Magyar Szociológiai Társaság
1014 Budapest, Országház utca 30.
www.szociologia.hu; mszt@szociologia.hu

Modernitások
Meghívó és program
A Magyar Szociológiai Társaság (MSZT)
a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Karral (KRE BTK)
közös rendezésben tisztelettel meghívja éves vándorgyűlésére.

Időpont: 2017. október 24-26. (kedd-csütörtök)
Helyszín: KRE BTK (1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
A Magyar Szociológiai Társaság 2017. évi vándorgyűlésének központi témája a modernizációs folyamatok és modernitások pluralitása lesz Modernitások címmel. A modernitás minden társadalomban a tradíció, a tradicionalizmus megszakadásának visszafordíthatatlan folyamatával vette kezdetét és számtalan különböző társadalmi formát és dinamikát hívott létre. Mára meghatározó jelentőségre tett szert a sokféle modernitás egyidejűségének tapasztalata és az a meggyőződés, hogy az 1970-es évektől kezdve az emberiségnek nem a modernitás végével, hanem egy újabb szakaszával kell megbirkóznia –
nevezzék ezt kései, második, visszaható, reflexív vagy cseppfolyós modernitásnak ‒, s
ebben a helyzetben a szociológiának is újra kell értelmeznie a modernitás, modernizáció
fogalmát és alkalmazását, hogy elősegítse a jelenlegi társadalmi folyamatok és események megértését.

A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A regisztrációs díjakról lejjebb tájékozódhatnak.

http://www.szociologia.hu/mszt_eves_konferencia_kre/
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I. Programkivonat
Megnyitó, köszöntők
Csanády Márton (KRE, MSZT), Balla Péter (rektor, KRE), Sepsi Enikő (dékán, KRE)

Díjátadó
Erdei-díj, Polányi-díj, Némedi-díj, Angelusz-díj, KRE Szociofotó-díj

Plenáris előadás
1.

Modernitás és modernitások

Plenáris és szemi-plenáris szekciók
1.
2.
3.
4.

5.

Rend, kreatív feszültség és innovációk
komplex (szociális) rendszerekben
A modernitások pluralitása –
módszertani megközelítések
Alternatív modernitások, transznacionális
mobilitás és hatásuk a hátrányos helyzetű
településekre
Egészség és betegség a későmodernitásban –
kvalitatív megközelítések
A nemek konstrukciójának mozzanatai a
sokféle modernitás keretében. Diszkurzív
meghatározók, kritikai kultúrakutatás és a
nyugati maszkulinitás átváltozásai

Előadó

Időpont Terem

Wessely Anna

okt. 24.
18:10

Szekcióvezetők

Időpont Terem

Fokasz Nikosz
Kabai Imre

100

okt. 25.
13:30

100

Vicsek Lilla
Bauer Zsófia

okt. 25.
15:30

319

Acsády Judit

okt. 25.
15:30

100

okt. 25.
17:30
okt. 26.
09:00
okt. 26.
09:00
okt. 26.
11:00
okt. 26.
11:00

Nők a tudományban

Nagy Beáta

7.

A cirkuláris modernitás regionális dimenzió

Czibere Ibolya

Vallás és modernitás 500 évvel
a reformáció után
Politikai identitás és társadalmi attitűdök a
9.
média „posztobjektív” fordulata után
Sokféle modernitás és
10.
magyar társadalomtörténet

100

Durst Judit

6.

8.

okt. 25.
09:00
okt. 25.
11:00

100

Csanády Márton
Janky Béla
Kmetty Zoltán
Kiss Zsuzsanna

100
319
100
319
100
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Szakosztályi ülések
1.
2-3.
4.
5.
6.

Családszociológiai Szakosztály
Etnikai Kisebbségkutató
Szakosztály
Falu- és Vidékszociológia
Szakosztály – Információs
Társadalom Szakosztály
Fogyatékosságtudományi
Szakosztály

Az ülések vezetői

Időpont

Szalma Ivett
Murinkó Lívia

okt. 26.
15:30
okt. 26.
13:30, 15:30

Kupa László
Lajos V., Rab Á.,
Székely I.

Katona Vanda
Hernádi Ilona
Czakó Ágnes
Gazdaságszociológiai Szakosztály
Győry Ágnes

7.

