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Arató Krisztina, elnök
Bíró-Nagy András, elnökségi tag
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Mándi Tibor, elnökségi tag
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Balogh László Levente, elnökségi tag
Krekó Péter, elnökségi tag
Szabó Andrea, főtitkár
A jegyzőkönyvet vezeti, Szabó Andrea.
Arató Krisztina (A.K.): köszönti a résztvevőket és ismerteti a napirendi pontokat.
1.
2.
3.
4.

új folyóirat;
tagjelöltek felvétele;
vándorgyűléssel kapcsolatos tájékoztatás
Kolnai Díj jövője vita folytatása.

Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúlag
elfogadta.
1. Folyóirat
Arató Krisztina ismerteti az Elnökséggel, hogy Szűcs Zoltán Gábor, Horváth Szilvia és
Gyulai Attila egy a journal proposal benyújtásával, kérik Társaság támogatását egy, újonnan
elindítandó politikaelmélettel/politikai filozófiával foglalkozó folyóirathoz. Kéri, hogy az
Elnökség elvi támogatást nyújtson az új folyóirat megalapításához. Ennél kézzel foghatóbb
támogatást a Társaság nem tud adni a kezdeményezésnek.
Boda Zsolt: az elvi támogatással egyet ért, hozzátéve, hogy a Társaságnak nincs anyagi
forrása, infrastruktúrája illetve humánerőforrása, hogy tevőlegesen segítse a folyóirat
működését. A Politikatudományi Szemle háttere is az MTA TK PTI. A Társaság csak a
megrendelője és a terjesztője a lapnak.
Az elnökség felkéri Arató Krisztinát, hogy az elvi, erkölcsi jellegű támogatásáról biztosítsa a
folyóirat kezdeményezőit. A témában határozathozatal nem történt.
2. Tagfelvétel; tagság.
Szabó Andrea ismerteti, hogy 2 fő tagfelvételi kérelme érkezett: Ilyás György és Susánszky
Pál.
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Az Elnökség áttekintette a beérkezett a tagfelvételhez érkezett dokumentumokat.
Az Elnökség a következő határozatokat hozta:
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag Ilyás György
tagfelvételi kérelmét. [HT 20/2017]
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta
Susánszky Pál tagfelvételi kérelmét. [HT 21/2017]
3. Vándorgyűlés
Boda Zsolt tájékoztatja az Elnökség tagjait, hogy az MTA TK Politikatudományi Intézetben
megrendezendő 2018. évi Vándorgyűlés szakmai igazgatója Szabó Andrea, a PTI
főmunkatársa lesz. Még január folyamán elkészül a felhívástervezet, amelyet kiküldünk
véleményezésre az Elnökség tagjai részére.
4. Kolnai Díj
Arató Krisztina tájékoztatja az elnökséget, hogy a Kolnai Ad hoc bizottság tagjaira a
következő személyeket javasolja: Róna Dániel, mint az előző Kolnai díjas, Bíró-Nagy András
az elnökség részéről, valamint Szabó Gabriella.
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta Róna
Dánielt, Bíró-Nagy Andrást, valamint Szabó Gabriellát a Kolnai Ad Hoc Bizottságba. [HT
22/2017]
Arató Krisztina elmondta, hogy az előző elnökségi ülésén elkezdődött a Kolnai Díj jövőjével
kapcsolatos vita. Több álláspont volt: 1. maradjon meg továbbra is magyar nyelvű publikációs
díjnak; 2. váljon ketté egy angol és egy magyar nyelvű publikációs díjra.
Mándi Tibor megtartaná magyar díjnak a Kolnai Díjat. Az angol nyelvű publikációk
nyerhetnek más nemzetközi publikációs díjat.
Krekó Péter szerint az az egyik legfontosabb kérdés, hogy a tudomány mit fogad el „igazi”
értékként? A kérdésre adott válasz egyértelmű az angol nyelvű publikációt. Érdemes ezért
ebbe az irányba elmozdulni.
Balogh László Levente úgy véli, hogy az angol nyelvű publikációk áttekintése rendkívül
hosszadalmas feladat.
Boda Zsolt szerint a felvetett gyakorlati problémák megoldhatók, egyértelműen elvi döntést
kell hozni. Megjegyzi, hogy a Politikatudományi Szemlénél is tapasztalható probléma, mert
az angol nyelvi nyomás hatására (több pont jár érte), csökken a magyar nyelven publikálók
aránya. Nagyon fontos, hogy magyar nyelven is íródjanak cikkek, a Társaság támogassa a
magyar nyelvű politikatudományt. A nemzetközi teljesítmény összességében értékelve van a
nagy presztízsű Bibó Emlékdíjban.
Azt javasolja, hogy a World Political Sciencenek (ISSN (Online) 2363–4782, ISSN (Print)
2363-4774) minden évben elküldendő egy darab cikket, ami az adott évben Magyarországot
képviseli a világ előtt, nevezzük át, adjunk neki presztízst. Legyen róla hivatalos szavazás.
Balázs Zoltán írásban fűzött véleményt a díjhoz: műfajilag és ezzel kronológiailag is kétfelé
lehetne osztani a díjat, a magyar nyelvű szakirodalmon belül. De továbbra is fontos misszió a
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tudomány presztízsének növelése is, ezért fölvetném, hogy legyen külön elismerési kategória
az idegennyelvű (nevesítve leginkább angol, de nem zárnám ki a németet sem) publikáció. Ezt
technikailag úgy is meg lehet oldani, hogy a díj neve ugyanaz, de alatta az 'érdem'
megfogalmazása más és más; s úgy is, hogy két díjat osztunk ki.
A merítés: szerintem a nemzetközi díjaknál sincs maradéktalan pooling, ez lehetetlen is volna.
Azt lehetne csinálni, hogy az MTMT-ben leellenőrizhető A, B vagy Q1–2 kategóriás
folyóiratokban, vagy neves külföldi kiadónál megjelent monográfiák közül válasszon az
elnökség. Előfordulhat, hogy egyes kollégák nincsenek az MTMT-ben rögzítve, ez
manuálisan korrigálható (kikereshető, hogy ki hiányzik). A munka adminisztratív terhét
egyszeri megbízással egy PhD-hallgató, esetleg a PTI tudományos adminisztrációjának
valamelyik munkatársa el tudja végezni, ennyi pénzünk azért mindig lesz.
Az Elnökség szóban egyet értett Boda Zsolt javaslatával, de a Kolnai Díj jövőjéről határozatot
nem hozott.
5. Egyebek
Arató Krisztina és Szabó Andrea ismerteti az Elnökséggel, hogy 2017. december 12-én
sikerült átvenni az Erste Banknál lévő bankszámlát. Az ügyintézés rendkívül lassú és
körülményes, a szolgáltatás drága, ezért azt javasolja az elnökségnek, hogy a Társaság váltson
bankot. Az Elnökség a javaslatot szóban támogatta, és javasolta Arató Krisztinának, hogy a
kérdést terjesszék a Közgyűlés elé.

Arató Krisztina
sk
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