
    

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

Emlékeztető

Időpont: 2013. január 11. (péntek) 9 óra

Helyszín: ELTE TáTK Tanári Klub. 1117 Pázmány Péter sétány 1/a 2. emelet 2.139-es szoba (Duna felőli ol-

dal) 

Napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló a Társaság 2012. évi működéséről Csepeli György elnök, majd az Elnökség tagjai is értékel-

ték az elmúlt év munkáját, és megfogalmazták a 2013-as év legfontosabb feladatait. Nagy hangsúlyt kapott a 

vitában a fiataloknak – egyetemi hallgatóknak, doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak – a társaság munkájába 

való bevonása, aktivizálása. Egyetértett az elnökség abban, hogy a fiatalokat segítő pályázatokra, ösztöndíjakra  

– pl. MSZT rendezvényeihez kapcsolódó utazási támogatásra – van szükség.

2. 2012. november 9-10.-én, a Közép Európai Egyetemen megrendezett éves MSZT konferencia Az Elnökség 

megvitatta a novemberi konferencia tapasztalatait és tanulságait. Szakmailag kiemelkedő eseményként jelle-

mezték, viszont a plenárs előadások hallgatósága feltűnően alacsony volt, ami tovább erősíti azt a szándékot, 

hogy növelni kell az éves konferencia látogatottságát, és – kapcsolódva az 1. pontban megfogalmazottakhoz –, 

ebben kulcsfontosságú lenne a fiatal szociológusok részvétele.

3. Régi és új elnökségi tagok köszöntése Csepeli György elnök üdvözölte a testület három új tagját: Hrubos Ildi-

kót, Murányi Istvánt és Szabó-Tóth Kingát. A leköszönő tagok munkáját levélben köszönte meg a Társaság.

4. Elnökségi tagok szerepvállalásának jelölése, feladatok vállalása, Döntés született, hogy az eEnök írásban tesz 

javaslatot az egyes elnökségi tagok feladatát illetően, akik a következő ülésen reagálnak a felkérésre 

5. 2013-as közgyűlés helyszínére vonatkozó javaslatok újabbak felvétele, döntés Az Elnökség támogatta azt az el-

nöki javaslatot, hogy a 2013. évi nagygyűlés határon túli helyszínen legyen, a döntés a következő ülésre várha-

tó. (Nagyvárad, Komárom, Kassa)

6. Szakosztályvezetők beszámolási kötelezettsége, határidő kijelölése, döntés: elnökség Az Elnökség úgy döntött, 

hogy a Szakosztályvezetők a hagyományos írásbeli beszámolón túl személyesen is lehetőséget kapnak arra,  

hogy szakosztályuk tevékenységét, esetleges problémáit az Elnökséggel megismertethessék. Ezen túl minden  

ülésen egy-egy szakosztály vezetőjének lesz alkalma felszólalni előzetes bejelentés alapján.

7. Tájékoztatás az ESA 2015-ös, illetve az ISA 2016-ös rendezvényinek megrendezésére az MSZT által benyúj -

tott pályázatokról  Prazsák Gergő beszámolt a 2015-ös ESA kongresszus megrendezésére benyújtott pályázat-
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ról, mely az elbírálás második körébe jutott, valamint ismertette az Elnökséggel a Társaság által szintén megpá -

lyázott ISA Világfórum (múlt év végén került benyújtásra) előkészületeit.

8. Tájékoztatás a működési feltételekről, a pályázatokról és a likviditási helyzetről Tibori Timea ismertette a Tár-

saság anyagi helyzetében november-decemberben keletkezett likviditási gondokat, amelyek részben a megítélt,  

de még ki nem fizetett működési pénz hiányából, az elmaradt regisztrációs díjakból és a Szociológiai Szemle  

teljes körű utófinanszírozott támogatásából adódnak.

Az Elnökség elfogadta, hogy a Társaság az MTA folyóirat-kiadási támogatásának folyósításáig áthidaló köl -

csönnel biztosítja a működést, melyről írásos megállapodás született.

Tibori Timea ezután tájékoztatta az Elnökség tagjait a NEA 2013-as kiírására decemberben benyújtott pályá-

zatról, valamint az új MTA folyóirat pályázatról is.

9. A Szociológiai Szemle régi és új szerkesztőségének bemutatása, tervek ismertetése *Ez a napirendi pont a kö-

vetkező, február 15-i ülésen kerül megvitatásra

10. Az Elnökség és a Szociológiai Szemle Szerkesztőség kapcsolatának, valamint a szerkesztőknek az MSZT mun-
kájában való aktivitásnak a megtárgyalása * Ez a napirendi pont a következő, február 15-i ülésen kerül megvi-
tatásra

11. Farkas Zoltán javaslata az OTKA pályázatokkal kapcsolatban Farkas Zoltán tájékoztatta az Elnökséget a koráb-

ban már a Társaságnak is megküldött – az OTKA pályázatot érintő – levele tartalmáról. Egyéni fellebezést  

nyújt be ügyének tisztázására.

12.  Az Elnökség úgy döntött, hogy a Társaság konferenciával emlékszik Kovács Imre születésének 100. évfordu-

lójára, ebben megkeresi a Kovács Imre Társaságot és a Fővárosi Levéltárat.

13. Az Elnökség megerősítette azon korábbi elhatározását, hogy a szociológiaoktatás problémáiról, együttműkö-

désben a  hazai  szociológusképzésben résztvevő felsőoktatási  intézményekkel,  azok oktatóival,  workshopot 

szervez. Abban is egyetértettek, hogy a megtárgyalandó témák között a pályaválasztás előtt álló tanulók meg -

szólítása is szerepeljen. A diszkusszióba a tanári szakmai szervezetek bevonása is szükséges lehet.

Budapest, 2013. január 11.
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