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MPTT Elnökségi ülés 

Online, Zoom-ülés 

2020. 10. 20. 14 óra 

 

Jelen vannak: 

Arató Krisztina, elnök 

Szabó Andrea, titkár 

Dobos Gábor 

Ványi Éva 

Boda Zsolt 

Körösényi András 

Littvay Levente  

 

Arató Krisztina megnyitja az ülést, és megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. 

Beterjeszti a napirendi pontokat 

Napirendi pontok 

1. Koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzet 

2. tagfelvétel, 

3. Bibó Díj kiírása, 

4. Honlap, 

5. Közgyűlés. 

 

Határozat: Az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúan 

elfogadta.  

 

1. napirendi pont: koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzet 

Arató Krisztina elmondja, hogy a vírus terjedése miatt a szegedi kollégák lemondták a 

Vándorgyűlés megrendezését. 

Körösényi András jelzi, hogy a vírus tartósan itt lesz velünk, azt javasolja, hogy jövőre 

mindenképpen legyen megrendezve a Vándorgyűlés, ha más nem, online módon. 

Boda Zsolt egyet ért, és jelzi, hogy a TK-ban most volt egy nagy konferencia, ami hibrid módon, 

azaz online és offline került megrendezésre. A tapasztalatok nagyon jók, a TK-ban megvannak 

a technikai feltételek az ilyen típusú konferenciák megrendezésére. 

Littvay Levente óvatosságra int, és azt javasolja, hogy ha hibrid rendszerű Vándorgyűlést 

tartunk jövőre, azt csak olyan intézmény szervezze meg, amelynek ezen a téren széles 

tapasztalatai vannak. 

Dobos Gábor jelzi, hogy 2021-ben Debrecen következik a Vándorgyűlés megszervezésével, 

ezért velük is kell egyeztetni.  

Szabó Andrea elmondja, hogy a Társaság anyagi helyzete az MTA 800 000 forintos 

támogatásának köszönhetően stabil, ugyanakkor a tagi befizetés jelentősen csökkent 2020-ban. 

Az elnökség arra kéri a főtitkárt, hogy küldjön emlékeztető mailt a tagoknak. Az elnökség az 

MTA támogatás elköltésére javasolja a honlap fejlesztését.  

 

2. napirendi pont: tagfelvétel 

Arató Krisztina jelzi, hogy 4 fő kérte a tagfelvételét: Körei László, Cseporán Zsolt, Ruszkai 

Szilvia Éva, Sebestény István.  
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Határozat: Az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta Körei 

László tagfelvételét. [HT 3/2020] 

 

Határozat: Az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta 

Cseporán Zsolt tagfelvételét. [HT 4/2020] 

 

Határozat: Az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta 

Ruszkai Szilvia Éva tagfelvételét. [HT 5/2020] 

 

Határozat: Az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta 

Sebestény István tagfelvételét. [HT 6/2020] 

 

3. napirendi pont: Bibó Emlékdíj  

Az Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy küldje ki a tagságnak a Bibó Emlékdíj felhívást. A 

javaslattételi idő: 2020. november 15. Az Elnökség a Bibó díjasról november 30-ig szavaz. 

 

4.  Közgyűlés 

Boda Zsolt azt javasolja, hogy az éves közgyűlést hibrid rendszerben tartsuk meg. Élőben 

legyen a Kolnai Díj és a Bibó Díj átadása és a két előadás, de online is lehessen követni az 

eseményeket. Javasolja, hogy a főtitkár és az elnök vizsgálja meg az online szavazás 

lehetőségét.  

Szabó Andrea 2020. december 4-ét javasolja a Közgyűlés megtartására. Első összehívás 

időpontja 2020. december 4. 9 óra, a második összehívás 10 óra.  

Az elnökség elfogadja a javaslatot. Az éves közgyűlés időpontja: 2020. december 4. 09 és 10 

óra. 


