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Arató Krisztina (A.K.): köszönti a résztvevőket és ismerteti a napirendi pontokat.
1.
2.
3.
4.

Tagjelöltek felvétele;
Kolnai Díjjal kapcsolatos tájékoztatás;
Tisztújító közgyűlés előkészítése;
Egyebek.

Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1. Tagfelvétel; tagság.
Szabó Andrea ismerteti, hogy 4 fő tagfelvételi kérelme érkezett Szabó Gabriella, Molnár Gábor,
Szilágyi József és Maltsik Balázs.
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 Szabó
Gabriella tagfelvételi kérelmét. [HT 1/2018]
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta Molnár
Gábor tagfelvételi kérelmét. [HT 2/2018]
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta Szilágyi
József tagfelvételi kérelmét. [HT 3/2018]
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta Maltsik
Balázs tagfelvételi kérelmét. [HT 4/2018]
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2. Kolnai Díj szavazás
A Kolnai Díj Eseti Bizottság nevében Bíró-Nagy András ismerteti, hogy 5 könyv
vonatkozásában volt egyet értés a 3 tagú bizottságban. Ismét felmerült azonban a kötet versus
szerkesztett kötet versus tanulmány vita, ami évek óta jelen van a Kolnai Díjjal kapcsolatban.
A Bizottság által javasolt könyvek:
Antal Attila: A populista demokrácia természete. Napvilág, Budapest, 2017.
Balázs Péter: Merre tovább, Európa? Noran Libro, Budapest, 2017.
Csizmadia Ervin: A magyar politikai fejlődés logikája. Gondolat, Budapest, 2017.
Kis János: A politika mint erkölcsi probléma. Kalligram, Budapest, 2017.
Török Gábor: A lakott sziget. Athenaeum, Budapest, 2017.
A Kolnai Bizottság levele a Jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Arató Krisztina: megnyitja a vitát a Kolnai díjról és emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban
javaslatként elhangzott az Elnökség ülésein, hogy az egyik évben legyen angol nyelvű írás
díjazva, a másik évben pedig magyar nyelvű. Voltak érvek és ellenérvek ezzel kapcsolatban, de
döntés nem született.
Bíró-Nagy András: a World Political Science-ben való megjelenés legyen a legjobb magyar
nyelvű cikk díja.
Az ad hoc bizottság által javasolt 5 írásról részletes vita zajlott az Elnökségben. A vitában
elmondta az érveit Tóth Csaba, Littvay Levente, Szabó Andrea, Arató Krisztina, Mándi Tibor,
Bozóki András és Balázs Zoltán is. Az egyes könyvekről szóló vita az Elnökségi ülés nem
nyilvános részéhez tartozik.
Arató Krisztina: a Kolnai Díj évenkénti kiadása a magyar politikatudomány külső megítélése
szempontjából rendkívül fontos.
Littvay Levente: feltétlenül javasolja a Kolnai Díj átalakítását.
Mándi Tibor szerint a Kolnai Díj átalakítása után az MTMT-ben megjelent cikkek, könyvek és
írások jelentsék a merítés alapját. Ebbe a szerkesztett kötetek is beletartoznak.
A Kolnai Díj odaítéléséről titkos szavazás dönt.
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett első szavazási körben Kis
János A politikai mint erkölcsi probléma című könyvének adományozta a Kolnai Díjat. [HT
5/2018]

3. Egyebek
Arató Krisztina jelezte az Elnökségnek, hogy decemberben tisztújító közgyűlést tart az MPTT.
Szabó Andreával egyeztetve, úgy véli, ha lesz a személyükre jelölés, még egy ciklust szívesen
végig visznek. Tájékoztatta az Elnökséget továbbá, hogy a Transparency International Hungary
kurátorának választotta. Az Elnökség tudomásul vette a tájékoztatást.
Littvay Levente jelezte, hogy 1,5 évig tartósan külföldön lesz, ezért a következő ciklus
elnökségi tagsága kérdéses.
Arató Krisztina
sk

Szabó Andrea
sk
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MELLÉKLET
KOLNAI-DÍJ, 2018.
Az ad-hoc bizottság javaslata az MPTT Elnökségének
Arató Krisztina (elnök) és
Szabó Andrea (titkár)
részére

Kedves Kriszta és Andrea,
A Kolnai-bizottság az alábbi öt könyvet ajánlja az MPTT elnökségének figyelmébe.

Antal Attila: A populista demokrácia természete. Napvilág, Budapest, 2017.
Indoklás: Antal Attila könyve a populizmus jelenségéről szóló viták eddigi legátfogóbb
magyar nyelvű tudományos feldolgozása. A baloldali populizmus útjait kereső szerző
alapos áttekintését nyújtja a populizmus és demokrácia kapcsolatának, a populizmus
hagyományainak és eltérő jelentésrétegeinek, illetve a jobboldali populizmus politikai
sikere okainak.
Balázs Péter: Merre tovább, Európa? Noran Libro, Budapest, 2017.
Indoklás: Balázs Péter könyve színvonalas áttekintése és értékelése az európai
integráció utóbbi néhány évének, és az európai politika előtt álló főbb elméleti és
gyakorlati dilemmáknak. Ez a könyv alapvetően ismeretterjesztő céllal született, de
alkalmas lehet arra is, hogy a felsőoktatásban az uniós politikai ismeretekről szóló
kurzusokon háttérirodalomként funkcionáljon.

Csizmadia Ervin: A magyar politikai fejlődés logikája. Gondolat, Budapest, 2017.
Indoklás: Csizmadia Ervin könyve határozott kiállás a politika történeti megközelítése
mellett, politológusi hitvallásaként is értelmezhető monográfia. A több mint száz évet
felölelő eszmetörténeti és politikatörténeti elemzésével a szerző új aspektust visz be a
rendszerváltás utáni magyar politika vizsgálatába: a jelenlegi társadalmi-politikai
helyzet elemzéséhez hosszú távú, a történelmet, a hagyományokat és a tágabb
kontextust figyelembe vevő tézisekre van szükség.

Kis János: A politika mint erkölcsi probléma. Kalligram, Budapest, 2017.
Indoklás: Kis János könyve a politikai filozófia kimagasló munkája. A szerző 2004-ben
ugyanilyen címmel megjelent kötetének alapkérdései megmaradtak, ám újabb példák,
érvek és gondolatok segítségével kíván közelebb kerülni a politikai cselekedetek
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moralitásához. A rivális elméletekkel szembenéző, önreflektív és igényesen megírt
monográfiát ajánljuk az MPTT elnökségének.

Török Gábor: A lakott sziget. Athenaeum, Budapest, 2017.
Indoklás: Török Gábor munkája úgy mutatja be a politikatudomány kutatási területeit,
lényegi kérdéseit, hogy kitör a tudományos szakzsargonból. Ez a könyv alapvetően
ismeretterjesztő céllal született, de alkalmas lehet arra, hogy középiskolában és a
felsőoktatásban a politika iránt nyitott fiatalok számára alapozó könyvként
funkcionáljon.

Üdvözlettel,
Budapest, 2018. március 7.

Bíró-Nagy András, Róna Dániel, Szabó Gabriella
az ad-hoc bizottság tagjai
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