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Napirendi pontok:
1. Az Elnökség tudomásul vette az Európai Politika szakosztály megalakulását,
valamint a Közép-Dunántúli Regionális Szakosztály átalakulását Nemzetközi
Politika szakosztállyá.
2. Az Elnökség egyetértett abban, hogy a Társaság éves közgyûlésére december
21-én kerüljön sor.
3. Az Elnökség megbízta a fõtitkárt, hogy az elnök õszi távollétében az õszre
esedékes elnökségi üléseket hívja össze és vezesse le. Ugyancsak a fõtitkár
feladata a Bibó-díj odaítélésével kapcsolatos eljárás lefolytatása.
4. Az Elnökség az elnök elõterjesztésében ismét tárgyalt egy új politikatudományi
díj létrehozásáról. Az elnökségi tagok egyetértettek abban, hogy a díjat az elõzõ
naptári év legjobb, magyar nyelven írt politikatudományi publikációjáért ítélje
oda a Társaság minden évben. A díj odaítélése szempontjából elsõsorban az
akadémiai publikáció kritériumait teljesítõ könyv, valamint könyvrészlet, és a
szakma

által

folyóiratokban

jegyzett
publikált

szakfolyóiratokban,
tanulmány

veendõ

illetve

társadalomtudományi

figyelembe.

Az

elnökség

megállapodott a díj odaítélésének javasolt szabályairól, a végleges döntést a

decemberi közgyûlésnek kell majd kimondania. Az egyetlen nyitott kérdésrõl, a díj
elnevezésérõl az Elnökség tovább tárgyal. (Az Év Politikatudományi Publikációja
elnevezés mellett felvetõdött, hogy a díjat inkább egy olyan ismert magyar
politológusról vagy politikai gondolkodóról kellene elnevezni, aki 1. korának
kiemelkedõ, nemzetközileg ismert tudósa volt, illetve 2. akinek személye nem
megosztó, hanem általánosan elfogadható a Társaságban.) Az Elnökség úgy
foglalt állást, hogy az új díj elnevezésével kapcsolatos vita nem késleltetheti a díj
létrehozását.
Az Elnökség az alábbi szövegszerû javaslatban egyezett meg:
1. Az Év Politikatudományi Publikációja díjat a Magyar Politikatudományi Társaság
hozta létre, és évente adja ki az elõzõ naptári év legjobb magyar politikatudományi
publikációja szerzõjének.
2. A díjat nem lehet megosztani több mû között, de többszerzõs mû esetén minden
szerzõnek jár. A díjat egy szerzõ több alkalommal (tehát több évben) is elnyerheti.
3.

A

díj

elsõsorban

odaítélése
az

könyvrészlet

szempontjából

akadémiai
és

a

publikáció

szakma

politikatudományi
kritériumait

által

publikációnak

teljesítõ

jegyzett

minõsül

könyv, valamint a

szakfolyóiratokban,

illetve

társadalomtudományi folyóiratokban publikált tanulmány.
4. A díj odaítélése szempontjából a magyarul írt és publikált tudományos publikációk
veendõk figyelembe.
5. A díj odaítélésének szabályai:
(1) Az Elnökség minden év végén, az éves közgyûlés elõtt létrehoz egy háromtagú
ad hoc bizottságot az év politikatudományi publikációinak áttekintésére. Az ad hoc
bizottság tagjait az MPT tudományos fokozattal rendelkezõ tagjai közül kell felkérni.
Az

ad

hoc

bizottság

mindhárom

tagját

különbözõ

tudományos

mûhelybõl

(egyetemek, intézetek) kell kiválasztani, és nevüket az év végi közgyûlésen a tagság
tudomására kell hozni.
(2) Az MPT bármely tagja tehet írásos javaslatot az Év Politikatudományi
Publikációjára az ad hoc bizottság tagjai számára az évente megadott határidõig.
(3) Az ad hoc bizottság kiválasztja az általa három legjobbnak tartott publikációt az
elõzõ év politikatudományi irodalmából és azt írásban, sorrend feltüntetése nélkül,

kellõ idõben (legalább két héttel az elnökségi ülés elõtt) az Elnökség elé terjeszti.
Ezzel az ad hoc bizottság megszûnik.
(4) Az Elnökség az ad hoc bizottság javaslatát elnökségi ülésen érdemben
megvitatja, és titkos szavazással határoz az Év Politikatudományi Publikációjáról.
Szavazategyenlõség esetén megismételt titkos szavazás dönt a legtöbb szavazatot
kapott publikációk között. Az elnökségi ülésrõl távolmaradó elnökségi tagok a
szavazásban nem vesznek részt, de álláspontjuk elõzetes írásos kifejtésével
hozzájárulhatnak a vitához. Az érvényes döntés feltétele az elnökségi ülés
határozatképessége.
(5) A díj átadására az éves vándorgyûlésen (szakmai napon) kerül sor.
(6) Aki egy adott évben az ad hoc bizottság tagja volt, legkorábban csak három év
múlva lehet ismét a bizottság tagja.
A jegyzõkönyv hiteléül:
Bozóki András s. k.

Török Gábor s. k.

(elnök)

(főtitkár)

