Jegyzőkönyv
Magyar Politikatudományi Társaság elnökségi ülés
2017. október 12.
Helyszín: MTA TK PTI, Tóth Kálmán u. 4.
Résztvevők:
Arató Krisztina, megválasztott elnök
Balázs Zoltán, leköszönő elnök
Bíró-Nagy András, elnökségi tag
Bozóki András, elnökségi tag
Ványi Éva, elnökségi tag
Dobos Gábor, elnökségi tag
Littvay Levente, elnökségi tag
Mándi Tibor, elnökségi tag
Tóth Csaba, elnökségi tag
Boda Zsolt, elnökségi tag
Balogh László Levente, 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.

Bejegyzési kérelemmel kapcsolatos tájékoztatás;
Tagjelöltek felvétele;
Vándorgyűléssel kapcsolatos tájékoztatás;
Bibó-emlékdíj vita és szavazás;
Kolnai Díj jövője;
Egyebek.

Határozat: Az Elnökség 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúlag
elfogadta.
1. Jogi ügyek
Arató Krisztina tájékoztatta az Elnökséget, hogy a bíróság bejegyezte a 2017. március 2-i
rendkívüli közgyűlésen hozott változtatásokat. Hatályba lépés dátuma: 2017. október 30.
2. Tagfelvétel; tagság.
Szabó Andrea ismerteti, hogy 3 fő tagfelvételi kérelme érkezett: Szelényi Zsuzsanna, Szántó
András és Gyene Pál István.
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Az Elnökség áttekintette a beérkezett a tagfelvételhez érkezett dokumentumokat.
Az Elnökség a következő határozatokat hozta:
Határozat: Az Elnökség 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta Szántó
András tagfelvételi kérelmét. [HT 15/2017]
Határozat: Az Elnökség 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta Gyene
Pál István tagfelvételi kérelmét. [HT 16/2017]
Határozat: Az Elnökség 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta
Szelényi Zsuzsa tagfelvételi kérelmét. [HT 17/2017]
3. Vándorgyűlés
Az előző elnökségi üléshez kapcsolódóan Balázs Zoltán tájékoztatja az Elnökséget, hogy a BCE
Székesfehérvári Kampusza alkalmas épület a jövő évi vándorgyűlés megtartására. Az épületben
egy nagy aula és 5 kisebb terem található, ahol a szekcióülésekre kerülhetne sor.
Ványi Éva elmondja, hogy az épület a vasútállomástól kb. 5 percre található, az étkeztetésre a
belvárosban kerülne sor. Az emeleten kollégiumi szobák vannak, ahol az egyetemi hallgatók
illetve a fiatal kutatók olcsón tudnának szálláshoz jutni.
Balázs Zoltán: egyetlen problémás kérdés van a regisztrációs díj beszedésének módja, amit
esetleg elvállalhatna maga a Társaság.
Boda Zsolt és jelezte, hogy az MTA TK PTI 2019-ban nagy nemzetközi konferenciát szervez,
ezért 2019-ben biztosan nem tudja magára vállalni az Intézet a vándorgyűlés megszervezését.
felveti, hogy 2018-ban az MTA TK PTI-ban, 2019-ben pedig a BCE-n legyen a vándorgyűlés.
Az elnökségi ülés egy későbbi pontján Boda Zsolt jelzi, hogy bírja az MTA TK
főigazgatójának, Rudas Tamásnak a szóbeli egyetértését a vándorgyűlés megrendezésével
kapcsolatban.
Arató Krisztina javaslatára az Elnökség döntést hozott a vándorgyűlés kérdésében.
Határozat: Az Elnökség 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta azt a
javaslatot, mely szerint, ha az MTA TK PTI a következő, decemberi elnökségi ülésre
megfelelő javaslattal áll elő a vándorgyűlést illetően, akkor 2018-ban Budapesten kerül
megrendezésre a vándorgyűlés. Egyben javasolja, hogy a 2019-es vándorgyűlés helyszíne
Székesfehérváron a BCE ottani kampuszán legyen. [HT 18/2017]
