Jegyzőkönyv
MPTT elnökségi ülés,
2017. 03.02. elnökségi ülés

Megjelentek:
Arató Krisztina, megválasztott elnök
Balázs Zoltán, leköszönő elnök
Boda Zsolt, elnökségi tag
Ványi Éva, elnökségi tag
Dobos Gábor, elnökségi tag
Mándi Tibor, elnökségi tag
Littvay Levente, elnökségi tag
Tóth Csaba, elnökségi tag
Szabó Andrea, megválasztott főtitkár
A jegyzőkönyvet vezeti, Szabó Andrea.
Arató Arató Krisztina (A.K.): köszönti a résztvevőket és felkéri Szabó Andreát, hogy
ismertesse a napirendi pontokat.
1.
2.
3.
4.
5.

Alapszabály-módosítással kapcsolatos ügyek;
Tagfelvételi kérelem;
MPTT történetét feldolgozó pályázatot értékelő bizottság felállítása;
Kolnai Aurél-díj;
Egyebek.

Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúlag
elfogadta.
1. Alapszabály módosítása körüli ügyek
Arató Krisztina ismerteti az Elnökséggel, hogy az Alapszabály revíziója zajlik, amelyet egy
ügyvédi iroda készít. Dr. Szatmári Csaba ügyvéd által vezetett iroda rendelkezik azzal a
szaktudással, amely szükséges az Alapszabály törvényi előírásoknak megfelelő
átalakításához. Az Alapszabály elfogadásához rendkívüli Közgyűlés összehívására van
szükség, amelynek legkésőbbi dátuma február vége, március eleje.
Szabó Andrea javasolja a február utolsó hetét.
Boda Zsolt: kérdésként veti fel, hogy korábbi elnök meddig tagja az elnökségnek?
Balázs Zoltán szerint az Alapszabály értelmezése alapján legalább egy ciklusig. Emlékezteti a
jelenlévőket, hogy az Elnökség feladata a Bibó és Kolnai díj odaítéléséről való döntés.
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás egyhangúlag 2017. március 2-a 12.30
órát fogadta el a rendkívüli közgyűlés időpontjaként.
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Az Elnökség felkéri Arató Krisztinát és Szabó Andreát, hogy tájékoztassa a tagságot a
Közgyűlés időpontjáról, és jelezze a tagság felé, hogy az azon való aktív, nagy arányú
részvételt.
2. Bene Márton belépési nyilatkozata
Szabó Andrea ismeretei, hogy Bene Márton beadta a szükséges dokumentumokat a
Társaságba való belépéshez. Az Elnökség a papírokba való betekintés után határozatot hozott.
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás egyhangúlag elfogadta Bene Márton
tagfelvételi kérelmét. [HT 1/2017]
3. MPTT történetéről szóló pályázatot elbíráló ad hoc bizottsága felállítása
Szabó Andrea ismerteti, hogy a 2016. december 9-i elnökségi, illetve az aznap megtartott
Közgyűlés határozata értelmében pályázatot írtak ki az MPTT történetének feldolgozására. A
pályázat pontos szövege a Jegyzőkönyv melléklete. A pályázatra két érvényes pályamű
érkezett. Az egyik tagjai Székely Tünde – Boros László – Antal Gábor, a másiknak pedig
Cselényi Emese és Harangozó Dániel. A pályázat kiírása szerint 2017. március 15-ig az
Elnökségnek döntést kell hoznia a győztes személyéről.
Arató Krisztina 3 fős d hoc bizottság felállítását javasolja az Elnökség tagjaiból. Olyan
személyeket javasol, akik járatosak pályázatok elbírálásában, van tapasztalatuk empirikus
kutatásokban.
Az Elnökség rövid tanácskozás után döntést hozott.
Határozat: Az Elnökség 7 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett Dobos Gábort, Littvay
Leventét és Arató Krisztinát választotta meg az ad hoc bizottság tagjainak. [HT 2/2017]
Az Elnökség felkéri az ad hoc bizottság tagjai, hogy a következő elnökségi ülésre készítsék el
a javaslatukat, és terjesszék az Elnökség elé.
4. Kolnai Aurél-díj javaslatok
A 2016. decemberben felállított ad hoc bizottság áttekintette a 2016. évi publikációkat, és az
Elnökségtől is vár javaslatokat.
Az Elnökség ezzel kapcsolatos vitája nem nyilvános.
Arató Krisztina lezárta a vitát, megállapítva, hogy az Elnökségi megvitatta a jelölteket, de
döntést nem tudott hozni.
Littvay Levente felajánlotta, hogy készít egy honlapot, ahol az Elnökség írásban tud szavazni
a Kolnai Aurél-díj elnyeréséről, az MPTT történetét feldolgozó pályázat elnyeréséről.
Az Elnökség megvitatta az írásos szavazás jogszerűségét.
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az írásban
leadott szavazatot – amennyiben az a Littvay Levente által létrehozott titkos felületen érkezik
– érvényesnek tartja. [HT 3/2017]
Az Elnökség felkérte Littvay Leventét a felület létrehozására. Az Elnökség ugyanakkor
önmagát is emlékeztette, hogy az írásbeli szavazás nem helyettesíti az évenkénti 4 elnökségi
ülés rendszerét. Az írásbeli szavazás eredményét, a 2017. március 2-i ülés folytatásaként,
annak részeként fogja fel. A szavazás eredménye a március 2-i Jegyzőkönyvhöz csatolódik.
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Az Elnökség felkéri Szabó Andreát a szavazással kapcsolatos előzetes (pályázatok kiküldése)
és utólagos technikai teendők (Jegyzőkönyvezés) lebonyolítására.

