Jegyzőkönyv
Magyar Politikatudományi Társaság elnökségi ülés
2017. szeptember 7.
Helyszín: MTA TK PTI, Tóth Kálmán u. 4.
Résztvevők:
Arató Krisztina, megválasztott elnök
Balázs Zoltán, leköszönő elnök
Bozóki András, elnökségi tag
Ványi Éva, elnökségi tag
Dobos Gábor, elnökségi tag
Mándi Tibor, elnökségi tag
Tóth Csaba, elnökségi tag
Boda Zsolt, elnökségi tag
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tagjelöltek felvétele;
Bibó-díjjal kapcsolatos tájékoztatás;
Bejegyzési kérelemmel kapcsolatos tájékoztatás;
Nemzetközi ügyek;
Vándorgyűléssel kapcsolatos tájékoztatás;
Ünnepi közgyűlés előkészületei;
Kolnai Díj jövője;
WPS-jelölés;
Egyebek.

Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúlag
elfogadta.
1. Napirendi pont: tagfelvétel; tagság.
Szabó Andrea ismerteti, hogy 5 fő tagfelvételi kérelme érkezett: Molnár Csaba, Szelényi
Zsuzsanna, Vásárhelyi Árpád, Farkas Eszter, Tóth Miklós Bálint.
Az Elnökség áttekintette a beérkezett a tagfelvételhez érkezett dokumentumokat.
Az Elnökség a következő határozatokat hozta:
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta
Molnár Csaba tagfelvételi kérelmét. [HT 10/2017]

