Jegyzőkönyv
Magyar Politikatudományi Társaság elnökségi ülés
2018. október 04.
Helyszín: MTA TK PTI, Tóth Kálmán u. 4.
Résztvevők:
Arató Krisztina, elnök
Balázs Zoltán
Bíró-Nagy András
Ványi Éva
Dobos Gábor
Littvay Levente
Mándi Tibor
Boda Zsolt
Balogh László Levente
Szabó Andrea, főtitkár
A jegyzőkönyvet vezeti, Szabó Andrea.
Arató Krisztina (A.K.): köszönti a résztvevőket és ismerteti a napirendi pontokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tagjelöltek felvétele;
Vándorgyűléssel beszámoló;
Bibó-emlékdíjjal kapcsolatos tájékoztatás;
Kolnai Díjjal kapcsolatos tájékoztatás;
Tisztújító közgyűlés előkészítése;
Egyebek.

Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1. Tagfelvétel; tagság.
Szabó Andrea ismerteti, hogy 2 fő tagfelvételi kérelme érkezett: Benedek István és Kunhalmi
Ágnes.
Az Elnökség áttekintette a beérkezett a tagfelvételhez érkezett dokumentumokat. Az Elnökség
a következő határozatokat hozta:
Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta
Benedek István tagfelvételi kérelmét. [HT 6/2018]
Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta
Kunhalmi Ágnes tagfelvételi kérelmét. [HT 7/2018]
2. Vándorgyűlés szakmai és pénzügyi beszámoló
Szabó Andrea, a 2018. június 8–9-i Vándorgyűlés szakmai igazgatója ismerteti az MTA TK
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PTI-ben megrendezésre került gyűlés tapasztalatait. Elmondja, hogy rekordszámú résztvevő
volt a pénteki napon. A napijegyesekkel együtt volt a nap folyamán olyan időszak, amikor 100nál többen voltak jelen. A szombati napra azonban érezhetően csökkent a megjelentek száma.
Ez összefüggésben lehet a budapesti szervezéssel. Összességében a Vándorgyűlést szakmailag
sikeresnek tartja.
Pénzügyileg a Vándorgyűlés az MPTT számára anyagi haszonnal is járt. 1.004.859,66 forint
kiadás mellett 1.219.705 forint bevétel volt a napijegyesekkel és a regisztrációs díjakkal együtt.
Ehhez az kis kellett, hogy két jelentősebb tételt az MTA TK PTI saját keretből finanszírozott.
Összességében, 214.845,34 forint maradt az MPTT számláján. A Vándorgyűlés szervezésére
és lebonyolítására a végrehajtó szerv anyagi ellenszolgáltatást nem kért és nem kapott. A
szervezők önkéntes munkával támogatták a Vándorgyűlést.
Arató Krisztina javaslatára az Elnökség döntést hozott a vándorgyűlés kérdésében.
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett tudomásul vette a
Vándorgyűlésről szóló beszámolót. [HT 8/2018]
2019-re a Corvinus Egyetem vállalta a Vándorgyűlés szervezését.
Ványi Éva szerint a Corvinus átalakítása miatt problémás lehet a lebonyolítás, különösen
Székesfehérváron.
Boda Zsolt szerint nem katasztrófa, ha újra Budapesten lenne a gyűlés.
Littvay Levente: 2021-re akár Bécs is szóba kerülhet, mint helyszín, a CEU új kampuszán.
Balázs Zoltán szerint érdemes lenne a bizonytalan helyzet miatt más vidéki helyszínekben is
gondolkodni.
Arató Krisztina: szóba jöhetne az ELTE szombathelyi kara, Szeged, Eger.
Balázs Zoltán felveti, hogy mi lehetne a következő vándorgyűlés témája.
Littvay Levente: Gender és a politika.
Boda Zsolt: Politika és tudomány viszonya.
Az Elnökség a novemberi ülésig elhalasztotta a döntést a 2019-es Vándorgyűlés helyszínét
illetően.
3. Bibó Emlékdíj
