
Jegyzőkönyv 

MPTT alakuló elnökségi ülés 

Időpont: 2016. január 28. 13 óra 

Helyszín: MTA TK Tárgyaló 

Jelen van: 

1. Arató Krisztina megválasztott elnök (A. K.) 

2. Balázs Zoltán leköszönt elnök (B. Z.) 

3. Szabó Andrea megválasztott főtitkár (Sz. A.) 

4. Ondré Péter titkár 

5. Pócza Kálmán (PPKE, vendég) (P. K.) 

6. Balogh László Levente, Debreceni Egyetem (B. L. L.) 

7. Mándi Tibor, ELTE ÁJK (M. T.) 

8. Boda Zsolt, MTA TK PTI (B. Zs.) 

9. Bozóki András, CEU (B. A.) 

10. Ványi Éva, BCE (V. É.) 

11. Littvay Levente, CEU (L. L.) 

12. Dobos Gábor, MTA TK PTI (D. G.) 

13. Tóth Csaba, ELTE ÁJK (T. Cs.) 

14. Krékó Péter, ELTE PPK (K. P.) 

Arató Krisztina (A.K.) megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, és felkéri a 

résztvevőket, hogy új összetételű elnökség révén, mindenki mutatkozzon be. 

A. K. ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 

1. Projekt-tervek 

2. Kolnai díj eseti bizottság felállítása 

3. vándorgyűléssel kapcsolatos ügyek 

4. tagsági kérelmek 

5. egyebek 

Az Elnökség a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. 

1. napirendi pont. Projekt-tervek 

A. társaság történetének feltárása. 2017-ben lesz az MPTT 35 éves. Addigra el 

lehetne készíteni egy katasztert. Elérhetőek a régi elnökök. 



B. politológus diplomával rendelkezettek diplomás pályakövetése 

B. A.: Enyedi Zsolt elnöksége idején merült fel, hogy készüljön el a politológia, mint 

tudomány intézményesülésének vizsgálata. Tett erre lépéseket, de az érintettek 

részéről merev elzárkózást tapasztalt. Azt javasolja, hogy legalább az honlapon 

legyen regisztrálva az összes elnök, az elnökségek. PhD-hallgatók vagy MA-

hallgatók bevonásával el lehetne készíteni a Társaság történetét. Interjúkat kellene 

készíteni az elnökökkel, főtitkárokkal. 

B. Z.: A Társaság története és a tudomány története kicsit más. Van a Társaságnak 1 

millió forint tartaléka, amelyből fel lehetne ajánlani egy kisebb összeget, hogy 

elkészülhessen a Társaság története. 

Sz. A.: Az Educatio Kft. készíti Magyarországon a Diplomás Pályakövetési 

Rendszert, fejlett, nemzetközi standardoknak megfelelő módszertannal. Fel lehet 

venni velük a kapcsolatot. Velük együtt, a mi speciális kapcsolatainkkal lehetne 

carrier tracking-et készíteni. 

B. Z.: osszuk ki a feladatot az elnökségi tagok között 

B. Zs.: támogatja mindkét ötletet, és javasolja, hogy a DPR felelőse Szabó Andrea 

legyen. Legyen felhívás a doktoranduszok, esetleg MA-hallgatók részére, hogy 

készítsék el a Társaság történetét. Mindenképpen kell hozzá valamekkora összeget 

rendelni. 

V. É.: a politikatudomány témaköre is érdekes lehet. 

B. Zs.: A Társaság története jobban körülhatárolható. 

L. L.: Miután úgyis interjúzás lesz, egy ügyes hallgató mindkettőt meg tudja egyben 

csinálni. 

A. K.: Elkészíti a felhívás szövegét. 

Egyebek – IPSA Kongresszus 

A. K.: Ismertette a pillanatnyi helyzetet. A Hungexpo kereste meg Balázs Zoltánt. 

2020-ban Magyarország (Budapest) rendezhetné IPSA Kongresszust. Balázs Zoltánt 

január elején levélben keresték meg, hogy idejönne áprilisban az IPSA Executive 

Committee 32 fővel. Amit várnak tőlünk: 3 éjszaka + ellátás + konferenciahelyszín 

finanszírozása. 