A vándorgyűlés témája a politikai részvétel, választások lesznek. Az Elnökség az MTA TK
PTI-től a következő elnökségi ülésre várja szakmai program vázát is.
4. Bibó Emlékdíj
Szabó Andrea tájékoztatta az Elnökséget, hogy szeptember 30-ig az elmúlt évekhez képest
lényegesen több javaslat (10 fő) érkezett a Bibó Emlékdíjas személyére. Az elnökség tagjai
megkapták a jelöléseket és a hozzájuk tartozó nominálásokat.
Arató Krisztina zárt vitát rendelt el, így Boda Zsolt, mint jelölt, elhagyta az ülést.
A vita két részből áll, először magáról a Bibó Emlékdíjról, másodszor a jelöltek személyéről.
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A vita végén az Elnökség kéttagú szavazatszámláló bizottságot választ Ványi Éva és Dobos
Gábor személyében.
A Bibó Emlékdíj szabályzat 5. (c) pontja alapján, a szavazás első fordulóban érvényes és
eredményes lett. Az Elnökség 9 szavazat mellett úgy döntött, hogy a 2017. évi Bibó Emlékdíjat
Boda Zsolt kapja meg. Boda Zsolt a díjat elfogadta. A második legtöbb szavazatot kapott
személy 4, a harmadik és negyedik pedig egyaránt 2–2 szavazatot kapott.
Határozat: Az Elnökség 9 szavazat mellett Boda Zsoltot választotta a 2017. évi Bibó
Emlékdíjasnak. [HT 19/2017]
5. Kolnai Díj
Az Elnökség előző ülésén felmerült, hogy a Kolnai Díjat meg kellene osztani angol és magyar
nyelvű publikációra. Arató Krisztina elkészítette és az Elnökség elé terjesztette a javaslatot.
Bozóki András szerint a díj missziója legyen továbbra is a magyar nyelvű politikatudományi
publikációk honorálása. A külföldi publikációk amúgy is számítanak az előléptetésben, a
külföldi fórumokon való szereplés lehetőségében, a doktori fokozatnál és a nagydoktori cím
odaítélésénél.
Dobos Gábor szerint elvi kérdést kell hozni, kell-e magyar–angol felosztás vagy sem. Akár
minden évben lehetne magyar–angol megosztás.
Littvay Levente: a fő kérdés, hogy szeretné-e az Elnökség a jelenlegi díjat megváltoztatni. Igaz,
hogy fontos a magyar nyelv védelme és a magyar nyelvű politikatudomány ápolása, de az is,
hogy nemzetközi szinten továbbfejlődjön. Páros vs páratlan éveket kellene alkalmazni.
Boda Zsolt a Bozóki András által felvetett gyakorlati problémák megoldhatók, ráadásul a
Politikatudományi Szemlénél is tapasztalható, hogy csökken a magyar nyelven publikálók
aránya.
Mándi Tibor megtartaná magyar díjnak a Kolnai Díjat. Az angol nyelvű publikációk nyerhetnek
más nemzetközi publikációs díjat. Szerinte jóval nagyobb probléma, hogy könyvek,
tanulmányok és cikkek versenyeznek egymással. Javasolja, hogy a szerkesztett kötetekre is
lehessen szavazni. Legyen egy külön díj az adott év legjobb tanulmányára.
Balázs Zoltán támogatja a Kolnai Díj angol és magyar nyelvre történő szétválasztását.
Bíró-Nagy András azt javasolja, hogy minden évben legyen magyar nyelvű díj, ami egyik évben
folyóiratcikkeket, a második évben könyveket díjazna, és emellett kétévente legyen egy
nemzetközi Kolnai Díj.
Az Elnökség nem tudott döntést hozni a Kolnai Díj jövőjéről, ezért a következő, decemberi
elnökségi ülésen folytatja a vitát.
6. Egyebek
A következő elnökségi ülés időpontja: 2017. december 15. péntek, a Közgyűlés előtt.
Arató Krisztina
sk

Szabó Andrea
sk
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