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Jegyzőkönyv  

Magyar Politikatudományi Társaság elnökségi ülés 

2018. november 08. 

Helyszín: ELTE ÁJK, PhD-terem 

 

Résztvevők: 

Arató Krisztina, elnök 

Balázs Zoltán 

Bíró-Nagy András 

Ványi Éva 

Dobos Gábor 

Kreró Péter 

Littvay Levente 

Mándi Tibor 

Boda Zsolt 

Szabó Andrea, főtitkár 

A jegyzőkönyvet vezeti, Szabó Andrea.  

 

Arató Krisztina (A.K.): köszönti a résztvevőket és ismerteti a napirendi pontokat. 

1. Tagjelöltek felvétele; 

2. Bibó-emlékdíj vita és szavazás; 

3. 2019. évi Vándorgyűléssel kapcsolatos tájékoztatás; 

4. Tisztújító közgyűlés előkészítése; 

 

Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúlag elfogadta.  

 

1. Tagfelvétel. 

Szabó Andrea ismerteti, hogy 3 fő tagfelvételi kérelme érkezett: Kováts Eszter, (ELTE ÁJK), 

Simonovits Gábor, (CEU) és Miklósi Zoltán, (CEU). 

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 Kováts 

Eszter tagfelvételi kérelmét. [HT 10/2018] 

Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta Miklósi 

Zoltán tagfelvételi kérelmét. [HT 11/2018] 

Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta 

Simonovits Gábor tagfelvételi kérelmét. [HT 12/2018] 
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2. Bibó Emlékdíj vita és szavazás 

Szabó Andrea tájékoztatja az Elnökséget, hogy 7 hivatalos jelölés érkezett a 2018.évi Bibó 

Emlékdíjra. Kukorelli István, Kákai László, Csizmadia Ervin, Kovács László Imre, Stumpf 

István, Valuch Tibor, Bátory Ágnes. 

Arató Krisztina ismerteti a szavazás menetét. A poszthumusz-jelölés a Bibó Emlékdíj 

szabályzata alapján nem érvényes, csak élő magyar állampolgár kaphatja a díjat. 

Boda Zsolt: legyen az illetőnek nemzetközi tevékenysége, de a magyar politikatudományban is 

tegyen le az asztalra valamit. A Bibó Emlékdíj szabályzata szerint kiemelkedő teljesítményre 

adható díj a magyar politikatudomány terén. 

Mándi Tibor: ez egy életmű díj, nem kell, hogy az irodalom a legfrissebb legyen, az egész 

pályafutást, valamint az iskolateremtő munkásságot kell nézni. 

A szavazás titkos. Első körben szavazategyenlőség alakult ki két jelölt között. Tóth Csaba 

előzetesen, lezárt borítékban, amit a szavazáskor nyitott ki Szabó Andrea, leadta a szavazatát. 

Az elnökség hitelesnek fogadta el az ily módon leadott szavazatot. 

[Balázs Zoltán, előzetes jelzésének megfelelően, távozik az ülésről]. 

A második szavazási körben az egyik jelöltre 3, a másikra 4 szavazat érkezett, 1 érvénytelen 

volt. A 2018-as Bibó Emlékdíjat Kukorelli István volt alkotmánybíró, a Széchenyi István 

Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar oktatja, valamint az ELE ÁJK Doktori 

Iskola vezetője kapta. 

Határozat: Az Elnökség kétkörös titkos szavazást követően Kukorelli Istvánnak adományozta 

a 2018. évi Bibó István Emlékdíjat. [HT 13/2018] 

 

3. 2019. évi Vándorgyűlés 

Arató Krisztina ismerteti, hogy a szegedi kollégák nem éltek az Elnökség által felkínált 

lehetőséggel, hogy 2019-ben náluk legyen a Vándorgyűlés. Az egri kollégák nem reagáltak az 

emailes felkeresésre.  

Ványi Éva: A BCE átalakítása miatt a BCE TK Politikatudományi Intézet nem tudja vállalni a 

2019. évi vándorgyűlés megrendezését. 

Arató Krisztina: az ELTE ÁJK vállalja, ha nem lesz más potens jelentkező. 

Az elnökség felkéri Arató Krisztinát, hogy további egyeztetéseket hajtson végre a 2019. évi 

Vándorgyűlés helyszínét illetően más vidéki központokkal. A Vándorgyűlés helyszínéről a 

következő, 2018. december 14-i elnökségi ülésen döntés fog születni.  

 

4. Tisztújító közgyűlés előkészítése 

Ványi Éva, mint a Jelölőbizottság tagja ismerteti az Elnökséggel, hogy ezidáig két személytől 

érkezett jelölés a tisztújítás kapcsán. Elnöknek Arató Krisztinát, főtitkárnak Szabó Andreát 

jelölték. December 7-ig még van idő.  

Littvay Levente javasolja, hogy minden jelöltről legyen 1–2 mondatos bemutatkozó szöveg a 

közgyűlésen. 

Az Elnökség felkéri Szabó Andreát, hogy december elején még egyszer hívja fel a tagságot a 

jelölési folyamatban való részvételre.  
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December 7-én minden jelöltnek ki kell küldeni egy elfogadó nyilatkozatot, továbbá 

tájékoztatni kell a tagságot a jelöltek személyéről. A jelölteknek postafordultával 1–2 mondatos 

bemutatkozót kell küldenie az aláírt elfogadó nyilatkozat mellé.  

A közgyűlés időpontja: 2018. december 14. 9.00 óra, második, változatlan napirendű 

közgyűlés időpontja: 2018. december 14. 10.00 óra.  

 

A következő elnökségi ülés időpontja: 2018. december 14. péntek, 8.30, a Tisztújító 

Közgyűlés előtt, MTA TK PTI. 

 

Arató Krisztina  Szabó Andrea 
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