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Tisztelt MSZT tagok, kedves barátaink! 
 
 
A szokásosnál hosszabb év eleji tájékoztató levélben fordulunk Önökhöz. A 2011. év már az 
első hónapokban számos nehézséggel szembesített bennünket, amiért rendkívüli közgyűlést 
kellett összehívnunk, és melynek döntéseiről ezúton kívánjuk értesíteni a tisztelt tagságot. 
 
Az elnökség által vállalt professzionális szintű társasági működéshez szükséges forrásigényt 1 
millió Ft-tal csökkentve, éves szinten 7 millió Ft körüli kiadással fogadtuk el a 2011. évi 
költségvetésünket. A rendelkezésre álló forrásokkal és a tervezett tagdíjemeléssel így végre 
egyensúllyal, sőt minimális többlettel számolva futottunk neki a 2011. évnek. Március utolsó 
hetében tudtuk meg, hogy a Szociológiai Szemle kiadását eddig lehetővé tevő NKA 
támogatást (2,2 millió Ft) a napokban megvonták Társaságunktól, sőt kilátásba helyezték az 
MTA forrás (1,5 millió Ft) megvonását is a mindenhol érvényesülő kiadáscsökkentések miatt. 
Így gyakorlatilag szinte a teljes támogatásunkat elvesztettük, ami az éves működési költségek 
felét jelenti. 
 
Annak érdekében, hogy az MSZT a megkezdett szervezeti és szakmai fejlesztéseket tovább 
tudja folytatni, azonnali és radikális lépéseket kellett tennünk. Egyszerre kellett a nyomtatott 
és mindenki számára térítésmentesen kipostázott Szemléről lemondanunk, és egy magasabb 
tagdíjjal hozzájárulnunk a Társaság önfenntartó, és ezáltal a pályázati elosztástól függetlenedő 
működéséhez. A tagság józan belátásának köszönhetően a 2011. április 1-jén tartott 
rendkívüli közgyűlésünkön teljes támogatás mellett fogadtuk el az MSZT fennmaradását 
elősegítő döntéseket. A döntés senkinek sem volt könnyű, és nincs más választásunk, mint 
megpróbálni a lehető legjobbat kihozni a nehezített körülményekből. Folytatjuk a szervezet 
megkezdett korszerűsítését, a működés konszolidálását, igyekszünk a szociológia hazai 
hangja lenni és a nemzetközi tudományos kapcsolatainkat megerősíteni, valamint a Szemle 
színvonalát tovább emelni. 
  
Az előző években közös elhatározással fontos fejlesztéseket indítottunk, melyek eredményei 
mostanra kezdenek beérni. Ezeket mindenképpen meg kívánjuk őrizni.  

- Közhasznú szervezetté váltunk, mely többek között tágabb pályázási lehetőségeket 
jelent, és lehetővé teszi adományok, 2012-től pedig az 1%-os adófelajánlások 
befogadását.  

- A megemelt tagdíjakból Tudományos Alap felállítását tervezzük, melyet a tagság által 
kiválasztott célokra kívánunk pályázati úton felhasználni. 

- A szakosztályok szigorúbb szabályok mentén aktivizálják működésüket. 
- Az éves konferencia és közgyűlés mellett számos más szakmai rendezvénnyel 

kapcsolódunk a társadalomtudományok fő áramlatába. 
- Az éves konferencián idegen nyelvű szekciók szervezésére, valamint ISSN számmal 

rendelkező, lektorált publikálásra van lehetőség. 
- A dinamizált és megújult honlapnak köszönhetően:  

o naprakészen követhető a Társaság működése, 
o friss hírekkel, fórummal, bloggal szolgáljuk az érdeklődőket, 
o az angol nyelvű felület lehetővé teszi a nemzetközi kapcsolatfelvételt és 

információáramlást, 
o akadálymentesen olvashatóak az információk. 
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- Tagjaink számára a kompetenciabank nyújt szakmai bemutatkozási és adatközlési 

lehetőséget. 
- A megújult adminisztrációs rendszernek köszönhetően hatékonyabban működik a 

titkárság.  
 
A rendkívüli közgyűlés egyhangú döntése értelmében: 
 
1) A Szociológiai Szemle 2011-ben négy számban (3 magyar, 1 angol) jelenik meg, és a 
korábbinál lényegesen gyorsabban, de kizárólag on-line módon lesz hozzáférhető. 
Ugyanakkor igény esetén a Társaság lehetővé teszi, hogy külön térítés ellenében bárki 
önállóan megrendelhesse a nyomtatott példányokat. Erről a lehetőségről egy későbbi 
levelünkben tájékoztatjuk tagjainkat. A közgyűlés döntése alapján a folyóirat köteles és 
szerzői példányait, valamint a könyvtári és intézeti megrendeléseket továbbra is nyomtatott 
formában biztosítjuk. 
  
2) A 2011. évtől a teljes tagdíj 9000 Ft, a kedvezményes (tanuló, nyugdíjas, GYED, 
GYES, munkanélküli) tagdíj pedig 4500 Ft. 
A tagdíj befizetésének határideje 2011. április 30. A tagdíj befizetésének elmaradása 
automatikusan a tag törlésével jár. Az emelés természetesen a 2011. március 31-ig befizetett 
tagdíjakra visszamenőlegesen nem vonatkozik, azonban ezúton is köszönjük, ha a tag úgy 
dönt, hogy az összeg kiegészítésével támogatja munkánkat. A befizetéssel kapcsolatos 
további információk a honlapon (http://www.szociologia.hu/belepes_tagdij/) olvashatók. 
 
3) Az elnökség és a tagság javaslatára az idei évtől lehetőség nyílik arra, hogy a tagok 
úgynevezett kiemelt támogató státuszt kapjanak, amennyiben az éves tagdíj előírt mértékénél 
legalább 50%-kal magasabb tagdíjat fizetnek be (azaz legalább 13.500/6.750 Ft-ot). A kiemelt 
támogatók névsorát a weboldalunkon és kiadványainkban tesszük közzé (kivéve, ha ezt az 
adott támogató kifejezetten nem kéri), ezzel is kifejezve köszönetünket. Kérünk mindenkit, 
hogy lehetőségeihez mérten igyekezzen anyagilag is részt venni a Társaság támogatásában, 
esetlegesen további támogatók megnyerésében.  
 
Kérjük, minden tagunk azért dolgozzon, hogy az MSZT mindannyiunk növekvő elégedettsége 
mellett tudjon a hazai szociológia számára a mainál erősebb és karakteresebb arcélet formálni. 
 
Köszönjük eddigi és remélt jövőbeni támogatásukat! 
 
Budapest, 2011. április 4. 
 
Üdvözlettel:  
 
Csepeli György elnök 
Szabó Ildikó alelnök 
Csákó Mihály elnökségi tag  
Csizmady Adrienne elnökségi tag  
Fokasz Nikosz elnökségi tag  
Kállai Ernő elnökségi tag  

Neményi Mária elnökségi tag  
Örkény Antal elnökségi tag  
Szántó Zoltán elnökségi tag  
Tardos Róbert elnökségi tag  

Tibori Tímea elnökségi tag 

Paksi Veronika titkár 
 
 


