Jegyzőkönyv
2016. október 14.
MPTT elnökségi ülés
Résztvevők:
1. Arató Krisztina (megválasztott elnök)
2. Balázs Zoltán
3. Bíró-Nagy András
4. Bozóki András
5. Dobos Gábor
6. Littvay Levente
7. Szabó Andrea (megválasztott főtitkár)
8. Tóth Csaba
9. Ványi Éva
Arató Krisztina (A.K.): köszönti a résztvevőket és ismerteti a napirendi pontokat. A
beérkezett szóbeli javaslatok alapján a napirendet két ponttal, adminisztratív ügyek,
az MPTT története bővíti.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet.
I. napirendi pont Bibó István díj
Arató Krisztina ismerteti a szavazás menetrendjét, egyben felkéri Ványi Évát és
Dobos Gábort, hogy legyenek a szavazatszámláló bizottság tagjai.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja a szavazatszámláló bizottság tagjait.
Az Elnökség a jelöltekről és a díjról zártkörű vitát folytat.
Ványi Éva (V. É.): ismerteti a szavazás eredményét. 9 elnökségi tag szavazott, mind
a kilencen érvényesen. Összesen 12 szavazat érkezett.
Balázs Zoltán 8 igen
Csizmadia Ervin 2 igen

Valuch Tibor 2 igen.
A szavazás első fordulóban érvényes és eredményes volt. A 2016. évi díjazott:
Balázs Zoltán. A döntés 7/2016. számmal ekerül az Elnökségi Határozatok Tárába.
Arató Krisztina felkéri a szavazáson nem jelen lévő Balázs Zoltánt, hogy december 9én, a Társaság közgyűlésén mondja el Bíbó díjas előadását.
Balázs Zoltán elfogadja a díjat és a felkérést is.
A Társaság díjairól folyó vita eredményét Arató Krisztina foglalja össze. A következő
elnökségi ülésen folytatódik a vita. Úgy véli, hogy a Bibó Díj maradjon meg eredeti
formájában. Kérdés, hogy évente vagy kétévente adja-e át az Elnökség. Javasolja,
hogy a Kolnai díj terén viszont legyen változtatás. Az egyik évben Kolnai Magyar
Publikációs Díj kerüljön kiadásra, a másik évben viszont Kolnai International
Publication
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Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a következő ülésén folytassa le a vitát.
II. napirendi pont – vándorgyűlés
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Politikatudományi és Alkotmányjogi Tanszékéről érkezett egy felajánlás a 2017. évi
vándorgyűlés színhelyére vonatkozóan. Az időpont várhatóan június 2. hete lehetne.
Azt javasolja, hogy az elnökség tevőlegesen vegyen részt a szervezési feladatokba,
leginkább a szakmai program összeállításában. Ennek érdekében felkérte Boda
Zsolttot, hogy legyen a program szakmai igazgatója. Felmerült, hogy a következő
vándorgyűlés témája a populizmus legyen.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy megkezdődjenek a tárgyalások Smuk
Péterrel. A döntés 8/2016. számmal bekerül az Elnökségi Határozatok Tárába.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az MPTT részéről a szakm ai igazgató
Boda Zsolt legyen.

A döntés 9/2016. számmal bekerül az Elnökségi Határozatok Tárába.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a 2017. évi vándorgyűlés a populizmus
témaköréhez kapcsolódjon. A döntés 10/2016. számmal bekerül az Elnökségi
Határozatok Tárába.
III. napirendi pont – tagfelvételi kérelmek.
Szabó Andrea ismerteti, hogy az előző elnökségi ülés óta két tagfelvételi kérelem
érkezett a társasághoz. Dr. Pénzes Ferenc (Debreceni Egyetem) és Káplár Attila
(Budapesti Corvinus Egyetem). A két jelölt csatolta a tagfelvételhez szükséges
kérelmeket és javaslatokat.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja Dr. Pénzes Ferenc belépési kérelmét. A döntés
11/2016. számmal bekerül az Elnökségi Határozatok Tárába.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja Káplár Attila belépési kérelmét. A döntés 12
/2016. számmal bekerül az Elnökségi Határozatok Tárába.
IV. napirendi pont – bírósági bejegyzés, adminisztratív ügyek
A. K. ismerteti, hogy a közgyűlés által nagy többséggel megválasztott elnök és
főtitkár bírósági bejegyzésére, adminisztratív okok miatt mind a mai napig nem került
sor. Az alapszabály módosítása kapcsán pedig semmiféle visszajelzés nem érkezett
a Bíróságtól.
Balázs Zoltán jelzi, hogy az egész adminisztrációt kellene átszervezni. Fejleszteni
kellene a honlapot is.
Szabó Andrea elmondja, hogy a visszajelzések alapján a Politikatudományi Szemle
postázási költségei is jelentősen megemelkednek.
Littvay Levente javasolja, hogy legyenek elosztópontok, ahonnan elvihetik a kollégák
a példányokat.

Az Elnökség felkéri az elnököt és főtitkárt, hogy egyeztessen a Politikatudományi
Szemle szerkesztőségével és az adminisztratív ügyek vonatkozásában járjon el. Az
MTA TK PTI elköltözik az Országház utcából, ami mindenképpen érinti a társaság
adminisztrációját.
V. napirendi pont – nemzetközi ügyek
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Törökországból átkerült a kongresszus Poznanba, Lengyelországba. Úgy véli, hogy
ezzel Magyarország esélyei, hogy egy-két éven belül kongresszust szervezzen,
minimálisra csökkent. A Hungexpo ennek ellenére szervezni szeretne egy „Study
tourt” az IPSA elnöksége számára.
A CEPSA 2017. szeptember 14-én tartja konferenciáját, amelyre lassan kijön a call
for papers (Integration versus disintegration). Ugyanakkor a szeptemberi időpont
nem túl jó, mert más rendezvényekkel ütközik.
Littvay Levente vállalja, hogy jelzi a problémát.
Az Európai Politikatudományi Társaságok Szövetsége november végén ülésezik.
Balázs Zoltán javasolja, hogy erre az ülésre Arató Krisztina vásárolhas son egy
repülőjegyet Berlinbe.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
VI. napirendi pont – A Magyar Politikatudományi Társaság története
Arató Krisztina javasolja, hogy a közgyűlésen hirdessük meg a pályázatot. Ehhez
rendelkezésre áll minimális forrás az MPTT számláján. Egyben javasolja, hogy a
2017. évi közgyűlés ünnepi közgyűlés legyen.
Közgyűlés időpontja: 2016. december 9. 10.30 perc. Helyszín: MTA TK Jakobinus
terem.

