Jegyzőkönyv
MPTT elnökségi ülés
Időpont: 2016. április 21. 13 óra
Helyszín: MTA TK Tárgyaló
Jelen van:
1. Arató Krisztina megválasztott elnök (A. K.)
2. Szabó Andrea megválasztott főtitkár (Sz. A.)
3. Pócza Kálmán (PPKE, vendég) (P. K.)
4. Balogh László Levente, Debreceni Egyetem (B. L. L.)
5. Mándi Tibor, ELTE ÁJK (M. T.)
6. Bíró-Nagy András (MTA TK)
7. Bozóki András, CEU (B. A.)
8. Ványi Éva, BCE (V. É.)
9. Littvay Levente, CEU (L. L.)
10. Dobos Gábor, MTA TK PTI (D. G.)
11. Sebők Miklós (Kolnai bizottsági tag, MTA TK, vendég)
Arató Krisztina megnyitja az ülést, ismerteti a napirendet. Az Elnökség a napirendi
pontokat egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi pont: Vándorgyűlés
A 2016. június 17-18án Esztergomban tartandó Vándorgyűlés szervezésének
aktuális kérdéseit Pócza Kálmán (PPKE), a szervezőbizottság tagja ismerteti.


A felhívásban meghirdetett szekciókon kívül további 4 szekció megszervezését
vállalták a jelentkező kollégák.



Jelenleg 114 elfogadott előadás-tervvel rendelkezünk.



Mivel Mark F. Plattner lemondta a keynote speech megtartását, új keynote
speakerként Jørgen Møller, az Aarhus-i egyetem professzora beszél majd a
konferencián.



Felmerült a lehetőség, hogy a konferencia válogatott előadásait a Cambridge
Scholar kiadó kötetben közölné. A lehetőséget az elnökség tagjai megfontolják.

2. napirendi pont: Belépés
Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban egy belépési kérelem érkezett a
Társasághoz. A belépést az elnökség egyhangúlag támogatta. A döntés 4/2016.
számmal bekerül az Elnökségi Határozatok Tárába.
3. napirendi pont: IPSA Kongresszus és nyilatkozat
Arató Krisztina tájékoztatást adott az elnökségnek a nyári IPSA kongresszus
Isztambulból a lengyelországi Poznan-ba történt áthelyezéséről. A döntés kihathat a
tervezett MPTT pályázatra, melyet a még meg nem hirdetett 2020-as kongresszusra
vonatkozna. Az elnök és a főtitkár folyamatosan tájékoztatja az elnökséget a
fejleményekről.
Az IPSA nyilatkozatát (IPSA Statement on Academic Freedom) az elnökség
egyhangúlag
támogatta. A döntés 5/2016. számmal bekerül az Elnökségi Határozatok Tárába.
Littvay Levente elnökségi tag vállalta, hogy a nyilatkozat ’erősítésére” vonatkozó
javaslatot megfogalmazza, melyet, amennyiben az elnökség internetes szavazás
útján támogatja, megküldünk a világszervezetnek.
4. napirendi pont: Kolnai-díj
Az elnök ismertette a Kolnai díj szabályzatát, azon belül is a döntéshozatalra
vonatkozó szabályokat. Az elnökség az ülés előtt három héttel megkapta a Kolnai
bizottság javaslatát, öt 2015-ben megjelent mű szerepelt a listán. Mivel Ványi Éva
elnökségi tag műve is szerepelt a javasolt művek között, összeférhetetlenség miatt
távozott az ülésről. Az elnökség hosszas, érdemi vitát követően Horváth Szilvia:
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A döntés 6/2016-os számmal bekerül az Elnökségi határozatok tárába.

a

díjat.

Egyebek:
Az

elnökség tárgyalta a Ljubljana-i CEPSA konferenciára felajánlott szállás-

támogatás kérdését, valamint a kolozsvári ETDK zsűrijében történő részvételt.
Budapest, 2016. április 21.
Arató Krisztina, Szabó Andrea

