MPTT elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
2019. május 09. 14 óra
MTA TK PTI Tárgyaló
Résztvevők:
Arató Krisztina, elnök
Balázs Zoltán
Balogh László Levente
Bíró-Nagy András
Boda Zsolt
Dobos Gábor
Körösényi András
Littvay Levente (Skype) (jelenlétét Arató Krisztina elnök és Szabó Andrea főtitkár együttesen
igazolja)
Szabó Andrea, főtitkár (a Jegyzőkönyv készítője)
Arató Krisztina köszönti Elnökséget, megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes, és
ismerteti a napirendi pontokat. Ezek





belépési kérelmek elfogadása;
tájékoztató a Vándorgyűlés ügyében;
Kolnai Aurél Díj szavazás;
egyebek.

Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúan
elfogadta.

I.

napirendi pont – ügyrend

Szabó Andrea ismerteti, hogy az Elnökség számára az Alapszabály rendelkezéseit az elnökségi
tagok jelenlétével kapcsolatban. Az Elnökségnek az Alapszabály szerint évente legalább 1 ülést
kell tartania, de javasolja az Elnökségnek az évi 4 ülés megtartását. A 4 ülés javasolt időpontjai:
1. ülés. Időpont: január–február. Szokásos témák: évnyitás, aktuális ügyek, Vándorgyűlés
témakijelölés;
2. ülés. Időpont: április–május közepéig. Szokásos témák: Kolnai Díj szavazás;
3. ülés. Időpont: szeptember–október. Szokásos témák: Bibó Emlékdíj szavazás.
4. ülés. Időpont: Közgyűlés előtt. közgyűlés előkészítése, Kolnai Ad hoc bizottság
felállítása.
Az elnökségi ülés napirendi pontjait, ez egyébként a szokásos és bevett eljárás, írásban kell
kiküldeni legalább 1 héttel az ülés előtt.
Legalább féléves külföldi tartózkodás esetén az elnökségi tag szavazati joga felfüggesztődik.
Kérdés, hogy a külföldi tartózkodás során lehetőség legyen-e Skype-on történő bejelentkezésre
az ülésre. Elfogadja-e az Elnökség ilyen esetben a jelenlétet? Az előző Elnökség ezt az eljárást
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alkalmazta.
Lehetőség van írásbeli szavazásra az Elnök külön kérésére, javaslatára. Az írásbeli szavazásra
3 napon belül írásban kell reagálni. Ha valaki nem szavaz, annak a szavazata automatikusan
nem szavazatnak számít.
Az Elnökség tudomásul vette az alapvető szabályokra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseket.
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta, hogy tartós külföldi
távollét esetén vagy vis major helyzetben az elnökségi tag – előre bejelentetten és egyeztetett
módon – Skype vagy más videókapcsolat segítségével bejelentkezzen. Ilyenkor jelenlétét az
elnök és a főtitkár együttesen igazolja. [HT 3/2019]
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta, hogy az Elnökség
2019–2021 decembere között évente 4 ülést tartson. [HT 4/2019]
Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Elnökség
ügyrendjét. [HT 5/2019]
Littvay Levente jelenlétét Arató Krisztina és Szabó Andrea együttesen igazolták.
II.

napirendi pont – tagfelvételi kérelmek.

Szabó Andrea ismerteti, hogy az előző elnökségi ülés óta Dr. Horváth Anett tanársegéd
(Nemzeti Közszolgálati Egyetem) tagfelvételi kérelme érkezett az Elnökséghez. Az Elnökség
megvitatta a tagfelvételi kérelmet.
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatta Dr.
Horváth Anett tagfelvételi kérelmét. [HT 6/2019]
14.15-kor Bíró-Nagy András személyes érintettség okán távozik az ülésről.
III.

napirendi pont Kolnai Aurél díj

Dobos Gábor az Ad hoc bizottság tagja ismerteti az Elnökséggel a Bizottság javaslatát. A
Bizottsághoz beérkezett jelölések:









