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MPTT Elnökségi ülés 

Online, Zoom-ülés 

2020. 12. 04. 9.30 óra 

 

Jelen vannak: 

Arató Krisztina, elnök 

Szabó Andrea, titkár 

Balogh László Levente 

Boda Zsolt 

Dobos Gábor 

Körösényi András 

Littvay Levente  

Ványi Éva 

 

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

Beterjeszti a napirendi pontokat 

Napirendi pontok 

1. Közgyűlés előkészítése – főtitkári beszámoló. 

2. Kolnai Aurél-díj ad hoc bizottság felállítása. 

 

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

elfogadta.  

 

1. Közgyűlés előkészítése – főtitkári beszámoló  

Szabó Andrea ismerteti az Elnökség számára a főtitkári beszámolót. A koronavírusjárvány a 

Magyar Politikatudományi Társaság életét is alapvetően érintette. 

1. Tagság 

A Társaság fizető tagjainak létszáma 2020. december 02-i állapot szerint 99 fő (ebből 18 fő 

hallgató vagy nyugdíjas). Tiszteletbeli tagok száma (a Bibó István díjasok) 22 fő (2 fő fizető). 

Idén öt főt vettünk fel, míg egy fő hivatalos kérte a tagsági viszony megszüntetését. 

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 a Politikatudományi Szemle számait és továbbra is elérhető 

a honlap (www.mptt.hu). Az első két szám mindenki számára a megjelenés pillanatától 

ingyenesen letölthető volt, míg a harmadik számtól kezdődően újra 3 hónapos moratórium után 

válik elérhetővé a folyóirat. 

4. Rendezvények 

2020-ben, Szegeden került volna megrendezésre a Vándorgyűlés. A koronavírus-járvány 

felfutása miatt azonban az esemény először elhalasztódott, majd ősszel a kollégák lemondták a 

http://www.mptt.hu/
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megrendezést. Az Elnökség 2020. október 20-i ülésén egyhangú döntés született arról, hogy 

2021-ben minden körülmények között megrendezésre kerül a Vándorgyűlés. Előzetesen a 

Debreceni Egyetem jelentkezett be a megrendezési jogokért.   

5. Díjak 

A társaság idén is kiosztotta a Kolnai Aurél díjat az elmúlt év legjobb politikatudományi 

publikációja elismeréseként. A díjazott Patkós Veronika A című kötete lett. A díjátadóra a 

közgyűlésen kerül sor.  

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 2020. november 27-i ülésén nagy többséggel Hajnal Györgynek, 

a Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársának, a Corvinus Egyetem egyetemi 

tanárának adományozta a díjat. A díjazott ünnepi beszédére a Magyar Politikatudományi 

Társaság következő évi Vándorgyűlésén kerül sor. 

7. Költségvetési helyzet 

Bevételek 

Az MTA támogatása a tavalyihoz hasonlóan 800 ezer Ft volt. Elköltési határidő: 2020. 

december 31. 

A tagság tagdíjfizetési hajlandósága némiképp emelkedett 2019-hez képest. Míg 2019. 

december 13-i állapot szerint 82 fő fizető tagunk volt, addig ebben az évben megközelítettük a 

100 főt, úgy, hogy többen visszamenőlegesen is befizették az előző évi tartozásukat. 

A tagdíjakból összességében (2020. december 2-i állapot szerint) 534 000 forint bevétel 

származott 2020-ra, 51 500 forint 2021-re és 32 500 forint 2019-re vonatkozóan. Tehát voltak 

olyan tagtársak (5 fő), akik utólag rendezték tartozásukat az előző évre, és 9 fő pedig már a 

2021-es tagdíját is rendezte. Összességében tehát tagdíjbevétel 2020-ban 618 000 forint volt, 

ami a 2020. december 2–31. közötti időszakban még emelkedhet. Emlékeztetőül, a 

tagdíjbevétel – változatlan tagdíjak mellett – 2017-ben még 315 500 forint volt.  

Az Elnökség továbbra sem javasolja a tagdíjak növelését, így az 10 éve változatlan: 6500 Ft az 

aktív tagoknak és 3000 Ft az egyetemisták és nyugdíjasoknak. 

2020-ben, előzetesen 1 418 037 forint bevétele volt a Társaságnak.  

MTA támogatás  800 000 

Tagdíj  618 000 

Bankkamat 37 

Kiadások 

A kiadások között a legnagyobb tételt, a Politikatudományi Szemle megrendelése (255.001 

forint). Az idei évi Bibó Emlékdíjas a szokásoknak megfelelően 150 000 Ft támogatásban 

részesül. Szintén nagyobb tétel a 2020. évi és a 2021. 1. félévből előrehozott könyvelési díj 

kifizetése, amire az MTA támogatás maradék nélküli elköltése miatt került sor. 
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100 000 forintot meghaladó kiadási tételek 

Honlap, Weboldal, számítástechnikai szolgáltatás 169 256 

Bibó díj 150 000 

Könyvelés 300 000* 

Politikatudomány Szemle 255 001 

egyéb költség (bank, nyomtatvány) 58 872 

összes kiadás 933 139 

2021. évi 1. félév kifizetésével együtt. 

Az MPTT 2020. december 01-i állapot szerint ismétlődő lekötésben: 1.016.798 forint betéttel, 

további 2.517.718 forint likvid tőkével rendelkezik. Ez 2019. december 13-i állapothoz képest 

516 989 Ft eredménytöbbletet jelent.  

 

Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett tudomásul vette a 2020.évi 

főtitkári beszámolót [HT 9/2020] 

 

2. napirendi pont: Kolnai Aurél-díj ad hoc bizottság felállítása szavazás 

Arató Krisztina ismerteti, hogy 2020-ban Patkós Veronika nyerte el a Kolnai díjat, így ő 

automatikusan tagja a bizottságnak. A szabályzat szerint „Az ad hoc bizottság tagjait az MPTT 

tudományos fokozattal rendelkező tagjai közül kell felkérni. Az ad hoc bizottság mindhárom 

tagját különböző tudományos műhelyből (egyetemek, intézetek) kell kiválasztani, és nevüket 

az év végi közgyűlésen a tagság tudomására kell hozni. Az ad hoc bizottság legalább egy tagja 

nem lehet egyben az MPT elnökségének is a tagja.” (http://mptt.hu/index.php/kolnai-aurel-dij) 

Azt javasolja, hogy Patkós Veronika mellett az elnökséget Littvay Levente képviselje, külső 

tagként pedig Kákai Lászlót ajánlja. 

Határozat: Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatta, hogy a 

Kolnai Aurél-díj ad hoc bizottság tagjai Patkós Veronika, Kákai László és Littvay Levente 

legyenek. [HT 10/2020] 

 