1

Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta
Vásárhelyi Árpád tagfelvételi kérelmét. [HT 11/2017]
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta Farkas
Eszter tagfelvételi kérelmét. [HT 12/2017]
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta Tóth
Miklós Bálint tagfelvételi kérelmét. [HT 13/2017]
Az Elnökség megállapította, hogy Szelényi Zsuzsanna kérelme formailag hiányos. Felkérte
Szabó Andreát és Tóth Csabát, hogy értesítsék Szelényi Zsuzsannát a kérelme pontosítására.
Szabó Andrea tájékoztatta az Elnökséget, hogy Oross Dániellel és Dobos Gáborral
áttekintették a teljes tagsági adatbázist. Számtalan hiányosságot tapasztaltak, többek között
azt, hogy jó néhányan több mint két éve nem fizettek tagsági díjat. Azt javasolják, hogy ezen
személyeket tértivevényes levél útján szólítsák fel nyilatkozatra, illetve egy következő
közgyűlés tűzze napirendre a nem fizető tagok ügyét.
Az Elnökség támogatta a kezdeményezést.
2. Bíbó Emlékdíj
Arató Krisztina és Szabó Andrea tájékoztatta az Elnökséget, hogy szeptember legelején
kiment az értesítés a tagság felé a Bibó Emlékdíjhoz kapcsolódó jelölésről. Az ülés kezdetéig
3 tag élt a jelölés jogával. Az Elnökség, a soron következő októberi elnökségi ülésen dönt a
díjazott személyéről.
3. Jogi ügyek
Arató Krisztina tájékoztatta az Elnökséget, hogy az elnökségi ülés napjáig nem érkezett jelzés
a határidőre benyújtott Alapszabály-módosításunk bírósági elbírálásáról. Amint hír érkezik,
azt megosztja az Elnökséggel és a tagsággal is.
4. Nemzetközi ügyek
Arató Krisztina tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Európai Politikatudományi Társaságok
Szövetsége (ECPSA) 2018 januárjában Budapesten tartja a közgyűlését. Arató Krisztina tagja
lett a Szövetség vezetőségének.
A Szövetségnek két futó projektje is van. Az egyik az Erasmus program politológus-hallgatók
és oktatók mobilitásáról szóló kutatás, a másik egy politológus alumni vizsgálat, aminek a
keretében kérdőívek kiküldése várható hallgatók és oktatók részére.
CEPSA (Közép-európai Politikatudományi Társaságok Szövetsége). A CEPSA következő
éves konferenciája Wrocławban lesz. Kérdésként merült fel, hogy ki képviseli
Magyarországot. Arató Krisztina jelezte, hogy utána kérdez a magyar képviseletnek.
Arató Krisztina felvetette, hogy jó lenne, hogy ha Magyarország is rendezne éves
konferenciát akár 2019-ben.
Balázs Zoltán jelezte, hogy a BCE, esetleg az MTA TK PTI-vel együttműködve vállalna egy
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ilyen konferencia megrendezését.
5. Vándorgyűlés
Balázs Zoltán úgy érzi, esetleg célszerű lenne reformálni a vándorgyűlések jelenlegi
rendszerén. Túl zsúfolt a program, alig-alig tudnak az emberek mások előadásaira is beülni,
mint a saját szekciójukéra. Ezért megfontolásra ajánlja, hogy 2 éjszakát töltsenek lent a
kollégák, akár a családjaikkal, adott esetben a Balatonparton. Például Siófokon, a korábbi
Gábor Dénes Főiskola kampuszához kapcsolódva.
Boda Zsolt és több elnökségi tag jelezte, hogy a két éjszakás ott lét jelentősen megdrágítaná a
költségeket, és már most is többen kértek támogatást a leutazáshoz vagy a szálláshoz.
Tóth Csaba szerint két konferencia-koncepció olvasható ki az elhangzottakból: egy laza
konferencia és egy feszített, intenzív szakmai konferencia. Azt ajánlja, hogy hamarabb
kellene inkább kezdeni a konferenciát.
Bozóki András támogatva Tóth Csaba felvetését azt javasolja, hogy 11-kor kezdődjön a
konferencia, vagyis egy panellel hosszabb legyen az ülés.
Ványi Éva felvetette, hogy a BCE a székesfehérvári kampusszal közösen esetleg vállalná a
2018-as vándorgyűlést. Székesfehérvár városa támogató közegként segítené a sikeres
konferenciát.
Az Elnökség 2017. októberi ülésére Balázs Zoltán és Ványi Éva konkrét javaslattal áll elő a
2018-as vándorgyűlés színhelyét illetően.
Arató Krisztina 2018. júniusának első hétvégéjét javasolja. Az Elnökség javaslata a következő
Vándorgyűlés időpontjára: 2018. június 7–8.
6. Ünnepi közgyűlés
2017-ben 35 éves a Magyar Politikatudományi Társaság. Az Elnökség megtárgyalta a
közgyűlés programját és időpontját.
2017. december 15-én, 10.00-tól ünnepi közgyűlést tart a Társaság az MTA TK székházában.
Ezen a Székely Tünde által vezetett 3 fős kutatói team 30 perces előadást tart a Társaság
történetéről, majd a Bibó Emlékdíjas 30 perces előadására kerül sor.
Az Elnökség Arató Krisztina elnököt bízza meg, hogy kérje fel Bayer Józsefet, a
politikatudomány egyetlen akadémikusát az ünnepi közgyűlésen való 15 perces előadásra.
Az Elnökség javaslata alapján a 1,5 órásra tervezett közgyűlést követően állófogadásra kerül
sor.
7. Kolnai Díj
Az Elnökség korábbi ülésein felmerült, hogy a Kolnai Díjat meg kellene osztani angol és
magyar nyelvű publikációra. Esetleg az egyik évben angol nyelvű, a másik évben magyar
nyelvű publikációt támogatnának.
Arató Krisztina több kérdést vetett fel a változással kapcsolatban. Milyen feltételei legyenek
az angol nyelvű publikációnak? Csak angol nyelvű cikk vagy esetleg más nyelvű írás is
számítson? Ki számít magyar szerzőnek? Milyen írások számítsanak? – folyóiratcikkek?,
monográfiák?, könyvfejezetek?
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Boda Zsolt szerint magyarországi intézmény nevében angolul publikáló szerző.
Bozóki András szerint a Társaság a magyar nyelvű civil szervezet, amelynek feladata a
magyar nyelvű politikatudomány támogatása. Vannak olyan országok, mint Észtország,
Szlovénia, ahol gyakorlatilag megszűnt az anyanyelvű politikatudomány művelése. Fontosnak
tartja, hogy megmaradjon a színvonalas magyar nyelvű politikatudomány.
Balázs Zoltán szerint többször is érte kritika a magyar politikatudományt, hogy túl
provinciális, nagyon befelé fordul, ezen segíthetne a Kolnai Díj reformja.
Boda Zsolt vállalhatónak tartja a magyar nyelv támogatását.
Mándi Tibor szerint érdemes ritkítani a szóba jöhető írásokat, például azokra, amelyek az
MTMT-ben megjelennek. Ványi Éva szerint ez nem jó öltet, mert többen nem tartják rendben
az MTMT.
Arató Krisztina elfogadhatónak tartja, hogy az angol nyelvű publikációkra vonatkozó Kolnai
Díj formálisan pályázat útján történjen, azaz a potenciális díjasoknak maguknak kellene
elküldeni a publikációjukat az Elnökség vagy az Elnökség által kijelölt bizottság elé.
Bozóki András szerint alternatív előterjesztésre van szükség.
Az Elnökség felkérte Arató Krisztinát, hogy a következő, októberi elnökségi ülésre készítsen
előterjesztést a Kolnai Díj jövőjéről.
8. WPS
Boda Zsolt elmondta, hogy minden évben a Politikatudományi Szemle egy cikkét szoktuk
elküldeni a Word Political Science című folyóirathoz. Átnézve a 2016. évi cikkeket kevés
olyan írás van, amely még nem jelent meg angol nyelven, és megfelel a minőségi
kritériumoknak. Oross Dániel és Szabó Andrea 2016/3 számban megjelent A politikai
rendszerintegrációt befolyásoló tényezők című cikkét javasolja.
Bozóki András kéri, hogy ezentúl a WPS nominálásokkal kapcsolatban is több alternatívás
javaslat érkezzen az Elnökség elé.
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta Oross Dániel és
Szabó Andrea cikkét arra, hogy megjelenjen a WPS-ben. [HT 14/2017]

9. Egyebek
A következő elnökségi ülés időpontja: 2017. október 12. csütörtök, 14.30.
Arató Krisztina
sk

Szabó Andrea
sk
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