Bíró-Nagy András: Integráció Európába. Közép-európai képviselők az Európai
Parlamentben (Gondolat Kiadó - MTA TK PTI)
Böröcz József: Az EU és a világ (Pesti Kalligram Kft.)
Gyurgyák János: Európa alkonya? (Osiris Kiadó)
Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság (Jaffa Kiadó)
Nagy Levente: A többség (ki)választása (Debreceni Egyetemi Kiadó)
Patkós, Veronika: Pártos szavazók győzelme. A pártosság és a politikai megosztottság
mintázatai a 2018. évi országgyűlési választás idején (In: Böcskei, Balázs; Szabó,
Andrea (szerk.) Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018, Napvilág Kiadó,
MTA TK PTI)
Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon (Századvég Kiadó Politikai Iskola Alapítvány)
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Szűcs Zoltán Gábor: A politika lelke. A politikai realizmus elméleti és eszmetörténeti
nézőpontból (MTA TK PTI)
Tóka Gábor: A centrális erőtér bomlása (In: Böcskei, Balázs; Szabó, Andrea (szerk.)
Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018, Napvilág Kiadó, MTA TK PTI)

A Kolnai bizottság áttekintette a beérkezett jelöléseket és úgy határozott, hogy a jelölések közül
négy munkát javasol az MPTT elnöksége számára a Kolnai Aurél díjra, az alábbi sorrendben1:
1.
2.
3.

Nagy Levente: A többség (ki)választása;
Bíró-Nagy András: Integráció Európába. Közép-európai képviselők az Európai
Parlamentben;
Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon;
Szűcs Zoltán Gábor: A politika lelke. A politikai realizmus elméleti és eszmetörténeti
nézőpontból.

Indoklás:
Nagy Levente: A többség (ki)választása, Debreceni Egyetemi Kiadó
A könyv hiánypótló mű a magyar szakirodalomban, hiszen magyar nyelven eddig a választási
rendszerekről átfogó, olvasmányos és könnyen kezelhető mű kevés született. Nagy Levente könyve a
többségi rendszerek tekintetében mind a három fenti kritériumnak megfelel, hiszen átfogó: bemutatja a
többség fogalmát és a képviselet-elmélet vonatkozó kérdéseit, kronologikusan is áttekintve a témában
meghatározó gondolkodókat, majd elemzi a különböző többségi választási rendszereket. Erőssége, hogy
külön fejezetet szentel a választási rendszerek nemzetközi szakirodalmában nagy hangsúllyal megjelenő
matematikai kritériumoknak is, illetve ezek mellett kitér a tartalmi, demokratikus kritériumokra is.
Mindezek ellenére, a mű kifejezetten könnyen olvasható, egyszerű nyelvezete okán tankönyvként is jól
hasznosítható a felsőoktatásban. Világos struktúrája könnyen kezelhetővé teszi a kutatók, oktatók és
diákok számára is, akik akár egy-egy téma feldolgozásához is segítséget meríthetnek belőle. A
szerző/kiadó tudományos igényességét jelzi, hogy lektora Fábián György, aki a választási rendszerek
elismert kutatója.
Bíró-Nagy András (2017): Integráció Európába. Közép-európai képviselők az Európai
Parlamentben. Gondolat-MTA TK PTI, Budapest
Bíró-Nagy András könyve az EP választások évében különösen aktuális témát dolgoz fel, hiszen az
Európai Parlamenti képviselők munkáját veszi górcső alá. A nemzetközi szakirodalom már az
intézmény működése óta érdeklődik a képviselet új, szupranacionális szintje iránt, azonban eddig adós
maradt az újonnan, 2004 után csatlakozó országokból érkező képviselők átfogó vizsgálatával. BíróNagy András könyve így hiánypótló mű, a szerző a nemzetközi szakirodalom ismeretében, empirikus
alapokra építve mutatja be saját eredményeit és dolgozza ki képviseleti szerep tipológiáját a közép-kelet
európai képviselőkről. Munkája segít megérteni azt az összetett viszonyrendszert és intézményi
struktúrát, ami meghatározza a régiónkból érkező képviselők politikai lehetőségszerkezetét. Az új
tudományos eredmények bemutatásán túl, a mű gördülékeny és olvasmányos, ami nagymértékben
köszönhető annak, hogy a szerző jól ismeri az európai intézmények gyakorlati működését, saját
tapasztalataira építve magabiztosan kalauzolja el az olvasót az EP világában.
Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon. Századvég Kiadó (Politikai
Iskola Alapítvány), Budapest
A háromkötetes munka az Appendix-el kiegészítve nemcsak Schlett István életművének központi
eleme, hanem kétségkívül a magyar politikatudomány egyik legnagyobb vállalkozása is egyben.
A lista harmadik helyére tett könyvek kapcsán a bizottság (az összetétele okán) nem tudta egyértelműen
megítélni, hogy a politikaelmélet területén mennyire kiemelkedő munkák, de mivel kétségkívül fontos művekről
van szó, ezért úgy határozott, hogy ezeket is javasolja az elnökség számára.
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Önmagában is iskolateremtő könyv, ami módszertani inspirációt jelentett egész kutatói generációk
számára. Az elmúlt évtizedekben hallgatók százai tanultak a könyv korábbi, rész-változataiból, a most
megjelent összkiadással, és a hozzá kapcsolt önálló könyvterjedelmű módszertani-elméleti reflexióval
pedig a megkezdett munka teljessé vált. A szerző karakteres módszertani személetét mindvégig
érvényesítve az államalapítástól az 1930-as évekig roppant alapossággal vizsgálja a magyar politikai
gondolkodás hagyományát, az Appendixben pedig a politikai gondolkodás történetének megírása
kapcsán felmerülő elméleti kérdésekről értekezik.
Szűcs Zoltán Gábor: A politika lelke. A politikai realizmus elméleti és eszmetörténeti nézőpontból.
MTA TK PTI, Budapest
Szűcs Zoltán Gábor A politika lelke című könyve a politikaelméletben nemzetközi szinten egyre
hangsúlyosabb szerepet játszó realista megközelítéssel foglalkozik. E diskurzuson belül a könyv
jelentőségét egyrészről az eszmetörténeti és elméleti tárgyalás együttes megvalósítása, másrészről a
kortárs, modern, valamint az antik megközelítések összekapcsolása jelenti, nem beszélve a munka
tematikus sokszínűségéről. A munka a magyar politikaelméleti nyelvezetet gazdagító, a hazai
politikaelméleti gondolkodást a nemzetközi kutatásokkal összekapcsoló értékes szöveg.

