MPTT Elnökségi ülés
Online, Zoom-ülés
2020. 11. 27. 14 óra
Jelen vannak:
Arató Krisztina, elnök
Szabó Andrea, titkár
Balogh László Levente
Bíró-Nagy András
Boda Zsolt
Dobos Gábor
Littvay Levente
Simonovits Gábor
Smuk Péter
Ványi Éva
Arató Krisztina megnyitja az ülést, és megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes.
Beterjeszti a napirendi pontokat
Napirendi pontok
1.
Közgyűlés.
2.
Honlapfejlesztés.
3.
Bibó Emlékdíj szavazás.
4.
Egyebek.
Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúan
elfogadta.
1. Közgyűlés
Szabó Andrea jelzi, hogy 2020. december 4-én 9 órára – illetve 10 órára – lett meghirdetve az
éves, rendes közgyűlés hibrid módon (online és offline együttes ülés). A veszélyhelyzet
kihirdetése azonban lehetővé tette, hogy az ülést teljes egészében online módon tartsuk meg.
Azt javasolja, hogy az ülés, a főtitkári szavazással együtt, online módon egy Zoom konferencia
keretében kerüljön megtartásra.
Határozat: Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta, hogy a 2020. évi
rendes közgyűlésre online formában kerüljön sor. [HT 7/2020]
Az online ülésen az idei Kolnai Díjas, Patkós Veronika fog előadást tartani.
2. Napirendi pont: Honlap fejlesztésének ügye
Arató Krisztina ismerteti, hogy Dobos Gábor, Szabó Andrea és Arató Krisztina felvették a
kapcsolatot egy honlapfejlesztővel. Egy Zoom beszélgetés keretében, több mint 1,5 órás
beszélgetés során a résztvevők pontosították a Társaság igényét: egyéni belépési lehetőség,
regisztrációs felület stb. A cég bruttó 1.140.750 forintot ajánlatot nyújtott be, amely egy
ingyenes WordPress felületre rakta volna az MPTT jelenlegi honlapját. Az ajánlati ár nem
tartalmazta „a regisztrációs felület WordPress programozását, teljes körű automatizálását, és
ennek a rendszertervezését.”
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Szabó Andrea jelzi, hogy a honlap jelenlegi technikai felelőse az LK System Kft. véleményezte
az ajánlatot, és jelentősen túlárazottnak véli azt.
Littvay Levente szerint az ajánlat elfogadhatatlan, ne is próbáljunk „alkudozni” róla, hanem
egy az egyben utasítsuk el. Egyben jelzi, hogy Dobos Gáborral még az év végéig pontosítja a
specifikációt.
Ványi Éva és Boda Zsolt egyetértve, megjegyzik, hogy érdemes újabb ajánlatokat bekérni más
cégektől. Érdemes felvenni a kapcsolatot a TK webdesignerével is.
Bíró-Nagy András az igények specifikálása után tud céget ajánlani.
3. napirendi pont: Bibó István Emlékdíj szavazás
Arató Krisztina ismerteti, hogy 2018-ban Kukorelli István, 2019-ben pedig Stumpf István kapta
a díjat. A Bibó Emlékdíj szabályzata szerint:
5. c. Az első fordulóban legföljebb két személyre lehet szavazni, ennél több név megjelölése
esetén a szavazat érvénytelen. Ha az első fordulóban egyetlen jelölt sem kapja meg az egyszerű
többséget, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül a második fordulóba, ahol az egyszerű
többséget elnyerő jelölt válik díjazottá, amennyiben a Díjat elfogadja. Szavazategyenlőség
esetén vita, majd újabb szavazás következik.
Előzetesen 6 névre érkezett javaslat. Bátory Ágnes, Csizmadia Ervin, Hajnal György, Kiss
Balázs, Petrétei József, Sebők Miklós.
Arató Krisztina személyi döntés miatt zárt ülést rendel el.
Határozat: Az Elnökség 9 szavazat mellett Hajnal Györgynek adományozta a 2020. évi Bibó
Emlékdíjat. [HT 8/2020]
Az összes többi jelöltre összesen 7 szavazat érkezett. Ebből négy a 2. helyezett személyre
érkezett, 3 pedig az összes többi jelöltre.
4. Egyebek
Balogh László Levente felhívja az Elnökség figyelmét a vidéki képzőhelyek
ellehetetlenülésére. Egyre kevesebb helyen van MA-képzés, PhD szint pedig csak a fővárosban.
A tehetséges, de kedvezőtlen szociális helyzetben lévő hallgatók nem tudnak Budapestre
költözni. Fontos lenne erről az Elnökségnek és a tagságnak is beszélgetni.
Arató Krisztina szerint érdemes általánosan rátekinteni a magyarországi politikatudományi
képzésre. Azt javasolja, hogy egy PhD-hallgató bevonásával készüljön erről egy jelentés.
Ványi Éva szerint január végén egy Zoom beszélgetés keretében először az Elnökségnek, majd
a tagságnak is meg kell beszélnie a kialakult helyzetet.
Balogh László Levente elfogadja a javaslatot, és kezdeményezi, hogy a beszélgetésre az összes
magyarországi képzőhely vezetőjét hívja meg az Elnökség.
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Következő elnökségi ülés időpontja: 2020. december 4. 9.30.
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