Ifjúságszociológiai Szakosztály

Murányi István

8

Módszertani Szakosztály

Kmetty Zoltán

9.

Munkaszociológiai és Társadalmi
Egyenlőtlenségek Szakosztály –
alakuló ülés

Tardos Katalin
Paksi Veronika

10-13. Nagyalföldi Szakosztály

Czibere Ibolya

14-16.

Tér-Település-Társadalom
Szakosztály

Csizmady Adrienne
Kőszeghy Lea

17.

Vallásszociológia Szakosztály

Török Péter

Könyvbemutató
18.

Radikalizmus és közöny könyvbemutató és beszélgetés

okt. 26.
13:30
okt. 26.
13:30
okt. 26.
17:30
okt. 26.
15:30
okt. 26.
17:30
okt. 26.
17:30
okt. 26.
13:30, 15:30
okt. 26.
13:30, 15:30,
17:30
okt. 26.
17:30

Szerző

Időpont

Sik Domonkos

okt. 26.
17:30

Terem
319
207
100
206
204
321
319
205
204
205
322
321
Terem
207
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II. Időbeosztás
Október 24. kedd
Időpont

Esemény

Terem

17:00-18:00 Regisztráció

Bejárat

Megnyitó,
köszöntők
Plenáris
előadás

Csanády Márton (KRE, MSZT), Balla Péter
(rektor, KRE), Sepsi Enikő (dékán, KRE)
Wessely Anna (ELTE): Modernitás és
modernitások

19:30-19:55

Díjátadó

MSZT és KRE díjak

100

20:00-21:00

Szendvicsvacsora

Szeretettel várunk minden résztvevőt!

100

18:00-18:10
18:10-19:20

100
100

Október 25. szerda
08:00-09:00

Regisztráció

09:00-10:30

1. Szekció

10:30-11:00

Szünet

11:00-12:30

2. Szekció

12:30-13:30

Ebédszünet

13:30-15:00

3. Szekció

15:00-15:30

Szünet

15:30-17:00

4. Szekció

5. Szekció

Bejárat

Rend, kreatív feszültség és innovációk komplex
(szociális) rendszerekben

100

A modernitások pluralitása – módszertani
megközelítések

100

Alternatív modernitások, transznacionális
mobilitás és hatásuk a hátrányos helyzetű
településekre

100

Egészség és betegség a későmodernitásban –
kvalitatív megközelítések
A nemek konstrukciójának mozzanatai a sokféle
modernitás keretében. Diszkurzív meghatározók,
kritikai kultúrakutatás és a nyugati maszkulinitás
átváltozásai

17:00-17:30

Szünet

17:30-19:00

6. Szekció

Nők a tudományban (kerekasztal)

20:00-

Fakultatív

Kötetlen beszélgetés egy étteremben (önköltséges)

319

100

100
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Október 26. csütörtök
Időpont

Esemény

08:00-09:00
09:00-10:30
10:30-11:00

Regisztráció
7. Szekció
8. Szekció
Szünet

11:00-12:30

9. Szekció

12:30-13:30

10. Szekció
Ebédszünet

13:30-15:00

15:00-15:30

15:30-17:00

17:00-17:30

17:30-19:00

19:00

Terem
Bejárat

A cirkuláris modernitás regionális dimenzió
Vallás és modernitás 500 évvel a reformáció után
Politikai identitás és társadalmi attitűdök a média
„posztobjektív” fordulata után
Sokféle modernitás és magyar társadalomtörténet

Falu- és Vidékszociológia – Információs
Társadalom Szakosztály
Tér-Település-Társadalom Szakosztály 1.
Szakosztályi Nagyalföldi Szakosztály 1.
ülések 1.
Nagyalföldi Szakosztály 2.
Fogyatékosságtudományi Szakosztály
Etnikai Szakosztály 1.
Szünet
Családszociológiai Szakosztály
Tér-Település-Társadalom Szakosztály 2.
Szakosztályi Ifjúságszociológiai Szakosztály
ülések 2.
Nagyalföldi Szakosztály 3.
Nagyalföldi Szakosztály 4.
Etnikai Szakosztály 2.
Szünet
Módszertani Szakosztály
Tér-Település-Társadalom Szakosztály 3.
Szakosztályi Vallásszociológia Szakosztály
ülések 3.
Gazdaságszociológiai Szakosztály
Munkaszociológiai és Társadalmi
Egyenlőtlenségek Szakosztály
Radikalizmus és közöny – könyvbemutató és
Könyvbeszélgetés
bemutató
Zárás

