
Az elnökség beszámolója a 2022. december 16-i közgyűlésnek 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Társasági Tagok! 

A legutóbbi közgyűlést 2021. december 16-án tartottuk. Ennek dokumentumait szabályosan 

benyújtottuk és nagy örömünkre a Fővárosi Törvényszék 2022. április 26-i végzésével 

változtatás nélkül jóváhagyta (miután egy évvel korábban, 2021. május 22-i végzésével az 

előző dokumentumok jóváhagyását elutasította). A Törvényszék nemcsak a módosított és 

korszerűsített alapszabályt fogadta el, hanem végre átvezette a személyi változásokat is, így 

véget ért az az interregnum, amikor a korábbi tisztségviselők – Kuncze Gábor, Volosin Hédi 

és Márton László – a törvényszéki nyilvántartás szerint még hivatalban voltak, de a társaság 

ügyeit a 2019-ben megválasztott, de nem bejegyzett vezetőség vitte. 

Az alapszabály mellett a 2020. március 3-i közgyűlés etikai kódexet is elfogadott, mindkettő 

megtekinthető a honlapon. 2021. folyamán megújítottuk a társaság honlapját (bikt.hu) és a 

Facebook-on is jelen vagyunk. Még meg kell oldanunk a korábbi sok éves, gazdag programot 

megörökítő videofelvételek átvitelét az új honlapra.  

A társaság vezetőségét jelenleg az elnök, két alelnök (Vörös T. Károly és Ónody-Molnár 

Dóra) és Tófalvi Zselyke főtitkár alkotja. A mindennapi teendők ellátása mellett idén két 

vezetőségi ülést is tartottunk, január 24-én és november 17-én, az utóbbit a Tanácsadó 

Testület tagjaival kibővített formában.  

Az előző 2021. évben kényszerűen még nagyobbrészt online eseményeket szerveztünk, de 

idén végre ismét élő rendezvényekre invitáltuk a Társaság tagjait és az érdeklődőket. A 

Covid-19 járvány más, a miénkhez hasonló civil szervezetek életébe is beleszólt, megtörte a 

korábbi lendületet. Megcsappant a személyesen megjelenő érdeklődők száma, időről időre 

hírek terjedtek szét a járvány visszatéréséről, ezért egyesek óvatosabbak lettek és nem 

szívesen járnak közösségekbe. Az online előadások általában kevesebb érdeklődőt vonzottak.  

A járvány csökkenése nyomán ezen a helyzeten részben úgy próbáltunk segíteni, hogy 

szövetkeztünk más szervezetekkel és közös rendezvényeket hirdettünk meg. Társaságunk 

részéről tartalmas együttműködés bontakozott ki a Progress Alapítvánnyal, a CEU 

Demokrácia Intézettel, az Eötvös Károly Intézettel, a Jászi Oszkár Társasággal, a Nagy Imre 

Társasággal, az Andrássy Körrel, de volt közös rendezvényünk a Corvina Kiadóval, a XXI. 

Század Társasággal is. Összesen 10 szervezettel álltunk munkakapcsolatban, amiből 

kölcsönös előnyöket merítettünk.  

A témákat illetően a 2022 tavaszi országgyűlési választások a belpolitikára irányították a 

figyelmet, a fontos esemény előtt és után ezek a kérdések domináltak. A szerző 

közreműködésével márciusban egy kerekasztal beszélgetés keretében bemutattuk Fleck 

Zoltán Rendszerhiba című könyvét. Ezzel kezdődött a Progress Alapítvány „Az összeomlás 

forgatókönyvei” cím alatt rendezett izgalmas vitasorozata, amire egymással összefogva 

mozgósítottuk a tagságunkat. A Progress Alapítvánnyal idén nyolc közös rendezvényre került 

sor olyan címekkel, mint „Az Orbán-rezsim válságának térképe”, „A nagy magyar társadalmi 

szakadék”, „Ellenzéki perspektívák és magatartásmódok az autoriter rendszerekben”, „Európa 

elrablása”, vagy „A fiatalok forradalma”. 

Foglalkoztunk a magyarországi színjátszás problémáival is és megtartottuk azt a két éve 

előkészített, de a járvány miatt meghiúsult rendezvényt, amelyen Trianon tanulságait és 

örökségét beszéltük meg. Rendezvényeinken országosan ismert előadók sorát vonultattuk fel.  

A külpolitikában az Ukrajna elleni orosz agresszió volt a fő téma. Ezzel kapcsolatban 

kerekasztal beszélgetés formájában bemutattuk Sz. Bíró Zoltán könyvét az ukrán válságról és 

a putyini Oroszországról és Mitrovits Miklós könyvét a magyar-lengyel feszültségről. Az 



ukrajnai háború drámai mindennapjairól és a magyar-ukrán kapcsolatokról közvetlen és 

személyes tájékoztatást kaphattunk a távozó nagykövet, Ljubov Nepop tolmácsolásában, 

akinek Rácz András volt a beszélgető partnere.  

