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A Társadalmi riport – mint azt rendszeres olvasói jól tudják – 1990 óta kétévente közöl szisztematikusan gyűjtött empirikus 
ismereteket mindig az elmúlt két év magyarországi társadalmi folyamatairól, ahol lehet kidolgozott társadalmi indikátorok 
alapján. A 2018-as kötetben szereplő 22 tanulmány átfogó képet nyújt a magyar társadalom, gazdaság és politika fontosabb 
jelzőszámairól és trendjeiről az egyes területek vezető magyarországi szakértőinek elemző értékelésével. Mint ilyen, nem egy 
„sztorit” épít, hanem adatot gyűjt és közöl, további elemzéseket indukál és megalapoz, dokumentál, leír. 
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Rendelje meg most a Társadalmi riport korábbi köteteit is!!! 
 

A Társadalmi riport 2018-as számát a Megrendelőlap kitöltése után juttatjuk el az Ön 
részére. A korábbi számok utánnyomásából korlátozott számban még kiegészítheti a 

sorozatot. 
 
 
 
 

 

      
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MEGRENDELŐLAP – KÉRJÜK A TÁRKI CÍMÉRE ELJUTTATNI! 

(1112 Budapest, Budaörsi út 45., e-mail: tarki@tarki.hu) 
 

KIZÁRÓLAG a Társadalmi riport 2018-as kötetet rendelem meg 3490 Ft-os (+ postaköltség**) áron  
……  példányban. 

 
Megrendelem a következő akciós kiadvány(oka)t is a Társadalmi riport 2016 kötetével együtt: 

KIADVÁNY EREDETI ÁR AKCIÓS ÁR* DARAB 
Társadalmi riport 2018 3490 Ft 3490 Ft (nem akciós ár) db 
Társadalmi riport 2016 2990 Ft 2500 Ft  db 
Társadalmi riport 2014 2990 Ft 2000 Ft db 
Társadalmi riport 2010 2990 Ft 1500 Ft db 
Társadalmi riport 2008 2990 Ft 1000 Ft db 
Társadalmi riport 2006 2890 Ft 1000 Ft db 
ÖSSZESEN 18.340 Ft (+postaköltség) 11.490 Ft (+postaköltség) db 
*Az akciós ár csak a hat kötet együttes megrendelése esetén érvényes. 
 
Név: 
Adószám: 
Számlázási cím: 
Cím (ahova a csomagot küldjük): 
Tel./E-mail: 

 
 
 
A kiadvány(oka)t □ utánvétellel, illetve □ átutalással kérem. 
 
**Postai csomagköltség 2 kg-ig: 1550 Ft, 5 kg-ig: 1760 Ft. (2018.11.06-i postai árak szerint) 
 
 
 
Dátum: ………………………   Aláírás:……………………………………… 
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