319
100
319
100
100
322
204
205
206
207
319
322
321
204
205
207
319
322
321
204
205
207
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III. A szakmai események bemutatása
Plenáris előadás
Wessely Anna (ELTE): Modernitás és modernitások
Max Weber híres protestantizmus-tanulmányát elemzi abból a szempontból, hogy milyen felismerésekkel szolgál a modernizációs folyamat megértéséhez és milyen módszertani tanulságokkal a nagyléptékű társadalmi folyamatok vizsgálatához.

Plenáris és szemi-plenáris szekciók
1. Rend, kreatív feszültség és innovációk komplex (szociális) rendszerekben
Szekcióvezető: Fokasz Nikosz (ELTE)
Felkért hozzászóló: Bozsonyi Károly (KRE)
Időpont: október 25. (szerda) 09:00. Terem: 100
A jelen konferenciaszekció kiinduló hipotézise, hogy a természet- és társadalomtudományok több olyan metaforán is osztoznak, amelyek jelentésköre hasonló vagy átfedő. Meggyőződésünk szerint ezek a metaforák kölcsönösen megtermékenyítő hatással lehetnek a különböző tudományterületekre. Empirikus illusztrációként a médiadinamika területét és a hálózatok evolúcióját, teoretikus megközelítésként pedig a „változás” metaforájának
elemzését választottuk.

1. Fokasz Nikosz (ELTE): Rend, kreatív feszültség, médiadinamika
2. Palla Gergely (ELTE): Csoportok időbeli fejlődése nagyméretű társadalmi hálózatokban
3. Pál Eszter (ELTE): Vándorlás diszciplínák között: Tudományos metaforák és elméletépítés
2. A modernitások pluralitása – módszertani megközelítések
Szekcióvezető: Kabai Imre (ZSKE)
Időpont: október 25. (szerda) 11:00. Terem: 100
A tematikus blokkban olyan megközelítéseket kíván bemutatni, melyek reflektálnak a jelen társadalmi folyamatok és a "modernitások" által állított módszertani kihívásokra. Milyen új kvalitatív és kvantitatív módszerek állnak rendelkezésünkre, hogy képesek legyünk megragadni, leírni és magyarázni a modernizációs folyamatok és a
plurális társadalom jelenségeit? Mivel előadóink közül többen a szegregáció témájával foglalkoznak, ezért blokkunkban lehetőség nyílik arra, hogy megvitassuk ugyanazon társadalmi jelenség különböző módszerekkel való
vizsgálatának kérdéseit.

1. Csanádi Gábor (ELTE): Szegregáció mérésének problémái
2. Virág Tünde (MTA KRTK): Kvalitatív módszertani megközelítések a marginalizált terek
értelmezésben.
3. Málovics György (SZTE): A részvételi akciókutatás, mint a marginalitás kutatásának és
megváltoztatásának eszköze - lehetőségek és korlátok
3. Alternatív modernitások, transznacionális mobilitás és hatásuk a hátrányos helyzetű
településekre
Szekcióvezető: Durst Judit (UCL)
Időpont: október 25. (szerda) 13:30. Terem: 100
Zygmunt Bauman (2000) korunkat a likvid modernitás korának nevezi. Bauman mellett más teoretikusok (Beck
1992, Giddens 1999, Urry 2000) is amellett érvelnek, hogy a digitalizáció, az azonnali kommunikáció, az olcsó
globális utazás a korábbiakhoz képest flexibilisebb, állandó változásban lévő társadalmi feltételeket teremtett.
Ulrich Beck (1992) a növekvő individualizációt hangsúlyozva a késő modernitás lényegeként, arról beszél, hogy
az egyéni életutak a rendszerszintű ellentmondásokra adott megoldásokként értelmezhetők. Panelünk témája, a
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prekariátus csoportok transznacionális mobilitása, ilyen egyéni válaszok sorozataként értelmezhető arra a szisztematikus ellentmondásra, ami a nyugat-európai globális gazdaságok kínálta bőséges munkalehetőségek és relatíve jó bérek, illetve a kelet-európai, beszűkült és rosszul fizetett munkalehetőségek, bizonytalan társadalmipolitikai viszonyok között feszül. A panel előadásai, a globális politikai gazdaság keretrendszerébe ágyazva,
hosszabb etnográfiai terepmunkára alapozva, azt feszegetik, vajon a térbeli, transznacionális mobilitás mennyire
jár együtt társadalmi mobilitással, illetve hogyan alakul és változik folyamatosan a tágabb gazdasági, társadalmi
és politikai folyamatokkal összefüggésben. Szó lesz arról is, hogy milyen újfajta, alternatív modernitások jönnek
létre a vizsgált településeken, a migráció szülte, folyamatosan alakuló ’transznacionális identitások” (NoniniOng 1997) hatására.

