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KÖRLEVÉL AZ MFT TAGJAIHOZ 
 

 
Tisztelt MFT tagok!  

 

Amint azt korábbi körlevelünkben jeleztük, az MFT elnöksége és a Magyar Filozófiai Szemle 

újjáalakult szerkesztısége közötti megállapodás értelmében a Magyar Filozófiai Szemle évi rendes 3 

számát az MFT (tagdíjat fizetı) tagjai meg fogják kapni. Bár az egyezség szerint csak azok a tagok 

jutnak hozzá a Szemle számaihoz, akik rendezik tagdíjukat, a Szemle szerkesztıségének jóvoltából a 

2010/1. számot most mégis minden MFT tag megkapja. Korábbi körlevelünk mellékleteként minden 

tagtársunkhoz eljuttattuk az ezévi tagdíj befizetésére szolgáló csekket. Tekintettel a Szemle 

szerkesztıségével kötött megállapodásra, illetve arra, hogy a Társaság mőködése a pénzügyi források 

hiányában meglehetısen nehézkes, ezért az elnökség nyomatékosan kéri a tisztelt tagtársakat, 

hogy aki még nem fizette be tagdíját, az csekken, vagy a 10102086-09700602-00000002 számú 

MFT számlaszámra történı utalással rendezze hátralékát. (A tagdíj 2 000 Ft/év.) A Szemle 

2010/2. számát ugyanis már valóban csak a tagdíjat fizetı tagok fogják kapni.  

          Az MFT esedékes tisztújító közgyőlésére május 14-én (pénteken) 13.00-kor Szegeden a 

SZAB Székházban (Somogyi B. u. 7.) kerül sor a Lábjegyzetek Platónhoz: Az akarat címő 

konferencia keretei között. (A május 13-14-én megrendezésre kerülı konferencia a Társaság idei 

nagyrendezvénye.) Az elnökség a tisztújítás elıkészítésére Jelölıbizottságot hozott létre. A 

Jelölıbizottság tagjai: Mester Béla (mester@webmail.phil-inst.hu), Valastyán Tamás 

(valastyantamas@freemail.hu) és Pató Attila (patoattila@yahoo.com). Az MFT tagjai javaslataikkal 

és észrevételeikkel a Jelölıbizottsághoz fordulhatnak. A közgyőlésen a leköszönı elnök és fıtitkár 

beszámolójának elfogadását követıen kerül megválasztásra a Társaság új elnöke, fıtitkára, 2 alelnöke, s további 9 

elnökségi tagja, valamint a 3 fıs Érdekvédelmi Bizottság. A közgyőléssel, illetve a konferencia programjával 

kapcsolatos további információk az MFT honlapján lesznek elérhetıek (www.mft-hps.hu). A 

közgyőlésre és a konferenciára az MFT minden tagját várja a leköszönı elnökség. 

           Mint azt elızı körlevelünkben jeleztük, az MFT Hírek címő belsı információs kiadvány ettıl az 

évtıl nyomtatott formában már nem jelenik meg, így az MFT vezetısége ezután elektronikus úton 

kívánja tartani a kapcsolatot a tagsággal. Ennek érdekében arra kérünk mindenkit, hogy íratkozzon 

fel a MaFLa nevő filozófiai levelezılistára. (Felíratkozás: a majordomo@hps.elte.hu címre küldött 

subscribe mafla üzenettel. A felíratkozás után a levelezılistára szánt üzeneteket a mafla@phil.elte.hu 

címre kell küldeni.) Az MFT honlapja (www.mft-hps.hu) ezután is rendszeresen tájékoztatást fog 

adni a Társaság múködésérıl, kiadványairól, rendezvényeirıl és a hazai filozófiai élet eseményeirıl.   

                Szeged – Budapest, 2010. 04. 12. 

                Tisztelettel, 

 

az MFT elnöksége 

 