A partner szerveztek bővülő körének köszönhetően változatos helyszínekre invitáltuk a 

tagságot, összesen nyolc helyszínen tartottunk rendezvényeket, szerepelt köztük a CEU, a 

Belvárosi Szabadegyetem, a Villányi úti Konferenciaközpont, a Radnóti Miklós Művelődési 

Központ és a Haris-park is.  

Társaságunk egyik alapvető célja névadónk, Bibó István szellemi örökségének gondozása. E 

cél jegyében általában keressük a kapcsolatot mindazokkal a szervezetekkel és 

intézményekkel, amelyek az ő nevét viselik és politikai hagyatékát ápolják. Idén fölvettük 

kapcsolatot az ELTE Bibó István Szakkollégiumával és közös rendezvényt is tervezünk 

velük. Holnapután „párbeszéd-fát” ültetünk a Budapest II. kerületi Bibó-parkban, a Bimbó 

úton a kerület polgármesterével együtt.  

A 2023. év programjáról megbeszélést folytattunk a Tanácsadó Testület tagjaival együtt. 

Számtalan ötletet jegyeztünk fel és javasoljuk, hogy ezekről a Közgyűlés folytasson 

eszmecserét. A lehetséges témák közül néhány: a sajtószabadság helyzete, választási 

magatartás, diáktüntetések és a pedagógusok helyzete, az egészségügy állapota, 

„klímaszorongás”, az UNICEF tevékenysége Magyarországon, az egyházak működése, 

geopolitikai átrendeződés az orosz-ukrán háború nyomán, az EU jogállamisági feltételeinek 

érvényesítése, a populista politika térhódítása a világban, Bibó István „jövendölései” a mai 

események tükrében. Arról is essék szó, hogy ki melyik program szervezésében tudna részt 

vállalni. 

Miután a Fővárosi Törvényszék jóváhagyta és átvezette a Társaság vezetésében történt 

változásokat, lehetővé vált új bankszámla nyitása, amit megtettünk (CIB 10700024-

73906397-51100005). Folyamatban van a korábbi bankszámláról (KHB 10402135-50526572-

57561002) az ott elhelyezett összeg (kb. 600.000.-) átvezetése, amiből jövőbeni kiadásokat 

tudnánk fedezni. Az idei folyó kiadások egyes események video felvételeivel és a honlap 

működésével kapcsolatosak, ezeket egyrészt a rendezvények bevételeiből, másrészt egyéni 

adományokból fedeztük. A rendezvények helyszíneit általában térítésmentesen szereztük.  

Tagságunk állományát is ideje felfrissíteni. A meghívókat mintegy 300 címre küldjük ki 

email-en, emellett a híreinket és az eseményeket a Társaság honlapján és a Facebook-on is 

közzé tesszük. A rendezvényeken 20-50 fő közötti létszám szokott megjelenni. A más 

szervezetekkel közösen szervezett programok bővítették a résztvevők körét.  

Az elmúlt két évben a Covid járvány miatt lecsökkent az aktivitásunk és részben online 

programokra kényszerültünk, ezért a vezetőség úgy döntött, hogy nem kérünk tagdíjat, amit a 

közgyűlés is megerősített. Most azonban ismét teljes fordulatszámmal működünk, így 

indokolt a korábban elhatározott szerény tagdíjat (évi 5000 Ft, tanulóknak és nyugdíjasoknak 

2000) bekérni. Ezzel egyidőben az is tisztázható, hogy ki kíván a társaság tagja maradni és ki 

elégszik meg a rendezvényekről szóló értesítésekkel. A rendes tagokat az alapszabály szerint 

bizonyos előjogok illetik meg, a közgyűlésen való részvételen túl pl. a korlátozott létszámú 

rendezvényeken való regisztrációs elsőbbség. Fontos lenne a tagság fiatalítása is. 

A kibővített vezetőség megtárgyalta a 2022. évi Bibó István Demokrácia Díj odaítélését. 

Számos név merült fel, majd kettő közül szavazással választottuk ki a díjazottat: a javasolt 

személy Törley Katalin tanár, az oktatás színvonalával és demokratizmusával kapcsolatos 

kemény kiállásáért. Megkeressük őt és megkérdezzük, hogy elfogadja-e a díjat. Ha igen, 

akkor felkérjük a laudálót és egyik rendezvényünkhöz kapcsolódva előkészítjük a díjátadást. 



1. melléklet 

Bibó István Közéleti Társaság 

Lebonyolított programjaink 

2022 
 

Dátum, 

helyszín 

Cím Résztvevők Partner szervezet 

2022.03.25. 

CEU 

Fleck Zoltán: Rendszerhiba 

(könyvbemutató) 

Fleck Zoltán 

Uitz Renáta 

Vörös Imre 

Bozóki András 

Benyó Rita 

CEU Demokrácia Intézet 

2022.04.20. 

CEU 

Radó Péter: Közoktatás és 

politika 

(könyvbemutató) 

Radó Péter 

Bozóki András 

Lannert Judit 

Ónody-Molnár Dóra 

CEU Demokrácia Intézet 

2022.05.11. 