1. Melegh Attila (BCE): Migrációs minták történeti strukturális megközelítésben
2. Németh Krisztina – Váradi Mónika (MTA KRTK): Kényszerek és önmegvalósítás: a cirkuláris
migráció vidéki női életutakban
3. Fosztó László – Toma Stefánia (Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Hazatérők és szomszédok:
Roma migráció, társadalmi távolság és helyi fejlődés
4. Egészség és betegség a későmodernitásban – kvalitatív megközelítések
Szekcióvezető: Vicsek Lilla (BCE) és Bauer Zsófia (BCE; Ynsight Social Media Research)
Időpont: október 25. (szerda) 15:30. Terem: 319
A későmodernitás társadalmában meghatározó átalakuláson ment át az egészség és betegség percepciója, valamint ehhez kapcsolódóan az orvosi szerep és az orvos-páciens kapcsolat értelmezése és gyakorlata. A szekció
célja, hogy az egészség és betegséghez kapcsolódó jelenségeket járjon körbe elméletbe ágyazott kvalitatív empirikus vizsgálatokra támaszkodva. Az előadások kitérnek a modern ellátás és innovatív technológiák által átformált orvos-beteg kapcsolatra és a laikusok, valamint az egészségügyi dolgozók körében megjelenő tudásokra,
viszonyulásokra és moralitásokra. A szekció előadásai a hagyományos és új egészségszociológiai megközelítéseken túl, építenek a Science and Technology Studies elméleti elképzeléseire.

1. Bauer Zsófia (BCE; Ynsight Social Media Research): „Laikus szakértő” páciensek, avagy a változó orvos–beteg viszony megélése és értékelése
2. Vicsek Lilla (BCE): Az embrió, mint társadalmi-kulturális entitás: Az embriók konstruálása a
lombikbébi-eljárásban részt vevő magyar páciensek körében
3. Takács Erzsébet (ELTE): Kortárs beteg-elméletek a hazai egészségügy kontextusában
5. A nemek konstrukciójának mozzanatai a sokféle modernitás keretében. Diszkurzív
meghatározók, kritikai kultúrakutatás és a nyugati maszkulinitás átváltozásai
Szekcióvezető: Acsády Judit (MTA TK)
Időpont: október 25. (szerda) 15:30. Terem: 100
A nemek és a modernizáció kérdéskörét tárgyaló tematikus blokk a sokféle modernitás fogalmi kereteiből kiindulva három fő témát vet fel. Vizsgálja a rendszerváltást követő időszak társadalom tudományi diskurzusának
poszt szocialista meghatározottságból és fél- perifériás adottságokból adódó jellegzetességeit a modernizációt és
emancipációt érintő koncepciók terén. Bemutatja, hogy a feminista kultúrakutatás elemzése hogyan ragadhatja
meg a tömegkultúra szerepét a női és férfiidentitások létrejöttének folyamatában. Továbbá áttekinti a nyugati
maszkulinitás átalakulásainak folyamatát, azt a jellegzetes folyamatot, amelynek során gyöngül a maszkulin erőszak monopólium kizárólagossága és magától értetődősége.