Szabó Andrea tájékoztatja az Elnökséget, hogy az elnökségi ülés napjáig nem érkezett jelölés,
ezért a szokásoknak megfelelően legalább két alkalommal felhívást küld a tagságnak. A
felhívás dátuma 2019. október 31-e lesz.
Balázs Zoltán felveti, hogy a Bibó Emlékdíjas személyét érdemes lenne más, határterületeken
is keresni (jog, közgazdaságtan, történelem).
A Bibó Emlékdíjról döntő elnökségi ülés időpontja: 2018. november 8. 15.00. Helyszíne:
ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet.
4. Kolnai Díj
Littvay Levente felveti, hogy korábban többször is szóba került a Kolnai Díjat megosztásáról
nemzetközi és magyar nyelvű publikációra. Arató Krisztina még 2017-ben elkészítette és az
Elnökség elé terjesztette a javaslatot, de az Elnökség többszöri ülésen sem tudott dönteni.
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Arató Krisztina a következő elnökségi ülésre újra beterjeszti a korábbi szöveget. A Kolnai Díj
jövőjéről szóló vita folytatódik.
5. Tisztújító közgyűlés előkészítése
Arató Krisztina jelzi, hogy az Alapszabályt is módosítani kell, hogy a Társaság székhelye
átkerüljön az MTA TK-ba (Tóth Kálmán u. 4.), ezért felkéri a főtitkárt, hogy a befogadó
nyilatkozat ügyét rendezze a TK-ban. Az ügyvéddel pedig el kell kezdeni az Alapszabály
ezirányú módosításának előkészítését.
Arató Krisztina ismerteti, hogy az Alapszabály szerint a tisztújító közgyűlést az Elnökség hívja
össze és az Elnökség tesz javaslatot a levezető elnök személyére. Tisztviselő a
tagnyilvántartásban szereplő személy lehet. A tisztújítás előtt 30 nappal 3 fős jelölőbizottságot
kell választani. A Közgyűlés előtt 5 nappal a jelölés lezárul. Minden tag egy elnököt, egy
főtitkárt és 10 elnökségi tagot javasolhat.
Balázs Zoltán javasolja, hogy már most válasszuk meg a jelölő bizottságot.
Arató Krisztina: először a közgyűlés időpontját kell rögzíteni: 2018. december 14. 9.00 óra,
második, változatlan napirendű közgyűlés időpontja: 2018. december 14. 10.00 óra.
Az időpont és az Alapszabály alapján a jelölést 2018. december 7-én kell lezárni.
Arató Krisztina javasolja Medve-Bálint Gergőt a jelölő bizottság tagjának.
Boda Zsolt Ványi Évát és Balogh László javasolja a jelölő bizottság tagjának.
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett megválasztotta Ványi Évát,
Medve-Bálint Gergőt és Balogh Lászlót a Tisztújító Közgyűlés Jelölő bizottsága tagjának.
[HT 9/2018]

6. Egyebek
CEPSA
Arató Krisztina beszámol az Elnökségnek, hogy Besztercebányán volt a CEPSA utolsó ülése.
Koller Boglárkát kérték fel a szervezet alelnökének. Miro Haček lett az új elnök.
A pécsi kollégák vállalták a jövő évi ülés leszervezését.
Az Elnökség kifejezte igényét, hogy a szervezési folyamatban – szakmai értelemben – részt
vegyek, így a callt tisztázni. Érdemes felvetni egy minimális 50 euros regisztrációs díj
bevezetését.
Arató Krisztina felveti, hogy a következő ülések valamelyikére hívják meg a pécsi kollégákat.
IPSA
Balázs Zoltán ismerteti, hogy Szabados Krisztián képviselte Magyarországot az utolsó IPSA
Konferencián.
A tisztújításon skandallum volt, ami mögött személyi ellentétek húzódtak.
A következő elnökségi ülés időpontja: 2018. november 08. csütörtök, 15.00, ELTE ÁJK.
Arató Krisztina
sk

Szabó Andrea
sk
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