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Tisztelt elnökség, kedves Kollegák!  
 
Titkárként az én feladatom beszámolni a társaság elmúlt éves működéséről. 
Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a titkári funkciót másfél hónapja töltöm be, 
ezért az elmúlt egy év titkári eredményei, ahogyan a többi 12 évé is, Tímea 
munkásságához köthetőek.  
 
A beszámoló 
 
A Társaság adminisztratív működése jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt 
két-három évben, és a 2009. évi új alapszabály, valamint az adminisztrációs rendszer 
fejlesztése az elmúlt évben meghozta gyümölcsét.    
 
I. Elsőként említeném a Szakosztályok működését:  
 
A 2009. évi új alapszabály alapján a Társaság csak azokat a szakosztályokat tekinti 
működőnek, amelyek évente beszámolnak tevékenységükről, valamint évente 
legalább 2 nyilvános szakosztályi ülést tartanak. 2009 év végén 17 szakosztálytól 
érkezett beszámoló, a beszámolót nem küldött szakosztályokat 2010. január 
elsejével töröltük. A megszűnő szakosztályok tagjainak egy része becsatlakozott 
más szakosztályokhoz, illetve felhívtuk a figyelmet a megszűnt szakosztályok 
újraalakításának lehetőségére is.  

 
A szakosztályok aktivitását mutatja, hogy az elmúlt egy évben a 17 szakosztály 
közel 40 szakmai rendezvénnyel képviselte társaságunkat a hazai 
társadalomtudományi életben. A szakosztályok aktivitása azonban változó.  
Kiemelném az  
 
Oktatásszociológiai 
Társadalomstatisztikai  
Etnikai Kisebbségkutató  
Szociológia- és Társadalomelméleti 

Tér-Település-Társadalom  
Politikai Viselkedés 
Nagyalföldi 
 

 
szakosztály eredményes működését. Ugyanakkor felhívnám azon szakosztályok 
figyelmét, amelyek 2010-ben csak egy rendezvényt tartottak, vagy esetleg egyet 
sem, hogy mérlegeljék akár a szakmai megújulás, akár a tisztújítás lehetőségét.  
 
Ismételten kérjük, hogy a rendezvények programját még az esemény előtt 
szíveskedjenek megküldeni a titkárság részére, hogy azt időben meghirdethessük e-
mail-en a tagjaik között, illetve közzétehessük a honlapon.   
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II. A megújulási folyamat részeként befejeződött a tagrevízió. Az új alapszabály 
értelmében az egy éven keresztül felszólításra sem fizető tagok tagsága is törlésre 
került. Ennek szellemében jelen pillanatban  686 tagunk van, ebből 554 személy és 
132 intézmény. Fontos változás, hogy jövőre a türelmi idő lerövidül, és a tagdíjat 
tárgyév április 30-ig kell megfizetni. Erre azért van szükség, hogy csak az a tag 
kaphasson Szociológiai Szemlét, aki a tagdíját rendezte.  
 
III. Kommunikáció 
 
Honlap, e-mail 
A társaság kommunikációja szintén megújult az elmúlt időszakban. Elsődleges 
színtere az e-mail-es levelezés és a honlap lett. A tagrevízió keretében a tagok 80%-
a megküldte személyi adatlapját, mely lehetővé teszi a tagok teljes körű elektronikus 
nyilvántartását, és a velük történő elektronikus kommunikációt is. Felhívnám a 
figyelmet arra, hogy minden fontos információ, esemény, közérdekű adat, 
beszámoló megtalálható a honlapon. A honlap akadálymentesítése a múlt hónapban 
készült el. Kérem, hogy a társaságot érintő ügyekben a központi, 
mszt@socio.mta.hu címet használják, ne a kollégák saját e-mail címeit.  
 
Blog 
A kommunikáció egyre népszerűbb színtere a blog, ezért a társaság a honlapján 
blogot is indított, ahol nyár óta lehetőség van szakmai kérdések megvitatására.   
 
Kompetenciabank 
Örömmel jelentem be, hogy elkészült a kompetenciabank modulja is a honlapon. Az 
adatbank tartalmazza az MSZT tagok kompetenciáit, elérhetőségeit, valamint azt, 
hogy közülük ki, milyen témában tartja magát nyilatkozatképes szakértőnek. A 
bankba minden tag regisztráció után maga tudja feltölteni adatait.  
Szociológiai Szemle on-line 
A honlap fejlesztése a Szociológiai Szemlét is érinti. Már megkezdődött az a modul 
kialakítása a honlapon, mely lehetővé teszi, hogy 2011-től a tagok naprakészen 
letölthessék a számokat, azaz az elektronikus verzió azonnal rendelkezésükre álljon. 
 