1. Adamik Mária (ELTE): A reflexió mozgó tárgya: a modernitás emancipatív összetevőjének keresése a posztszocialista tudományos gondolkodásban
2. Barát Erzsébet (SZTE; Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport): Mit jelent a kultúra kritikai
kutatása feminista nézőpontból?
3. Hadas Miklós (BCE): Modernitások és maszkulinitások. A nyugati maszkulinitások hosszútávú átalakulásának vázlata
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6. Nők a tudományban (kerekasztal-beszélgetés)
Moderátor: Nagy Beáta (BCE)
Szervezők: Nagy Beáta, Gregor Anikó, Koltai Juli, Paksi Veronika, Simonovits Bori, Szabari Veronika
Időpont: október 25. (szerda) 17:30. Terem: 100
A feminizálódott, széleskörű felsőoktatási képzés ellenére változatlanul sok akadály nehezíti a nők tudományos
előre jutását. Ezekre az akadályokra azonban a magát alapvetően kritikai tudománynak tartó szociológia kevéssé
reflektál, így fennmaradnak a nőket háttérben tartó mechanizmusok. A kerekasztal aktualitását mutatja az is,
hogy az MTA elnöke a legutóbbi tagválasztás óta kiemelt figyelmet fordít a kutatónők helyzetére, ezért életre
hívta a Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottságot. A bizottság feladata a nők szakmai előre jutását korlátozó
tényezők feltérképezése, hogy az elnök lépéseket tehessen a hierarchia magasabb szintjein kutató nők létszámának és arányának növelésére, szakmai előre jutásuk támogatására. A kerekasztalban a szociológiai képzőhelyek
és a téma szakértőinek bevonásával járjuk körül az alábbi kérdéseket: a meghívottak látnak-e akadályokat a nők
tudományos pályán való előre jutásában, minek tulajdonítják az akadályok fennmaradását, végül kitől és milyen
lépéseket várnak a helyzet megváltoztatása érdekében.

Résztvevők:
Albert Fruzsina (KRE), Csicsmann László (BCE), Czibere Ibolya (DE), Feleky Gábor (SZTE), Gregor
Anikó (ELTE), Paksi Veronika (MTA TK)
7. A cirkuláris modernitás regionális dimenzió
Szekcióvezető: Czibere Ibolya (DE)
Időpont: október 26. (csütörtök) 09:00. Terem: 319
A rendszerváltás után Magyarországon is jelentősen növekedtek a földrajzi, területi különbségek, amelyek a
társadalmi – gazdasági - települési tényezők kölcsönhatásaiból tartós változásokat eredményeztek.
Újrafogalmazódtak a centrum-periféria viszonyrendszereket meghatározó tényezők a helyzeti (földrajzi), a
fejlettségi (gazdasági) és a hatalmi (társadalmi) viszonyok terén is, amelyek karakterisztikájukban is átrendezték
egy-egy térség vagy régió addig stabilnak hitt tradicionalitás-modernitás szövedékét is. Új típusú, erőteljes
különbségek keletkeztek a gazdasági erőcentrumok és a perifériális térségek fejlődési esélyeiben és
lehetőségeiben. Ebben az értelemben újraértelmeződtek a gazdasági függőség és függetlenség, a modernizáció és
elmaradottság, a magas és alacsony jövedelmezőségi színvonal, a hatalmon lévők és a függő, kiszolgáltatott
helyzetben lévő csoportok kapcsolatrendszerei, a döntésképesség, valamint a megújulást segítő (innovációs)
képességek birtoklása és azok hiánya. Tematikánkban mindezek összefüggéseiben állítjuk középpontba az
identitás, a prosperitás, valamint a környezeti és a társadalmi biztonság összefüggéseit és azok cirkuláris
jelenségeit a regionális terekben.