Arató Krisztina
sk

Szabó Andrea
sk
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Melléklet 1.
Az MPTT történetét feldolgozó pályázati kiírás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Politikatudományi Társaság történetének feldolgozására
A Magyar Politikatudományi Társaság (MPTT) 1982-ben alakult, 2017-ben lesz 35 éves.
Ebből az alkalomból, a Közgyűlés döntése alapján, az MPTT Elnöksége pályázatot hirdet
társadalomtudományi, illetve történettudományi doktori tanulmányokat folytató, vagy már
Ph.D. fokozattal rendelkező fiatal kutatók számára az MPTT történetének feldolgozására.
Elgondolásunk szerint a kutatás legfontosabb módszere a mélyinterjú: fel kell keresni a
Társaság volt elnökeit és főtitkárait, s az előre rögzített kérdésekre adott válaszaik alapján
feltárni a Társaság eddigi történetét, beleértve a vándorgyűlések történetét is. Az MPTT
története ugyanakkor csak akkor érthető meg, ha vele párhuzamosan a kutató felvillantja a
hazai politikatudomány rendszerváltás utáni intézményesülésének, valamint a
politikatudomány felsőoktatási infrastruktúrája kialakulásának történetét is. A konkrét
módszertani megközelítést a fentiek figyelembe vétele mellett a pályázaton nyertes kutató
dolgozza ki.
Az elkészült mű elvárt terjedelme: 160–200.000 N, amelybe nem számítjuk bele a felhasznált
irodalmat és a módszertanra vonatkozó (interjúalanyok listája, kérdőívek, stb.) mellékleteket.
Az elkészült íráshoz egy 8–10.000 N terjedelmű angol nyelvű összefoglaló is csatolandó.
Az elkészült művet a Magyar Politikatudományi Társaság 2017. decemberi, ünnepi
Közgyűlésén tervezzük bemutatni, továbbá lehetőség nyílik az anyag publikálására is.
A pályázatra 2–3 fős kutatócsoportok jelentkezését várjuk.
A pályázat tartalma:



a pályázók rövid szakmai önéletrajza;
a kutatásra vonatkozó elképzelések (módszertan, a tanulmány szerkezete, a kutatás
legfontosabb forrásai és irodalma, stb.) rövid, legfeljebb 3 oldalas ismertetése.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. február 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus, az mptt@tk.mta.hu emailcímre várjuk csatolmányként, önálló fileok (CV és
kutatási terv, Word vagy pdf) formájában.
Az elbírálás módja és időpontja:
Az MPTT Elnöksége háromtagú eseti bizottságot hoz létre, akik a beérkezett pályázatokról
beszámolnak az elnökségnek. A nyertes pályaműről az MPTT Elnöksége dönt. Az MPTT
Elnöksége fenntartja a jogot, hogy ne hirdessen győztest, amennyiben nem érkezik be
megfelelő minőségű pályázat.
A döntés határideje: 2017. március 15.
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Az elkészült zárótanulmány leadási határideje: 2017. október 30.
A nyertes pályázat díja:
Nettó 250.000 Ft.
További információk kérhetők dr. Arató Krisztina, a Magyar Politikatudományi Társaság
elnökétől (krisarato@ajk.elte.hu) és dr. Szabó Andrea, a Magyar Politikatudományi Társaság
főtitkárától (szabo.andrea@tk.mta.hu).
Budapest, 2016. december 16.
dr. Arató Krisztina
elnök
sk

dr. Szabó Andrea
főtitkár
sk
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Írásbeli szavazások eredménye
Az MPTT Elnöksége 2017. március 2-i ülésén írásbeli szavazást rendelt el két témában:
Kolnai Aurél-díj és az MPTT történetének pályázata. A főtitkár javaslatára emellett az idő
közben beérkezett belépési nyilatkozatokról is írásbeli szavazás történt. Macsó Kinga; Jach–
Chrzaszcz Artur, Molnár Petra, Molnár Ferenc jelentkezett az MPTT-be.
A Kolnai Aurél-díj eseti bizottság tagjai elküldték az Elnökség tagjainak javaslataikat a szóba
jöhető publikációkról.
Az MPTT történetét feldolgozó ad hoc bizottság tagjai előzetesen elküldték az Elnökség
tagjainak értékelésüket a beérkezett pályaművekről.
Az Elnökség kérésére az ad hoc bizottságok javaslatait figyelembe véve Littvay Levente
elkészítette a szavazás felületét. A szavazás lezárása 2017. április 20-án történt.
Határozatok.
Kolnai Aurél-díj.
Az írásbeli szavazásban 11 elnökségi tag vett részt.
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett Róna Dánielnek adományozta
a 2016. évi Kolnai Aurél-díjat. A 2 nem szavazat más publikációra érkezett. [HT 4/2017]
Tagfelvételi kérelmek.
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta Jach–
Chrzaszcz Artur tagfelvételi kérelmét. [HT 5/2017]
Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta
Macsó Kinga tagfelvételi kérelmét. [HT 6/2017]
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta Molnár
Petra tagfelvételi kérelmét. [HT 7/2017]
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta Molnár Ferenc
tagfelvételi kérelmét. [HT 8/2017]
MPTT történetét feldolgozó pályázat
Az írásbeli szavazásban 10 elnökségi tag vett részt.
Határozat: Az Elnökség 7 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett Antal Gábor, Boros László és
Székely Tünde pályázatát támogatta. Az 1 nem szavazat Cselényi Emese és Harangozó Dániel
pályázatának támogatását jelenti [HT 9/2017].
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