Jegyzőkönyv
Magyar Politikatudományi Társaság elnökségi ülés
2018. december 14.
Helyszín: MTA TK PTI, Tóth Kálmán u. 4.
Résztvevők:
Arató Krisztina, elnök
Bíró-Nagy András, elnökségi tag
Mándi Tibor, elnökségi tag
Boda Zsolt, elnökségi tag
Balogh László Levente, elnökségi tag
Balázs Zoltán, elnökségi tag
Ványi Éva, 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.

főtitkári beszámoló;
tagjelöltek felvétele;
Kolnai Díj bizottság;
vándorgyűléssel kapcsolatos tájékoztatás.

Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúlag
elfogadta.
1. Főtitkári beszámoló
1. Tagság
A tagnyilvántartásunk jelenleg 243 főt tartalmaz. Ebből fizető tagjainak létszáma 2018.
december 12-i állapot szerint 117 fő (14 fő nyugdíjas vagy diák). Tiszteletbeli tagok
száma (ők a Bibó István díjasok) 25 fő, akiből ketten fizették be a tagdíjat.
2018 folyamán is örvendetes létszámban jelentkeztek új tagok a Társaságba. Míg 2016ban 5 főt, 2017-ben 14, addig 2018-ban 10 főt vett fel az Elnökség.
Folyamatosan zajlik az előző években, illetve az idén nem fizető tagokkal való egyeztetés.
Az alapszabály értelmében ugyanis, ha egy tagot törlünk a nyilvántartásból, akkor,
amennyiben újra be szeretnének lépni a Társaságba, tagságukat az általános szabályoknak
megfelelően újra kell kezdeményeznie. Itt szeretnénk jelezni, hogy szükséges lesz 2018ban egy olyan közgyűlést tartani, ahol a két éve nem fizető tagok esetleges kizárásáról
rendelkezik a tagság.
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2. Szervezet
Az MPTT elnöksége az idén négy ülést tartott. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei
megtalálhatók a Társaság honlapján.
3. Kiadványok
A társaság tagjai idén is megkapták, illetve folyamatosan kapják a Politikatudományi
Szemle számait, ami egy számnyi csúszással egyébként elérhető a honlapon
(www.poltudszemle.hu).
A Társaság honlapja az mptt.hu némi ráncfelvarráson esett át. Egyszerűsítettük,
csoportosítottuk és leginkább frissítettük a honlapot. A Társaságról/Alapszabály 2017-től
fül alatt megtalálható az aktuális, bíróság által elfogadott Alapszabály, valamint a bírósági
bejegyzési dokumentum is. (http://mptt.hu/index.php/a-tarsasagrol/alapszabaly-2017-tol)
4. Rendezvények
Szervezetünk évente megrendezi vándorgyűlését, mely a hazai politikatudomány
legfontosabb fóruma. A vándorgyűlésen egyetemi oktatók, akadémiai kutatók, elemzők és
doktorandusz-hallgatók egyaránt részt vesznek. 2018-ban, a Társaság a Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ Politikatudomány Intézettel közösen
tartotta a XXIV., nagy sikerű Vándorgyűlését. A kétnapos, Budapesten megrendezett
konferenciára 2018. június 8–9-én került sor és témája A demokrácia tesztje? Választás –
Részvétel – Képviselet. A konferencián rekordszámú, mintegy 80 előadó, 7 szekcióban és
19
panelben
mondhatta
el
magyar
és
angol
nyelvű
előadásait
(https://vandorgyules.tk.mta.hu/). Június 8-án a Vándorgyűlés Keynote speakere
Fernando Casal Bértoa, a University of Nottingham professzora. Témája az európai
pártrendszer krízise volt (Eruropean Party Systems in Crisis: Can We Fix It?).
5. Díjak
A társaság 2018-ban is kiosztotta a Kolnai Aurél díjat az elmúlt év legjobb
politikatudományi publikációja elismeréseként. A díjazott Kis János A politika mint
erkölcsi
probléma
(Pesti
Kalligram
Kft.,
2017)
című
kötete
lett
(http://mptt.hu/index.php/kolnai-aurel-dij/dijazottak). A díjátadóra a Vándorgyűlésen
került sor, ahol a díjazott elmondta ünnepi beszédét.
A Magyar Politikatudományi Társaság elnöksége 2014. október 10-i ülésén alapította a
magyar politikatudomány kiemelkedő teljesítményt nyújtó képviselőinek kitüntetésére a
Bibó István Emlékdíjat. A Díj elődje az MPTT és a Bibó István Alapítvány által közösen
megítélt Bibó István Díj volt. Az elnökség 2018. november 08-i ülésén Kukorelli
Istvánnak, a Társaság egyik alapítójának adományozta a díjat.
6. Nemzetközi kapcsolatok
A Társaság 2018-ban is aktívan részt vett a nemzetközi politikatudományi szövetségek
munkájában.
7. Költségvetés
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Az MTA támogatása 2018-ban, a tavalyival megegyező 874 ezer Ft volt, ami egyébként
2016-ban még 920 ezer Forintot tett ki. A tagság tagdíjfizetési hajlandósága viszont
örvendetesen emelkedik. A tagdíjakból származó bevétel 2016-ban 315 500 forintot,
2017-beni 686 415 forintot, 2018-ban viszont december 12-i állapot szerint 757 479
forintra rugott.
2018-ban még egy forrásból származott a Magyar Politikatudományi Társaság bevétele.
Az Elnökség döntése értelmében az idei évben a Vándorgyűlés regisztrációs díjai az
MPTT számlájára folyhatnak be. A Vándorgyűlés regisztrációs díjából 1 232 500,00 forint
realizálódott, míg a kiadási oldalon 1 045 000,00 állt. Összességében a Vándorgyűlés
enyhe nyereséggel zárt, ami teljes egészében a MPTT-t gazdagította.
A Társaság tisztségviselői semmilyen tiszteletdíjban, költségtérítésben nem részesülnek.
A nem budapesti elnökségi tagok vonatköltségei sem kerülnek minden alkalommal
kifizetésre.
A kiadások között két jelentős tételt érdemes kiemelni. Egyrészt az IPSA éves tagdíját,
ami 406 336 forint volt, a Politikatudományi Szemle (PSZ) kiadásának támogatását, ami
éves szinten 255.000 Ft. Jelentősebb tétel még a postaköltség, amely mintegy 85.737
forintot tesz ki, valamint a webhely fenntartása és karbantartása, ami összesen 81 552
forint.
A Társaságnak a 2018-as esztendőben mindösszesen 1.768.244 forint kiadása volt, amely
tartalmazza a könyveléssel, a vándorgyűléssel, a díjazásokkal, valamint az
adminisztrációval járó költségeket is. 100.000 forintot meghaladó tételek:
Bibó Emlékdíj