1. Kovách Imre (MTA TK): Vidékmodernitások
2. Tímár Judit (MTA KRTK): Térbeli mobilitás vagy kiszorítás az Alföldön?
3. Sik Endre (TÁRKI): Informális gazdaság a keleti végen - de meddig tart a keleti vég?
8. Vallás és modernitás 500 évvel a reformáció után
Szekcióvezető: Csanády Márton (KRE)
Időpont: október 25. (csütörtök) 09:00. Terem: 100
Sokáig az a meggyőződés uralta a szociológiát, hogy a modernizáció hatására egyre fokozódik a szekularizáció.
A magyarországi és a nemzetközi kutatások adatai a 70-es évek elején ezt a feltevést látszottak igazolni. A 80-as
évektől megváltoztak az ezzel kapcsolatos kutatásokból kiolvasható eredmények. A rendszerváltás óta
nyilvánvaló, hogy a modernitás nem egyszerűen szekularizációt eredményez. A magyarországi vizsgálatok
adatai alapján egy sokkal összetettebb és színesebb kép rajzolódik ki a modernizáció hatásáról a vallásosságra.
Egyszerre van jelen a lassan visszaszoruló hagyományos vallásosság, az individualizált vallásosság (maguk
módján vallásosak) – mely gyakran a hagyományos vallásosság egyházaktól távolságot tartó formája –, az
erősödő kis vallási közösségek (NRM) és a spiritualitás új formái. A magyar vallási térkép különös sajátossága,
hogy tekintettel a hagyományos vallási pluralitásra, ezek a folyamatok eltérő módon és intenzitással jelentkeznek
az egyes hagyományos vallási közösségekben, valamint a különböző iskolázottságú társadalmi csoportokban. A
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szekció előadásai ezt a témát tárgyalják a különböző aktuális kutatások alapján (KRE 2014/15/16/17
Vallásszociológia kutatás, Vallási változás Magyarországon NKFI projekt, Intézményi hatás, IESA 2015).

1. Pusztai Gabriella (DE): Vallási mobilitás és iskolázottság
2. Csanády Márton (KRE): A felekezeti háttér hatása a felsőoktatási és a nemzetközi mobilitási
szándékokra
3. Rosta Gergely (PPKE): Vallási változás a generációk tükrében
9. Politikai identitás és társadalmi attitűdök a média „posztobjektív” fordulata után
Szervezők: Janky Béla (MTA TK; BME) és Kmetty Zoltán (ELTE)
Moderátor: Bognár Adrienn (PTE), Felkért hozzászóló: Tardos Róbert (ELTE)
Időpont: október 26. (csütörtök) 11:00. Terem: 319
A politikai szociológia korábban egy általános modernizációs narratívába illesztette a társadalmi attitűdök és
politikai törésvonalak átalakulását. A politika mediatizálódása és a média „posztobjektív” fordulata ugyanakkor
megkérdőjelezheti a megállíthatatlan modernizáció narratíváit. Sok kutató gyanítja, hogy az egyre kifinomultabb
politikai kommunikációs gépezetek az új típusú médiaszerkezet által támogatva az elitek aktuális érdekei által
vezérelt, a modernizációs trendekhez nem feltétlen illeszkedő változásokat generálhatnak. A szekcióban a
folyamatok általános áttekintése után az elit diskurzus és a politikai identitás hatására vonatkozó friss hazai
kutatások eredményeit mutatjuk be. Ugyanakkor az előadásokat követően a felkért hozzászóló rámutat a fenti
feltételezések kritikáira is.

1. Szabó Gabriella (MTA TK): Politikai diskurzus a média posztobjektív fordulata után
2. Kmetty Zoltán (ELTE): Korrupciós észlelés és választási aktivitás
3. Janky Béla (MTA TK; BME): Menekültek befogadása és melegek elfogadása: Alapértékek,
politikai identitás és média-keretezés
10. Sokféle modernitás és magyar társadalomtörténet
Szekcióvezető: Kiss Zsuzsanna (ELTE, MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport)
Időpont: október 26. (csütörtök) 11:00. Terem: 100
A „multiple modernities” elmélet egyfelől arra hívja fel a figyelmet, hogy a modernitás nem egynemű folyamat,
annak a nyugati modernizáció csak az egyik lehetséges válfaja. Ennek a tézisnek a szem előtt tartása mellett a
szekció az elméletnek egy másik tételét igyekszik hazai történeti példákkal illusztrálni. Nevezetesen, hogy
félrevezető a modernitást, a modernizációt pusztán a politikai és a gazdasági rendszer megváltozásán keresztül
vizsgálni, arra leszűkíteni. Sokkal jobban megértjük a különböző társadalmak átalakulását, ha a modernitás
kulturális értelmezésére is hangsúlyt helyezünk. Ennek szellemében a szekcióban a gazdaság átalakulása
kapcsán a mezőgazdaság modernizációját vizsgáljuk, az állami intézményekhez egyenlő joggal való hozzáférés
gondolatát az oktatási rendszer átalakulásának és használatának változásain keresztül elemezzük, míg a
magánszféra és annak jogi és társadalmi biztosítékainak kialakulását a lakhatás modernizációja kapcsán tesszük
mérlegre.

