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Legutóbbi rendes éves közgyűlésünket 2020. március 3-án tartottuk. A közgyűlés elfogadta a 

2019. évről szóló beszámolót és jóváhagyta az alapszabály módosításait. A módosított 

alapszabályt ismételten benyújtottuk a Fővárosi Törvényszékhez, amely azt néhány kisebb 

formai kifogásra hivatkozva 2020. május 20-i végzésével ismételten elutasította. Ezután az 

alapszabályt a Magyar Ügyvédi Iroda tevékeny közreműködésével korrigáltuk és ma 

ismételten a közgyűlés elé terjesztjük jóváhagyásra (a tervezetet a közgyűlés előtt egy héttel 

kitettük a honlapra).  

 

Társaságunk életét – más egyesületekhez hasonlóan – a múlt év tavaszától meghatározó 

módon befolyásolta a változó, időnként súlyos járványhelyzet. Az első korlátozó intézkedések 

bevezetése nyomán 2020. március közepén a társadalmi élet is országszerte leállt. A 2020. 

március 23-ra megszervezett és meghirdetett évértékelőt kénytelenek voltunk az utolsó 

pillanatban lemondani, pedig Bozóki András, Király Júlia és Schein Gábor készen álltak arra, 

hogy a szokásos módon látleletet adjanak a köztársaság állapotáról. Ugyanezen alkalommal 

készültünk a Bibó István Demokrácia Díj ünnepélyes átadására. Előrehaladott állapotban volt 

a májusi rendezvény is, amely Trianon 100 éves fordulójáról szólt volna, egyebek között 

Markó Béla is elfogadta a meghívásunkat. 

 

Mintegy féléves általános bénultság után, 2021. január 12-én online összeült a BIKT 

Tanácsadó Testülete és értékeltük a helyzetet. Minthogy hagyományos formájú, élő 

rendezvényekre nem volt lehetőség, mérlegeltük az online mód előnyeit és hátrányait. A 

többség amellett volt, hogy más egyesületekhez hasonlóan próbálkozzunk meg az online 

műfajjal, esetleg a kerekasztal- vagy stúdió beszélgetéseket személyes jelenléttel, élőben 

tartsuk és ezeket közvetítsük online.  

 

Ennek megfelelően 2021. március 4-én Bibó István szellemi örökségének ápolásáról online 

kerekasztalt tartottunk, amelyen 35 fő vett részt közvetlenül, de a video-felvételt utólag a 

honlapon is meg lehet tekinteni. Az elhangzott színvonalas előadásokat a Jelen c. hetilap is 

közölte. Azután online klubbeszélgetéseket szerveztünk, amelyek kisszámú, de lelkes 

közönséget vonzottak. Április 8-án „Tovább él-e a Trumpizmus? A politikusi alkalmasság 

nemzetbiztonsági kockázatai” címmel Matus János nyugalmazott egyetemi tanár és Szenes 



Zoltán, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke tartott előadást (közvetlen létszám 28 fő), 

erről is jelent meg beszámoló a Jelen c. hetilapban. Június 23-án „Az oktatás állapota 

Magyarországon” volt az online klub-beszélgetés témája, Radó Péter oktatáskutató és Ónody-

Molnár Dóra részvételével (közvetlen létszám 16 fő). Tapasztalhattuk, hogy bármily érdekes 

és aktuális témát tűzünk is napirendre, a képernyős műfaj messze nem vonz akkora 

közönséget, mint az élő előadások és viták. 

 

A tavaszi fertőzéshullám elmúltával 2021 nyarától azonban szabadabbá vált a mindennapi 

mozgás, ismét megnyílt a lehetőség élő rendezvények tartására. Hozzáláttunk a szervezéshez 

és 2021. október 10-én végre élőben megtarthattuk az előző évben elmaradt értékelést „A 

köztársaság állapotáról”. Szűcs Zoltán Gábor a politika, Király Júlia a gazdaság és Schein 

Gábor a kultúra szemszögéből elemezte az ország állapotát. Parászka Boróka is átvehette a 

2020. évi Bibó István Demokrácia Díjat, a méltatást az előző évi kitűntetett, Vásárhelyi Mária 

tartotta, laudációja szövegét az Élet és Irodalom c. hetilap is közölte. 

