
MPTT Elnökség 

2021. 04. 07. 16.30 

Zoom ülés1 

 

Jelenlévők: 

1. Arató Krisztina, elnök 

2. Szabó Andrea, főtitkár 

3. Bíró-Nagy András  

4. Balogh László Levente 

5. Boda Zsolt 

6. Dobos Gábor 

7. Körösényi András 

8. Littvay Levente 

9. Smuk Péter 

10. Ványi Éva 

Arató Krisztina köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a 

napirendi pontokat.  

Napirendi pontok: 

1. Tagfelvétel; 

2. 2021. évi Vándorgyűlés; 

3. Kolnai Ad hoc Bizottság felállítása; 

4. Egyebek. 

Az Elnökség nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

 

1. Napirendi pont – Tagfelvétel  

Szabó A. főtitkár ismerteti, hogy Zachar Péter Krisztián kérte a tagfelvételét.  

Az Elnökség megismerve Zachar Péter Krisztián anyagát döntés hoz. 

Határozat 2021/2. 

Az Elnökség egyhangú igen szavazással (9/9 fő) úgy döntött, hogy Zachar Péter Krisztiánt 

felveszi a Társaság soraiba.  

2. Napirendi pont – Vándorgyűlés  

Szabó A.: ismerteti, hogy kiküldésre került a tagság számára a Vándorgyűléssel kapcsolatos 

legfontosabb információ. Amiről dönteni kell az a részvételi díj. 

Littvay L.: jelképes regisztrációs díjat javasol. 

Határozat 2021/3. 

Az Elnökség egyhangú igen szavazással (9/9 fő) úgy döntött, hogy a 2021. évi hibrid vagy 

online formában megvalósuló Vándorgyűlésnek lesz regisztrációs díja.  

Körösényi A.: azt javasolja, hogy a nem tagoknak az éves tagdíjjal megfelelő összegű 
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regisztrációs díjat kelljen fizetnie. 

Határozat 2021/4. 

Az Elnökség egyhangú igen szavazással (9/9 fő) úgy döntött, hogy a 2021. évi Vándorgyűlésen 

a regisztrációs díj az MPTT tagoknak 0 forint, a nem MPTT-tagoknak az éves tagdíjnak 

megfelelő összeg lesz. Diákoknak és nyugdíjasoknak 3000 Ft, a többieknek 6500 Ft.  

Keynote speaker kérdése 

Littvay Levente javasolja, hogy egy dán COVID-kutató Michael Bang Petersen (Aarhus 

University) legyen a főelőadó, akivel van személyes kontaktusa.  

Az Elnökség felkéri Littvay Leventét a dán kollégával való kapcsolatfelvételre. 

3. Napirendi pont – Egyebek  

 

• Honlap ügye: 

Arató Krisztina elmondja, hogy van egy új honlapfejlesztő, akivel felvenné a kapcsolatot.  

Az Elnökség megadja a felhatalmazást a honlapfejlesztővel való kapcsolatfelvételre. A 

kérdésről nem kell szavazást tartani. 

• Politikatudományi képzés: 

Arató Krisztina azt kéri az Elnökségtől, hogy az április végére tervezett közös MTA IX. O. 

PB ülésre készüljön egy kész anyag, amiről lehet konkrétan beszélgetni. 

Ványi Éva: jelzi, hogy Balogh László Leventével közösen szívesen vállalják a dokumentum 

elkészítését.  

Az Elnökség felkéri Ványi Évát és Balogh László Leventét a magyar politikatudományi 

képzés helyzetét részletesen elemző tanulmány elkészítésére. A kérdésről nem kell szavazást 

tartani. 

1. Kolnai Díj odaítélése 

Körösényi András személyes érintettsége miatt elhagyja az ülést. 

Arató Krisztina megállapítja, hogy az ülés továbbra is határozatképes, szavazó elnökségi 

tagok száma 8 fő.  

A Kolnai Ad hoc bizottság előterjesztése 2020-ban: 

Körösényi András – Illés Gábor – Gyulai Attila (2020): Az Orbán-rezsim – A plebiszciter 
vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata. Budapest: Osiris. 
 

