MPTT Elnökségi ülés
MTA TK PTI, Tóth Kálmán u. 4.
2019. november 7. 13 óra
Jelen vannak:
Arató Krisztina, elnök
Szabó Andrea, titkár
Dobos Gábor
Ványi Éva
Bíró Nagy András
Balázs Zoltán
Boda Zsolt
Körösényi András
Littvay Levente (élő Skype kapcsolat – igazolja A.K. és Sz.A.)
Simonovits Gábor Levente (élő Skype kapcsolat – igazolja A.K. és Sz.A.)
Arató Krisztina megnyitja az ülést, és megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes.
Beterjeszti a napirendi pontokat
Napirendi pontok
1.
2.
3.
4.
5.

beszámoló az MPTT anyagi helyzetéről,
Vándorgyűléssel kapcsolatos teendők,
nemzetközi tagságok,
2019. évi közgyűlés előkészítése,
Bibó Emlékdíj szavazás.

Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúan
elfogadta.
1. napirendi pont – az MPTT anyagi helyzete
Szabó Andrea beszámol róla, hogy az MPTT anyagi helyzete stabil. Az aznapi banki egyenleg
szerint a Társaság számláján 2 329 239 forint található, míg lekötött betétben 1.016.698 forint.
Javasolja, hogy 1 millió forint az év végén kerüljön átvezetésre a szabadon felhasználható
keretből a lekötött, tartalék kategóriába.
Arató Krisztina jelzi, hogy a tavalyi évhez képest 80 000 forinttal csökkent az MTA-s
támogatás, és annak ellenére, hogy írásban rákérdezett az okára, nem tudjuk, hogy mi a
csökkentés tényleges oka. Félő, hogy a tendencia folytatódni fog a következő években.
Az Elnökség egyet ért a javaslattal.
Balázs Zoltán javasolja a honlap átalakítását egy olyan módozatra, ahol minden tagnak saját,
belépési kódja van, és meg tudja nézni, hogy hogy áll a tagdíjbefizetéseivel. Kéri, hogy legyen
erről egy hivatalos ajánlat
Szabó Andrea szerint érdemes erről a kérdésről megkérdezni az LK-System vezetőjét, aki eddig
gondozta a honlapot.
Balázs Zoltán és Szabó Andrea vállalja, hogy a következő elnökségi ülésre bekér ajánlatot a
honlap fejlesztésével kapcsolatban.
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2. napirendi pont: Vándorgyűlés
Arató Krisztina elmondja, hogy a következő, 2020. évi Vándorgyűlés mégsem Debrecen,
hanem Szeged jelentkezett be. A debreceni kollégák egy év halasztást kértek. Témája a
Rendszerváltás 30 éve. A szegedi kollégák május 29-30-i időpontot javasolnak megrendezési
dátumként.
Az Elnökség több tagja is jelzi, hogy az a hétvége a Pünkösd időszaka, félő, hogy nagyon
kevesen vesznek részt a Vándorgyűlésen.
Arató Krisztina Dobos Gábort javasolja a Vándorgyűlés szakmai igazgatójának.
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a Dobos Gábort választotta a
2020. évi Vándorgyűlés szakmai igazgatójának. [HT 9/2019]
3. Nemzetközi tagság
Arató Krisztina elmondja, hogy az IPSA tagsági díja rendkívül magas. Az előző évben kértünk
csökkentést tagdíjfizetésre, de most mégis kaptunk egy 1050 dollárról szóló tagdíj számlát.
Felveti, hogy szükséges-e az Elnökség szerint a tagságot fenntartani.
Balázs Zoltán úgy véli, hogy legyünk aktívabbak az IPSA-ban, lépjünk fel együtt a középeurópai tagszervezetekkel. Fontosnak tartja a tagság fenntartását.
Boda Zsolt szerint 1 évig érdemes fenntartani a tagságot. El kellene dönteni, hogy stratégiailag
mit szeretnénk kezdeni a tagsággal.
Arató Krisztina azt javasolja az elhangzottak alapján, hogy 2020 végén térjünk újra vissza az
IPSA tagságra.
4. Közgyűlés időpontja
Szabó Andrea a hagyományoknak megfelelően december utolsó pénteki munkanapját,
december 13-t javasolja a közgyűlés napjának 9 órai kezdés mellett
Az Elnökség egyet ért a javaslattal.
5. Bibó István Emlékdíj szavazás
Szabó Andrea ismerteti, hogy írásban 3 személyre érkezett javaslat: Stumpf István, Kornai
János, Böröcz József. Az elnökségi tagok ehhez újabb 2 nevet jelöltek: Csizmadia Ervin,
Valuch Tibor.
Arató Krisztina zárt ülést rendel el. A szavazás titkos.
Határozat: Az Elnökség zárt ülésen, titkos szavazáson Stumpf Istvánnak adományozta a
2019. évi Bibó Emlékdíjat. [HT 10/2019]
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