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MPTT elnökségi ülés – 2022. február 1. 15:00-16:05 

(hibrid ülés) 
 

Jelenlévők: 

 

Boda Zsolt (elnök) 

Dobos Gábor (főtitkár) 

Balázs Zoltán 

Balogh László Levente (on-line) 

Bene Márton 

Bíró-Nagy András (on-line) 

Illés Gábor 

Littvay Levente (on-line) 

Metz Rudolf 

Szabó Andrea (on-line) 

Ványi Éva (on-line) 

 

Arató Krisztina on-line csatlakozott 15:52-kor. 

 

Boda Zsolt elnök köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

Dobos Gábor főtitkár ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Napirend: 

 

1. Működési rend elfogadása 

2. A 2022. év teendőinek áttekintése 

3. Honlappal kapcsolatos teendők 

4. Vándorgyűlés 2022 

5. IPSA tagság 

6. Egyebek 

 

SZAVAZÁS: Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat. 

 

1. Működési rend elfogadása 

 

Az elnökség működési rendje a Társaság Alapszabályában rögzített. A 47. § alapján („Az 

elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg”) a főtitkár javasolja a működési rend 

kiegészítését: az elnökség tagjai on-line módon is részt vehetnek az üléseken, valamint 

szavazati joggal rendelkeznek az ülésen szavazásra bocsátott kérdésekben. 

 

SZAVAZÁS: Az elnökség egyhangúan elfogadja a működési rendre vonatkozó 

javaslatot. 

 

2. A 2022. év teendőinek áttekintése 

 

Dobos Gábor ismerteti a 2022. év teendőit. 

- 2021. évről szóló beszámoló az MTA támogatás felhasználásáról (2022. január 30-ig, 

leadva) 

- Új tisztségviselők nyilatkozatainak és az Alapszabály módosításának benyújtás a bíróságra 

(február 8-ig) 
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- Kolnai díj: jelölés 2022. február 28-án 16 óráig a Kolnai ad hoc bizottság tagjainál (Arató 

Krisztina, Gyulai Attila, Molnár Judit). A bizottság által összeállított jelölt-lista alapján az 

elnökség dönt (az egyesület vonatkozó szabályzata alapján) 

- Vándorgyűlés: május végén – június elején 

- Bibó díjas kiválasztása (2022. őszén) 

- Éves rendes közgyűlés 

 

Az elnökség az éves feladatok alapján előzetesen megállapodik abban, hogy a 2022. évben 

várhatóan négy elnökségi ülést tart: 

- 2022. február (ciklusindító ülés) 

- 2022. tavasz (döntés a Kolnai díjról, Vándorgyűléssel kapcsolatos teendők) 

- 2022. ősz (döntés a Bibó díjról, decemberi közgyűlés előkészítése) 

- 2022. december (rendes közgyűlés előtt) 

 

3. Honlappal kapcsolatos teendők 

 

Dobos Gábor ismerteti a honlappal kapcsolatos tudnivalókat. 

- A Társaság várja a tagoktól a honlapra feltehető archív anyagokat (elsősorban a korábbi 

Vándorgyűlésekről). 

- A honlap funkcióinak kibővítéséhez szükséges adatvédelmi szabályzat megalkotásáról az 

elnök és a főtitkár gondoskodik szakértő bevonásával. 

- Az elnökség tagjai fotót küldenek magukról a honlap számára. 

 

4. Vándorgyűlés 2022 

 

Boda Zsolt tájékoztatja az elnökséget, hogy a Szegedi Tudományegyetem nem vállalja az éves 

Vándorgyűlés szervezését, Ványi Éva tájékoztatja az elnökséget, hogy a Budapesti Corvinus 

Egyetem (BCE) Politikatudományi Tanszéke vállalja a Vándorgyűlés megszervezését és 

lebonyolítását. Helyszín: BCE székesfehérvári kampusza. 

 

HATÁROZAT 2022/1: 

Az MPTT Elnöksége (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy a 

következő Vándorgyűlést 2022. június 9-10-én tartja a Budapesti Corvinus Egyetemen. 

Az elnökség megbízza Ványi Évát, hogy szakmai igazgatóként képviselje az elnökséget 

konferencia a szervezőbizottságában. 

 

5. IPSA tagság 

 

[Arató Krisztina on-line csatlakozik az elnökségi üléshez] 

 

Szabó Andrea (korábbi főtitkár) tájékoztatja az elnökséget arról, hogy az MPTT intézményi 

tagja az International Political Science Association (IPSA) nemzetközi politikatudományi 

társaságnak. Az éves tagdíj viszonylag magas (700 USD), illetve a Társaság díjhátralékban van 

(2450 USD). Az intézményi tagság nem jár anyagi előnyökkel az MPTT tagjai számára (nem 

olcsóbb az IPSA konferenciák regisztrációs díja). 

Boda Zsolt elnök javasolja, hogy az elnökség fontolja meg a Társaság IPSA-ból való kilépését. 

Az elnökség megbízza Boda Zsoltot és Dobos Gábort, hogy írjanak egy döntéselőkészítő 

anyagot az IPSA tagság lehetséges előnyeiről a következő elnökségi ülésre, ahol az elnökség 

dönt az intézményi tagság további sorsáról. 
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6. Egyebek 

 

(1) Boda Zsolt tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a Central European Political Science 

Association (CEPSA) vezetése megújult, és igyekszik jobban előre mozdítani a kelet-közép-

európai országok politikatudományi szakmai együttműködését. Kéri az az elnökséget, hogy 

tagjai vegyenek részt a CEPSA következő éves konferenciáján (2022. június 3. Bled, 

Szlovénia). 

 

(2) Az elnökség megbízza Dobos Gábort, hogy tegyen lépéseket annak felderítése érdekében, 

hogy maradtak-e a Társaság tulajdonában álló dokumentumok azoknál, akik a Társaság 

történetének feldolgozásával foglalkoztak 2017-ben. 


