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Résztvevők: 

1. Arató Krisztina, megválasztott elnök 

2. Balázs Zoltán, leköszönő elnök 

3. Bozóki András, elnökségi tag 

4. Ványi Éva, elnökségi tag 

5. Dobos Gábor, elnökségi tag 

6. Mándi Tibor, elnökségi tag 

7. Bíró Nagy András, elnökségi tag 

8. Littvay Levente, elnökségi tag 

9. Balogh László Levente, elnökségi tag 

10. Szabó Andrea, megválasztott főtitkár 

A jegyzőkönyvet vezeti: Szabó Andrea.  

Arató Krisztina (A.K.): köszönti a résztvevőket és felkéri Szabó Andreát, hogy 

ismertesse a napirendi pontokat. 

1. Kolnai Díj bizottság jelölés; 

2. Az MPTT története pályázat; 

3. Egyebek. 

 

Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet 

egyhangúlag elfogadta.  

 
1. Napirendi pont: Kolnai Aurél-díj eseti bizottság. 

Arató Krisztina ismerteti, hogy a Kolnai publikációs díj kiosztásához szükséges egy 

ad hoc bizottság felállítása. A bizottság 3 tagból áll, amelyből az egyik, 

hagyományosan az előző évi díjazott, a másik kettőt pedig az MPTT elnöksége 

választja. Arató Krisztina Papp Zsófiát javasolja az Elnökség által választott egyik 

személynek. 

Bozóki András Ványi Évát javasolja az eseti bizottság választott tagjai közé.  



Az Elnökség a következő határozatokat hozta: 

Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta 

Horváth Szilvia, mint volt díjazott, valamint Papp Zsófia és Ványi Éva jelölését a 

Kolnai Aurél-díj eseti bizottságba. [HT 13/2016] 

 
2. MPTT története 

Arató Krisztina tájékoztatta az Elnökséget, hogy az MPTT 2017-ben 35 éves lesz. 

Ebből az alkalomból javasolja, hogy az Elnökség írjon ki pályázatot 

társadalomtudományi doktoranduszok, vagy fiatal kutatók számára az MPTT 

történetének feldolgozására.  

Balázs Zoltán szerint jó lenne, ha nemcsak társadalomtudományi szakos hallgatók, 

hanem levéltárosok, történészek is lennének a díjazottak között. Jó lenne, ha a 

vándorgyűlések története is fel lenne dolgozva, és ezzel együtt a politikatudomány 

intézményesülése, amelyből kihagyhatatlan az egyetemi intézményesülés. 

Mándi Tibor felveti, hogy jó lenne, ha a Közgyűlésen elhangozna a felhívás, minél 

többen tudjanak róla. 

Szabó Andrea úgy véli, hogy a nyerteseknek lehetőségük lenne interjúkat készítenie 

a következő vándorgyűlésen.  

Ványi Éva szerint az elkészült anyagot érdemes lenne bemutatni a következő 

Közgyűlésen. 

Az Elnökség felkéri Arató Krisztinát és Szabó Andreát, hogy készítsen pályázati 

felhívást az MPTT történetét feldolgozó pályamű elkészítésére. A pályázaton teamek 

vehetnek részt. Legalább 120–150 ezer N méretű dolgozat elkészítésére van 

szükség. Az Elnökség továbbá felkéri a tagságot, hogy támogassa a későbbi 

győztest a Társaság történetének feldolgozásában. A támogatás részeként segítse 

interjúk elkészítését, illetve forrásanyagok átadását.  

Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta, 

hogy az Elnökség írjon ki pályázatot az MPTT történetének feldolgozására. [HT 

14/2016] 

  



3.Egyebek 

Arató Krisztina tájékoztatja az Elnökséget, hogy a következő vándorgyűlésre 

Győrben kerül sor, 2017. június 9–10. között.  
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