Nyitott Műhely 

Bibó István és a 21. század Dénes Iván Zoltán 

Lázár Domokos 

Fleck Zoltán 

Majtényi László 

Fábián Áron 

Mattyasovszky- 

Németh Márton 

Király Levente 

Corvina Kiadó 

Eötvös Károly Intézet 

2022.05.17. 

CEU 

Ukrán válság,  

putyini Oroszország,  

magyar-lengyel feszültség 

Arató Krisztina 

Fleck Zoltán 

Mitrovits Miklós 

Radó Péter 

Sz. Bíró Zoltán 

CEU Demokrácia Intézet 

Progress Alapítvány 

2022.05.30. 

Belvárosi 

Szabadegyetem 

Az összeomlás forgatókönyvei Ágh Attila 

Fleck Zoltán 

Balázs Péter 

Bárándy Péter 

Felcsúti Péter 

Mellár Tamás 

Progress Alapítvány 

2022.06.12. 

Haris-Park 

Mi lesz Ukrajnában? Ljubov Nepop 

Rácz András 

 

2022.06.20. 

Belvárosi 

Szabadegyetem 

Az Orbán-rezsim válságának 

térképe 

Forgács Imre 

Lakner Zoltán 

Szabó Andrea 

Szegvári Péter 

Fleck Zoltán 

Progress Alapítvány 

2022.09.13. 

Belvárosi 

Szabadegyetem 

A nagy magyar társadalmi 

szakadék 

Bod Péter Ákos 

Palócz Éva 

Sinkó Eszter 

Szabó Andrea 

Fleck Zoltán 

Progress Alapítvány 

2022.10.04. 

Belvárosi 

Szabadegyetem 

„Európa elrablása” Balázs Péter 

Arató Krisztina 

Martin József Péter 

Felcsúti Péter 

Fleck Zoltán 

Progress Alapítvány 



 

2022.10.09. 

Haris-Park 

A színjátszás helyzete 

Magyarországon 

Gáspár András 

Kálid Artúr 

Kálloy Molnár 

Péter 

Benyó Rita 

 

2022.10.18. 

Radnóti Miklós 

Művelődési 

Központ 

Ellenzéki perspektívák és 

magatartásmódok az autoriter 

rendszerekben 

Horgas Péter 

Pikó András 

Pulai András 

Radó Péter 

Fleck Zoltán 

Progress Alapítvány 

2022.10.27. 

Vízivárosi 

Közösségi Tér 

„… szerint a világ” Csepeli György 

Kuncze Gábor 

XXI. Század Társaság 

2022.11.03. 

Terézvárosi 

Művelődési 

Ház 

A Fiatalok Forradalma? Kerényi Szabina 

Lakner Zoltán 

Mikecz Dániel 

Papházi Viktor 

Fleck Zoltán 

Progress Alapítvány 

2022.11.19. 

Villányi úti 

Konferencia 

Központ 

Még egyszer Trianonról, 100 év 

múltán 

Egry Gábor 

Jeszenszky Géza 

Balázs Péter 

Lengyel László 

Jászi Oszkár Társaság 

Andrássy Kör 

2022.12.14. 

Vízivárosi 

Közösségi Tér 

Közgyűlés   

2022.12.16. 

Bibó-Park 

„Párbeszéd-fa” ültetés Tatár György 

Örsi Gergely 

Balázs Péter 

ifj. Bibó István 

Budapest Központ a 

Párbeszédért 

2022.12.16. 

Terézvárosi 

Művelődési 

Ház 

A jogállamiság vitája az EU és 

az Orbán-rezsim között 

Andor László 

Arató Krisztina 

Balázs Péter 

Martin József Péter 

Fleck Zoltán 

Progress Alapítvány 

 



2. Melléklet 

JAVASLATOK 

 

A Bibó István Közéleti Társaság 2023. évi programjára 

 

 

• A sajtószabadság helyzete Magyarországon 

• A populista politika térhódítása és kudarcai (Trump, Bolsonaro, az európai szélsőjobb 

helyzete) 

• Az egyházak működése Magyarországon és más országokban 

• Választási magatartás, társadalmi közérzet, a hazugság technológiája (Csepeli György) 

• Az oktatás és a pedagógusok helyzete Magyarországon, a diákok tiltakozása 

• Beszélgetés fiatal politikusokkal 

• Geopolitikai átrendeződés Közép-Kelet-Európában, az orosz-ukrán háború 

következményei 

• Az energiaellátás alakulása 2022-2023 telén 

• A jogállami feltételek érvényesítése az EU-alapok folyósításánál 

• Beszélgetés Csehország nagykövetével a 2022. második félévi EU-elnökségről 

• Az egészségügy állapota Magyarországon, szociális szempontok (adórendszer, 

halálozási statisztika) 

• Szegénység, infláció, karitatív szervezetek (Ritoók Nóra) 

• „Klímaszorongás”, „klímahisztéria”, a Z-generáció  

• Az UNICEF tevékenysége Magyarországon 

• Ismerkedés a Bibó István Szakkollégium tevékenységével 

• Bibó István „jövendölései” a mai események tükrében 

 
BIKT/2022 Közgy Beszámoló 

 

 