 

Még mielőtt beleélhettük volna magunkat a szabadabb mozgás örömébe, ismét meredeken 

emelkedni kezdett a Covid-19 fertőzések száma. A Haris-Park nem vállalkozott nagyobb 

létszámú rendezvények fogadására, holott előkészületben volt egy izgalmas panel-beszélgetés 

az előválasztás tanulságairól és eredményéről. Úgy tűnik, hogy egyelőre 2022-re is csak 

online eseményeket tervezhetünk, esetleg kislétszámú hibrid bázissal. 

 

Az erősen korlátozó körülmények közepette foglalkoztunk a társaság honlapjának 

megújításával. Új domain nevet béreltünk, a társaság honlapja immár a www.bikt.hu cím alatt 

található. Email címünk is megújult: bikt2021@gmail.com. Ezek által a tagsággal is 

könnyebbé vált a kölcsönös kommunikáció.  

 

Anyagainkat, meghívóinkat jelenleg mintegy 300 címre küldjük ki, ezen a listán mind a 

tagként nyilvántartott személyek, mind az érdeklődők szerepelnek. Az alapszabály szerint az 

lehet tag, „aki egyetért az egyesület céljaival és célkitűzéseit anyagilag támogatja”. A 2019. 

évi közgyűlés a rendes tagoknak évi 5000, nyugdíjasok és tanulók számára évi 2000 Ft 

tagdíjat állapított meg. Ennek beszedésétől azonban eltekintettünk, mivel az adott különleges 

körülmények között a társaság nem tud olyan aktivitást kifejteni, amit a tagság joggal 

elvárhatna, továbbá úgyszintén a járványügyi korlátok miatt a kiadásaink is csekélyebbek. A 

Haris-Park kitűnő helyszínét természetbeni adományként ingyen vehettük igénybe. Az elmúlt 
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időszakban a tagság önkéntes alapon, az egyes élő rendezvények alkalmával támogatta az 

egyesület célkitűzéseit. Ebből fizettük a video közvetítés és felvétel költségeit, valamint a 

honlappal kapcsolatos kiadásokat, a különbözetet egyéni adományok fedezték. A részletes 

pénzügyi beszámolót a megfelelő napirendi pont alatt ismertetjük. 

 

A 2019. évi közgyűlés anyaga nem került benyújtásra a hatósághoz, így a személyi változás 

bejegyzése sem történhetett meg. A 2020. évi közgyűlés anyagait rendben benyújtottuk, 

azonban azt az alapszabállyal együtt a Fővárosi Törvényszék formai okokra hivatkozva 

elutasította. Ily módon a társaság vezetésében beállott változások sem szerepelnek a hatósági 

nyilvántartásban. A szervezet képviselői az adatlap szerint: Márton László, Kuncze Gábor és 

Volosin Hédi, holott a társaság 2019-ben hároméves időtartamra elnökké választotta Balázs 

Pétert, 2020-ban pedig főtitkárnak ugyancsak hároméves időtartamra Tófalvi Zselykét. A mai 

közgyűlésen kérjük ezeknek a korábbi választásoknak az ismételt megerősítését. Javasoljuk 

továbbá, hogy töltsük be az alapszabályban szereplő két alelnöki posztot, a választásra külön 

napirendi pont alatt kerül sor.  

 

A programokat illetően a társaság Tanácsadó Testülete korábban is ontotta az ötleteket, a 

rendezvények témáinak meghatározásánál inkább a választás okozott fejtörést. Most sem 

volnánk híján a témáknak, hiszen a hazai politikai, gazdasági és kulturális élet bővelkedik 

eseményekben, főleg a közelgő országgyűlési választásokkal összefüggésben, és a nemzetközi 

környezet is tele van izgalmas fejleményekkel: az új amerikai adminisztráció, a kínai 

kihívások, a háromszínű német szövetségi kormány, a jövő évi francia elnökválasztás stb. 

Kérdés, mit és hogyan dolgozzunk fel 2022-ben online csatornákba szorítva, illetve milyen 

egyéb módon és területeken lehetne aktív a Bibó István Közéleti Társaság, hogy a különleges 

körülményekhez igazodva is valóra váltsa az alapszabályban lefektetett célkitűzéseket? 