A könyv tartalmas, újszerű, rendkívül alapos értelmezést nyújt az Orbán-rezsim 
működéséről. A korábbi politikatudományi megközelítésekkel szemben, melyek a 
rendszer populista jellegét, a liberális demokrácia ideáljától való távolságát, hibrid 
rezsim-jellegét hangsúlyozzák, Körösényi, Illés és Gyulai weberi fogalomkészletet 
használva plebiszciter vezérdemokráciaként jellemzik a rendszer működését. A munka 
gazdag elméleti háttérrel nyújt empirikus szempontból tartalmas, mély elemzést a 
jelenlegi magyar politikai berendezkedésről. 
 



Bene Márton (2020): Virális politika: Politikai kommunikáció a Facebookon. Budapest: 
L'Harmattan 

  
Az elmúlt évtized egyik meghatározó újdonsága volt a közösségi oldalak szerepének 
robbanásszerű megnövekedése, amelynek politikai hatásait világszerte egyre többen 
kutatják. A szakirodalom ezen ágához kapcsolódik Bene Márton publikációja, amely a 
téma legkorábbi, a nemzetközi politikatudományban is úttörő jelentőségű empirikus 
eredményeit mutatja be magyar nyelven. Bene Márton könyvének empirikus anyaga 
szinte a kezdetektől követte azt a folyamatot, ahogyan a Magyarországon legnépszerűbb 
közösségi oldal, a Facebook a politikai informálódás egy meghatározó elemévé, 
másrészről a politikusi meggyőzés és önkifejezés fontos eszközévé vált. A könyv mind a 
nemzetközi, mind a hazai irodalomba kiválóan beágyazott, elméleti háttere alaposan 
kimunkált, empirikus eszköztára változatos és igényes. 
 

Balázs Zoltán (2020): A hatalmi ágak elválasztásának elve. A klasszikus felfogás 
védelme. ELTE Eötvös Kiadó és TK PTI  
 

A könyv igényes és alapos részletességgel tárgyalja a hatalommegosztás elvének mind 
politikatudományi, politikai filozófiai és alkotmányjogi megfontolásait. Egyetlen apró 
szépséghibája lehet a díj odaítélésének, hogy eredetileg a kötet 2016-ban angol nyelven 
jelent meg és a magyar kötet „már csak” ennek nyomán született. Ugyanakkor ez 
jelenthet előnyt is, hiszen ez esetben már egy nemzetközileg befogadott, a nemzetközi 
sztenderdeken keresztül ment kötet került a magyar nyilvánosság kezébe. A kötet széles 
szakirodalmi bázison meggyőző érveket vonultat fel a hatlommegosztás klasszikus 
elmélete mellett, melyek közül elsősorban a rendre, mint a kormányzás céljára 
hivatkozik. S mutatja be, hogy milyen arányokban részesül a három hatalmi ág (a bírói, a 
törvényhozói és végrehajtói) a társadalmi hatalom, politikai hatalom, politikai autoritás 
fogalmi hármasából. A kötet összességében alapos szakirodalmi feldolgozottságú, 
gondolatvezetésében cizellált, érvelésében színvonalas, kérdésfeltevésében pedig több 
helyen újszerűnek tekinthető.   
 

Az Elnökség 4. könyvként Mikecz Dániel: Semmit rólunk, nélkülünk c. könyvét is 

megvitatja.  

Határozat 2021/5. 

Az Elnökség döntése értelmében a Kolnai Díjat Körösényi András - Illés Gábor - Gyulai 

Attila (2020): Az Orbán-rezsim - A plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata. 

Budapest: Osiris. C. könyve kapta. 8 fő szavazott. Ebből 6 fő támogatta a Körösényi–Illés–

Gyulai könyvet. 2 fő más könyvre szavazott. 

 

Arató Krisztina bezárja az ülést. Következő ülés időpontja az MTA IX. O. Politikatudományi 

Bizottsággal közösen szerveződő megbeszéléstől függ.  

  



 

 


