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Tisztelt MFT tagok!  

A Magyar Filozófiai Társaság esedékes tisztújító közgyűlésére 2014. május 16-án (pénteken) 13.30-kor 

Szegeden, a SZAB Székházban (Somogyi u. 7.), a Lábjegyzetek Platónhoz: A bizalom című konferencia 

végén kerül sor. Az elnökség a tisztújítás előkészítésére Jelölőbizottságot hozott létre, melynek tagjai: Mester 

Béla (mesterbla@gmail.com), Loboczky János (loboczky@ektf.hu) és Tuboly Ádám 

(tubolyadamtamas@gmail.com). Az MFT tagjai javaslataikkal a Jelölőbizottsághoz fordulhatnak. A közgyűlésen 

a 2013. évi mérleg, illetve a leköszönő elnök és főtitkár beszámolójának elfogadását követően kerül 

megválasztásra a Társaság új elnöke, főtitkára, 2 alelnöke, s további 9 elnökségi tagja, valamint a 3 fős 

Érdekvédelmi Bizottság. A közgyűléssel, illetve a konferencia programjával kapcsolatos további információk az 

MFT honlapján (www.mft-hps.hu), illetve a MAFLA révén lesznek elérhetőek. A közgyűlésre és a 

konferenciára az MFT minden tagját várja a leköszönő elnökség.  

        A Magyar Filozófiai Társaság 2014. május 15-16-án rendezi meg Szegeden a Lábjegyzetek Platónhoz 

című konferenciasorozat 13. rendezvényét A bizalom címen. A szervezők korlátozott számban PhD hallgatók 

jelentkezését is várják. (Jelentkezés: laczkos@bibl.u-szeged.hu) A konferencia az MFT éves nagyrendezvénye, 

amelyre minden érdeklődőt szeretettel vár az MFT elnöksége.  

         Az MFT elnöksége nyomatékosan kéri a tisztelt tagtársakat, hogy a 10102086-09700602-00000002 

számú MFT számlaszámra történő utalással rendezze 2014. évi 3 000 Ft-s tagdíját! (Nemzetközi IBAN 

számlaszám: HU59-10102086-09700602-00000002, SWIFT kód: BUDA HUHB) A Magyar Filozófiai Szemle 

évi rendes 3 számát az MFT (tagdíjat fizető) tagjai megkapják. (Azok a tagok jutnak hozzá a Szemle 

számaihoz, akik rendezik az éves tagdíjukat!)  2013-ban csak a Szemle 1. száma jelent meg, a további számok 

megjelenése és postázása rövidesen megtörténik. A 2014-es lapszámokhoz azok a tagok jutnak hozzá, akik ebben 

az évben is rendezik tagdíjukat.  

    Az MFT elnöksége arra kéri valamennyi tagját, hogy (aki még nem tette meg) íratkozzon fel a MaFLa 

nevű filozófiai levelezőlistára. (Felíratkozás itt: http://phil.elte.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/mafla A felíratkozás 

után a levelezőlistára szánt üzeneteket a mafla@phil.elte.hu címre kell küldeni.) Az aktuális információk a 

MaFLa-n jutnak el az MFT tagjaihoz.   

          Tisztelettel kérjük a tagtársakat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával 

támogassák a Magyar Filozófiai Társaság működését. Ehhez az SZJA csomagban található rendelkező 

nyilatkozaton a “kedvezményezett adószáma” rovat kitöltése szükséges. A Magyar Filozófiai Társaság 

adószáma: 19007799-1-42 

            Szeged – Budapest, 2014. 04. 28. 

            Tisztelettel,                                                                                          az MFT elnöksége  

 

 


