, hogy 

azokat a tagokat, akik november 6-ig nem rendezik tagsági díjukat, törölni fogja. 

Június 30. után minden olyan személy, aki valamilyen nyilvántartás szerint tagja az 

MPTT-nek, írásos értesítést kapott a törlés kezdeményezéséről. Ondré Péter 

tájékoztatta az elnökséget, hogy az írásos értesítés nyomán sokan befizették a tagdíjat, 

így körülbelül 170 aktív, díjfizető tagunk van. Balázs Zoltán bejelentette, hogy 

kezdeményezi, hogy az Alapszabályban szereplő június 30. helyett március 31. legyen 

az aktuális évi díjfizetés határideje. 

  



4.Vándorgyűlés 

Az elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy elfogadja a Pécsi Egyetem 

Politikatudományi Tanszékének javaslatát a jövő évi, XXI. Vándorgyűlés ottani 

megrendezésére, amelyet Tarrósy István terjesztett elő. A vándorgyűlés egyúttal a 

Tanszék és a J. Monnet Centre of Excellence közös konferenciája is lesz. Az elnökség 

saját tagjai sorából fölkéri Kákai Lászlót, hogy a Társaság szempontjait, érdekeit 

szakmai igazgatóként a szervezés során képviselje. 

 
5. Szabó Márton javaslata 

Az elnökség megvitatta Szabó Márton javaslatát „a társadalomtudományok 

középiskolai oktatásá”-ra. A kezdeményezést egyhangúan támogatja, de további 

egyeztetést tart szükségesnek a többi szakmai egyesülettel a javaslat tartalmáról. 

 
6. Egyebek 

Az elnökség a következő ülését november 6-án 12.00-kor tartja, az éves közgyűlést 

pedig december 12-re javasolja összehívni. (Kezdés 8.30-kor, második kezdés 9.00-

kor.) 

 