L.L.: A kérés abszurd, de nem meglepő. Felajánlja, hogy a CEU-nál pályázzunk meg 

7 – 10 000 eurót erre az eseményre. 

Az elnökségben élénk vita bontakozik ki, hogy egyáltalán szabad-e mintegy 3 millió 

forintot erre a célra fordítani. A vitához szinte minden elnökségi tag hozzászól. 

A vita végén konszenzus alakul ki, hogy, amit felajánlhatunk az EC részére még 

január 31-ig: 

Egy helyszínt (vagy CEU, vagy MTA), esetleg vacsorát. A válaszlevelet Arató 

Krisztina még 2016. január 31-ig megírja. 

2. napirendi pont: Kolnai díj eseti bizottság felállítása 

A. K. elővezeti a jelöltek névsorát: : Bozóki Andrást, Sebők Miklóst és Mándi Tibort. A 

jelen lévő jelöltek elfogadták a jelölést. 

Szavazás: Az Elnökség egyhangúan, 13 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett 

elfogadta a bizottság felállítását. A szavazás eredménye 1/2016 számmal bekerül az 

Elnökségi határozatok tárába. 

M. T. felajánlja, hogy a következő elnökségi ülésre előterjesztést készít az MPTT 

díjstruktúrájával kapcsolatban. 

3. napirendi pont: Vándorgyűlés 

Pócza Kálmán a Pázmány Péter Tudományegyetem oktatója ismerteti a 

Vándorgyűléssel kapcsolatos pillanatnyi helyzetet. Helyszín: Esztergom, vacsora 

Prímás Pince. Időpont: június 17–18. Keynote speaker: Marc F. Plattner (Journal of 

Democracy / National Endowment for Democracy). A meghívást elfogadta, és 

pénteken vállalt egy angol nyelvű panelvezetést. A szervezők javasolják, hogy 16-án 

este egy vacsora keretében üdvözöljük Marc Plattnert. A keynote speaker és a vidéki 

helyszín miatt módosulna a korábban megszokott menetrend. 

Valamikor kora délután lenne a hivatalos megnyitó, utána szekcióülések, és a két 

nagy előadás (Kolnai díjjal együtt) az esti órákban valósulna meg. 

Várható regisztrációs díj: 10–12 ezer forint. 

B. A.: Javasolja, hogy a Vándorgyűlés jelenlegi címe módosuljon: A demokrácia 

határai és minősége. 



P.K. A 2016. évi vándorgyűlés címével kapcsolatban nem tett érdemi megjegyzést. A 

javaslatot beépíti a Vándorgyűlés tematikájába. 

4. napirendi pont: tagsági kérelmek 

O. P.: A társasághoz két tagsági kérelem érkezett. Papp Zsófiáé (formailag mindent 

csatolt, ami a tagfelvételhez szükséges), valamint Szabó Róberté. 

A. K.: Szabó Róbert nem csatolta az ajánlásokat a felvételi kérelméhez és 2015-ben 

nem fizetett tagdíjat. Az Elnökség megállapítja, hogy Szabó Róbert tagfelvételi 

kérelme formailag érvénytelen. Szabó Róbert kapcsán nemcsak formai, de tartalmi, 

tudományerkölcsi jellegű kifogások is felmerültek. 

Az Elnökség megtárgyalta a tagfelvételeket. 

Papp Zsófia tagfelvételi kérelmét az Elnökség 13 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás 

mellett elfogadta. A határozat 2/2016-os számmal bekerül az Elnökségi határozatok 

tárába. 

Szabó Róbert tagfelvetéli kérelmét, formai okok miatt, tartalmi fenntartások mellett, 0 

igen, 13 nem és 0 tartózkodás mellett elutasította. A döntés 3/2016-os számmal 

bekerül az Elnökségi határozatok tárába. 

Budapest, 2016. január 28. 

Arató Krisztina 

sk 

Szabó Andrea 

sk 
 