1. Keller Márkus (ELTE TáTK): A családi ház szerepe a lakáskérdés megoldásában 1945 után,
német-magyar összehasonlításban.
2. Kiss Zsuzsanna (ELTE, MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport): "Hozzunk gazdálkodásunkba
helyes arányokat" - hagyományos és modern elgondolások a mezőgazdaságról Magyarországon a
19. sz. második felében
3. Sasfi Csaba (Magyar Nemzeti Levéltár): Érdemelv és társadalmi mobilitás: az iskolázás történeti
modellje
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Szakosztályi ülések
1. Családszociológiai Szakosztály
Szakosztályi ülés vezetői: Szalma Ivett (MTA TK) és Murinkó Lívia (KSH NKI)
Időpont: október 26. (csütörtök), 15:30-17:00. Terem: 319
A Családszociológiai Szakosztály minden évben szervez egy szekcióülést a MSZT éves konferenciájának
keretében, ahol a kutatók bemutathatják az éppen aktuálisan zajló vagy nemrég lezárult kutatásaikat. Idén a
szekció ülésünk fókuszában a modern családformák és azok következményei állnak. Arra keressük a választ,
hogy milyen új családformák terjedtek el az utóbbi évtizedekben Magyarországon és ezeknek milyen
következményei lehetnek a gyermekvállalásra.

1. Murinkó Lívia (NKI): A válás és a szétköltözés lakáshelyzetbeli következményei
2. Bartus Tamás (BCE): Iskolai végzettség, hipogámia és második gyerekvállalás: bizonyítékok az
Életünk Fordulópontjai adatbázisból
3. Monostori Judit (NKI): A szülőség változó formái
4. Szalma Ivett (MTA TK) – Takács Judit (MTA TK): Létezik-e tudatos gyermektelenség
Magyarországon?
5. P. Tóth Tamás (MTA TK) – Takács Judit (MTA TK): „Megbélyegzett kapcsolatok"
6. Vita Emese (Babes-Bolyai Tudományegyetem): Házas és együtt élő párok háztartási
munkamegosztása hét európai országban
2-3. Etnikai Kisebbségkutató Szakosztály 1-2.
Szakosztályi ülés vezetője: Kupa László (PTE)
Időpont: október 26. (csütörtök), 13:30-15:00 és 15:30-17:00. Terem: 207
A szakosztály az etnikai kisebbségek aktuális média-helyzetével foglalkozik, az előadások az alábbi témákra
fókuszálnak: az etnoregionális pártok hazai média jelenléte, a tengerentúli magyar diaszpóra média helyzete, a
kisebbségi újságírók helyzete, a roma média hazai jelenléte, a magyarországi német és horvát média helyzete.

1. Baranyai Nóra (MTA KRTK): Etno-regionális pártok a hazai online sajtóban
2. Bába Szilvia (Duna Palota Nonprofit Kft): A tengeren túli magyar diaszpóra média helyzete
3. Klein Judit (Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem): Kisebbségi és többségi újságírók helyzete a
rendszerváltás előtt és után
szünet
4. Orsós Anna (PTE BTK): Cigányok/romák és a média
5. Gyurok János (PTE BTK): Kommunikáció, média, nemzetiségek - a hazai horvát média
6. Gerner Zsuzsanna (PTE BTK): A kisebbségi média mint conditio sine qua non, avagy a közösségi
médiák szerepe a magyarországi németek nyelvének megőrzésében és identitástudatának
erősítésében
4. Falu- és Vidékszociológia Szakosztály – Információs Társadalom Szakosztály:
Depriváció és szegénység – Digitális szegénység. A Replika „Szegénység” és az Információs Társadalom „Digitális szegénység” tematikus lapszámainak közös bemutatója és vitája
Szervezők: Lajos Veronika (ME), Rab Árpád (BCE) és Székely Iván (CEU)
Moderátor: Székely Iván (CEU)
Időpont: október 26. (csütörtök), 13:30-15:00. Terem: 100
A Replika és az Információs Társadalom folyóiratok szakmai együttműködésük újabb példájaként ezúttal a
szegénység témakörében állítottak össze tematikus lapszámot. A Replika összeállítása a Kemény-iskola kritikai
értékelésétől a kulturális antropológiai megközelítésen át a szegénységkutatás és a középosztálybeli aktivizmus
kapcsolatáig terjed; az Információs Társadalom lapszámában pedig hat tanulmányban nyolc szerző fejti ki
gondolatait egy primer kvalitatív esettanulmány-kutatás eredményeitől recens adatbázisok feldolgozásán át
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különböző elméleti megközelítések tárgyalásáig. A kerekasztal-beszélgetés a lapszámokban lefedett témák
bemutatásán túl a szegénységkutatás mai problémáinak, irányzatainak megvitatására is alkalmat ad.