150.000 Ft

Könyvelés

200.000 Ft

Politikatudományi Szemle előfizetése

255.000 Ft

IPSA tagdíj

406.336 Ft
lekötött betétállomány

likvid tőke

2016

1.016.398

948.461

2017

1.016.506

1.044.759

2018

1.016.606

1.950.296

2. Tagfelvétel; tagság.
Szabó Andrea ismerteti, hogy 1 fő tagfelvételi kérelme érkezett: Szabó László András
Az Elnökség áttekintette a beérkezett a tagfelvételhez érkezett dokumentumokat.
Az Elnökség a következő határozatot hozta:
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta Szabó
László András tagfelvételi kérelmét. [HT 14/2018]
3. Kolnai Díj
Arató Krisztina tájékoztatja az elnökséget, hogy a Kolnai Ad hoc bizottság tagjaira a
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következő személyeket javasolja: Kis János, mint az előző Kolnai díjas, Dobos Gábor az
elnökség részéről, valamint Várnagy Réka.
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta Kis
Jánost, Dobos Gábort, valamint Várnagy Rékát a Kolnai Ad Hoc Bizottságba. [HT 15/2018]
Az Elnökség úgy véli, hogy az új Elnökségnek kell döntenie a Kolnai Aurél Díj sorsáról, ezért
a díj jövőjéről nem folytat külön vitát.
4. Vándorgyűlés
Arató Krisztina tájékoztatja az Elnökséget, hogy Szegedi Tudományegyetem nem vállalta a
2019. évi vándorgyűlés megszervezését.
Bejelentette, hogy az ELTE ÁJK vállalja a 2019. évi Vándorgyűlés megszervezését.
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta, hogy
2019-ben Budapesten, az ELTE ÁJK-n legyen a jubileumi, XXV. Vándorgyűlés. [HT
16/2018]
Arató Krisztina javasolja, hogy a Vándorgyűlés témája: az Európaizáció – regionalizáció –
választások legyenek.
Bíró-Nagy András: szóba jöhet a tudomány és politikai, vagy a politikatudomány státusa
témakör is.
Boda Zsolt: fontos lenne, hogy legalább egy szekció erről szóljon
Balázs Zoltán: Quo vadis Európa? Konfliktusok – választást javasolja
Balogh László Levente: fontos lenne a tudományos önreflexió. Jelzi, hogy a 2020-as
Vándorgyűlés helyszínéül javasolja Debrecent.
Az Elnökség javasolja, hogy a Vándorgyűlés témája Európaizáció – regionalizáció –
választások legyenek. A Vándorgyűlés szakmai igazgatójának felkéri Arató Krisztina elnököt.
A Vándorgyűlés tervezett időpontja: 2019. június 14–15.
Az Elnökség 3 éves tevékenységét az ülés bezárásával befejezte.
Arató Krisztina
sk

Szabó Andrea
sk
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