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Legutóbbi rendes éves közgyűlésünket 2019. január 13-án tartottuk. A közgyűlés 

elfogadta a 2018. évi beszámolót és a 2019. évi költségvetési tervezetet, engem elnöknek, 

Volosin Hédit pedig főtitkárnak megválasztotta. Szükségesnek tartotta az Alapszabály 

felülvizsgálatát, etikai kódexszel való kiegészítését, valamint egy új belépési nyilatkozat 

kidolgozását, különös tekintettel az adatkezelési szempontokra. Állást foglalt a tagdíj 

tekintetében: aktív dolgozóknak évi 5000, diákoknak és nyugdíjasoknak évi 2.000 Ft, ami 

egyéni adományként túljegyezhető, továbbá a SZJA 1%-ának felajánlására vonatkozó 

figyelemfelhívást. Támogatta a Társaság honlapjának és Facebook-oldalának korszerűsítését 

és aktivizálását. Fontosnak tartotta más társadalmi szervezetekkel való kapcsolatok építését és 

közös rendezvények szervezését.  

Nagy múltú, színvonalasan vezetett társaságot örököltem és lelkesen láttam 

munkához. 2019 folyamán a társaság a következő eseményeket rendezte: 

Február 9-én megtartottuk a szokásos évértékelő konferenciát „A köztársaság 

állapotáról”, amelyen Balázs Péter, a társaság új elnöke, Vörös Imre korábbi alkotmánybíró és 

Péterffy Gergely József Attila-díjas író szólalt fel és Molnár Áron (noÁr) színművész adott 

műsort. 

Március 17-ére mozgósítottuk tagságunkat az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet 

„Legyen Köztársaság!” című fesztiváljára, amelynek programjához előadással is 

hozzájárultunk.  

Május 10-én tiszteletadó megemlékezést tartottunk társaságunk névadója, Bibó István 

halálának 40. évfordulója alkalmával, más szervezetekkel – a Göncz Árpád Alapítvánnyal, a 

Nagy Imre Alapítvánnyal és az 1956-os Intézet Alapítvánnyal – együtt.  

Május 31-én az Európai Parlament volt rendezvényünk témája, az újjáválasztott uniós 

intézmény politikai kilátásairól Bajnai Gordon volt miniszterelnök, Göncz Kinga, az EP volt 

képviselője és volt külügyminiszter és Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője beszélt.  

Július 4-én a holokauszt emlékének adóztunk a Holokauszt Emlékközpontban tett 

közös látogatással, a központot Kovács Tamás, az intézmény igazgatója mutatta be, a 

múzeum gyűjteményét Jakab Attila történész ismertette. 



Szeptember 10-én „Határnyitás, rendszerváltozás – Politikai emlékezet és valóság” 

címmel megemlékeztünk az 1989-es események 30. évfordulójáról Németh Miklós volt 

miniszterelnök, Jeszenszky Géza, az MDF Külügyi Bizottságának akkori elnöke, volt 

külügyminiszter és Hegedűs István, a Fidesz akkori vezetőségi tagja közreműködésével. 

Az októberi önkormányzati választások után meghívtuk Karácsony Gergelyt, 

Budapest főváros új főpolgármesterét, erre a rendezvényre azonban egyeztetési okokból már 

csak 2020 januárjában kerülhetett sor.  

Rendszeresen felhívtuk a figyelmet a velünk hasonló célokat követő társaságok és 

intézetek érdekes programjaira és nekik is figyelmükbe ajánlottuk a Bibó Társaság 

rendezvényeit.  

A Bibó István Demokrácia Díjat 2019-ben Vásárhelyi Mária kapta, a díjat 

megtestesítő szobrot a február 9-i évértékelő rendezvényen adtuk át. 

Sok tervem volt, a válogatásban segített a tanácsadó testület, amely időközben részben 

megújult. Ugyanakkor a személyi változások bírósági bejegyzése és új bankszámla nyitása 

nem haladt előre, mivel a közgyűlési jegyzőkönyv benyújtása az előírt 60 napos határidőn 

belül nem történt meg, ezért a tavalyi határozatokat a mostani közgyűlésen ismételt 

szavazással meg kell erősíteni.  

Az alapszabályt korszerűsítettük és etikai kódexszel is kiegészítettük, a megújult 

szöveg készen áll arra, hogy közgyűlési jóváhagyás után a bíróságra benyújtsuk. Következő 

szervezeti feladatunk a tagnyilvántartás megújítása és a tagdíjak beszedése, ehhez elkészült az 

új belépési nyilatkozat, amely az adatkezelési szempontokat is figyelembe veszi.  

A társaság Facebook oldalát aktivizáltuk és folyamatosan elláttuk anyagokkal, a 

honlap korszerűsítése és az előírt dokumentumokkal való feltöltése előrehaladott állapotban 

van.  

Rendezvényeinkhez a kitűnő helyszínt a Haris Parkban 2019-ben a tulajdonos 

támogatásként biztosította, belépti díjat nem szedtünk, a hangosítás, videofelvétel és 

közvetítés költségeit a begyűjtött önkéntes adományok nagyjából fedezték.  
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