IV. Szervezeti és működési változások 

 
A tavaly kezdődött elnöki ciklusban több szervezeti és működési változás történt, 
illetve kezdődött el. Az elnökség sűrűbben, kéthavonta ülésezik, a 
szakosztályvezetők, valamint a Szociológiai Szemle szerkesztői tanácskozási joggal 
részt vesznek az üléseken. Elkezdődött a szervezeti és működési szabályzat 
(SZMSZ) kidolgozása is.   
 
Legfontosabb szervezeti változás a közhasznúvá válás ténye, melyről Elnök úr 
beszámolt. Társaságunk így nemcsak tagdíjakat, hanem adományokat, illetve egy év 



 3 

elteltével 1%-os adófelajánlásokat is be tud fogadni. Közhasznú szervezetként pedig 
új pályázati lehetőségek nyílnak meg számunkra, melynek fontosságával 
mindannyian tisztában vagyunk.  
 
A szerezeti átalakulás követelménye Felügyelő Bizottság felállítása. A szeptember 
19-i rendkívüli közgyűlés Csókay Ákost, Harcsa Istvánt és Pál Esztert választotta 
meg felügyelő bizottsági tagnak. A bizottság elnöke Csókay Ákos.   
További változás, hogy a Szociológiai Szemle 2010-től pénzügyileg elkülönül a 
Társaság többi ügyétől, az előfizetői és pályázati támogatásokat a Társaság az erre a 
célra létrehozott alszámláján kezeli.  
 
V. Pályázatok és pénzügyek 
 
2010. évre 4 pályázati forrás áll rendelkezésünkre, ebből 2 a szemléé.  
  

• A Magyar Tudományos Akadémia 1 081 000 Ft-tal támogatta társaságunkat,  
• a Nemzeti Civil Alap 400 EFt működési támogatással.  
• Október 31-ig összesen 430 000 Ft folyt be tagsági díjból, és a jelen 

konferencia regisztrációs díjaiból.  
• Kiadásaink erre az évre eddig 765 000 Ft-ot tesznek ki,  
• így a jelenlegi egyenleg 1 178 827 Ft, a szemle nélkül.  

 
A Szociológiai Szemle idén 

• 1 600 000 Ft-ot kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól, 
• valamint a 770 000 ft-os MTA támogatás is 2010-re esik.  
• Összesen 396 000 ft folyt be az intézményi előfizetőktől (132 pld),  
• a kiadás összesen 2 171 550 Ft,  
• így a folyóirat egyenlege 1 116 451 Ft.  

 
Természetesen idén év elején is beadtuk az NKTH-nak az éves konferenciára 
vonatkozó Mecenatúra pályázatunkat, de a moratórium miatt azóta még csak 
válaszlevél sem érkezett a hivataltól. Mindez azt jelenti, hogy még a tavalyinál is 
szerényebb körülmények között szerveztük a konferenciát, de semmiképpen nem a 
szakma rovására.  
 
A 3 nap alatt 28 programegységünk, és 135 előadónk lesz. Emeli a konferencia 
értékét, hogy nemcsak szekcióülések, de kerekasztal-beszélgetések, filmvetítések, és 
egy színházi előadás is szerepel a programban. A jövő évi szervezésre vonatkozóan 
megemlíteném, hogy szükségesnek látjuk a konferencia határideinek szigorú 
betartatását, illetve betartatását, mert nemcsak pontatlansághoz vezet, de erőn felüli 
felesleges munkával terheli a szervező kollégákat. 
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Köszönetet mondok a szekcióülések szervezőinek, valamint az absztraktfüzet angol 
nyelvi lektorainak munkájukért. Itt kell megemlítenem, hogy a Microsoft 
támogatásának köszönhetően kerülhetett kezünkbe az absztraktfüzet nyomtatott 
változata, valamint a mappák, jegyzetfüzetek és tollak. Budapest Józsefváros 
Önkormányzata pedig lehetővé tette számunkra a konferencia ideje alatti kényelmes 
parkolási lehetőséget.  
 
Utoljára, de nem utolsó sorban köszönetet mondok a Wesley János Lelkészképző 
Főiskolának, hogy befogadta konferenciánkat, és segítette a szervezést: Iványi 
Gábor rektor úrnak, munkatársainak és a segítő hallgatóknak.  
 
Köszönöm elnök úrnak, és az elnökség valamennyi tagjának, különösen Tibori 
Tímeának, és Hricó Ivánnénak, és a többi szervező kollégának hogy segítségemre 
volt a konferencia megszervezésében!  
 
Budapest, 2010. november 5.  
 
 
Paksi Veronika 
titkár 
 