A Kolnai Díjról szóló vita, nem nyilvános.
Határozat: Az Elnökségből 1 fő Bíró-Nagy András könyvére szavazott. 6 igen 1 tartózkodás
mellett az Elnökség Nagy Leventének adományozta a Kolnai Aurél Díjat. [HT 7/2019]
14.45-kor Bíró-Nagy András személyes érintettség okán távozik az ülésről.
IV.

napirendi pont – Vándorgyűlés

Arató Krisztina ismerteti, hogy az előző elnökségi ülés döntéseinek megfelelően folyik a
Vándorgyűlés szervezése. Eddig kb. 80 fő jelezte részvételi szándékát. A részvételi díj
változatlan 12.000 forint MPTT tagoknak és 16.000 forint nem MPTT tagoknak.
Balogh László hivatalosan közli az Elnökséggel, hogy 2020. évi Vándorgyűlésnek a Debreceni
Egyetem a szeretne helyszínt adni.
Az Elnökség örömmel fogadta a felajánlást.
Arató Krisztina közli, hogy Szegedi Tudományegyetem pedig 2021-ban szeretne
Vándorgyűlést szervezni.
Balázs Zoltán úgy véli, hogy nincs akadálya, hogy a 2022-es Vándorgyűlés a Corvinus Egyetem
székesfehérvári kampuszán legyen.
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatta 2020ban Debrecen adjon otthont a 26. Vándorgyűlésnek. [HT 8/2019]
Az Elnökség támogatta, hogy ha a Szegedi Tudományegyetem hivatalosan is jelzi szándékait a
2021. évi Vándorgyűlés szervezésére, Szeged kapja a 27. Vándorgyűlés rendezési jogát. Erről
hivatalos jelentkezés híján elnökségi döntés nem született.
Budapest, 2019. május 09.
Dr. Arató Krisztina
Elnök

Szabó Andrea
főtitkár
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