Beszélgetőtársak: Csepeli György (ELTE), Gagyi Ágnes (University of Gothenburg), Kovai Cecília
(MTA KRTK), Rab Árpád (BCE), Székely Levente (BCE; Kutatópont Kft)
5. Fogyatékosságtudományi Szakosztály
Fogyatékosság és poszt-humán
A szakosztályi ülés vezetői: Katona Vanda (ELTE BGGYK) és Hernádi Ilona (ELTE BGGYK)
Időpont: október 26. (csütörtök), 13:30-15:00. Terem: 206
A fogyatékosságtudomány is foglalkozik azzal az alapvető kérdéssel, hogy a gyors technológiai fejlődés messze
ható következményeként mára milyen mechanizmusok és stratégiák mozgatják társadalmunkat. Előadásainkban
elméleti és gyakorlati példákon keresztül igyekszünk bemutatni azt, hogy ez a körülmény hogyan késztet
bennünket arra, hogy a fogyatékosság bekapcsolásával, az ember hagyományos és normatív értelmezésének
kritikáján keresztül újra fogalmazzuk, mi az ember, hogyan lehet elképzelni egy poszt-humán világban.

1. Hernádi Ilona, Katona Vanda, Kunt Zsuzsanna, Sándor Anikó (ELTE BGGYK): Fogyatékosság és
poszthumán, a fogyatékosságtudomány perspektívái
2. Andor Csaba (EMMI): Embertelen? A fogyatékosság mint jelenség
3. Antal Zsuzsanna (ELTE BGGYK): A mozdulatlanság mozdulatai 20 év távlatában – Fejlődés vagy
változás?
4. Csángó Dániel (ELTE BGGYK): Technológia-fejlődés, erősödő előítéletekkel
6. Gazdaságszociológiai Szakosztály
Gazdasági modernizáció és a közösségek, szerveződések innovatív útkeresése
A szakosztályi ülés vezetői: Czakó Ágnes (BCE) és Győri Ágnes (BCE)
Időpont: október 26. (csütörtök). 17:30-19:00. Terem: 204
A gazdaságszociológiai szekció a modernizáció gazdasági vonatkozásaira, a gazdálkodó közösségekben,
szervezetekben tapasztalt tényekre és ezek feltárására fókuszál. Az innovativitás különféle megnyilvánulásait
kutató kérdéseket tárgyal egyfelől, másfelől ezeknek a jelenségeknek a közösségekre - szervezetek,
szerveződések, kistérségek - gyakorolt hatásaival foglalkozik. Ez utóbbi hatásmechanizmusok kapcsán
felvetődik (1) a modernizáció társadalmi esélyekre és a (gazdálkodó) közösségek egyenlőtlenségi viszonyaira
gyakorolt hatása, (2) a szervezetek (vállalkozások) és civil szerveződések erre adott válasza, valamint (3) az
érintettek innovativitásának, sérülékenységének feltárását célzó hagyományos és új kutatási módszerek
bemutatása.

1. Bársony Fanni (BCE) – Perpék Éva (BCE; MTA TK): Participatív módszerek alkalmazása
gazdaságszociológiai kutatásokban: civil preferencia fórum a közösségi kertekről
2. Horzsa Gergely (BCE): Gazdasági modernizáció szerepe a vidéken élők elvándorlásában
3. Győri Ágnes tudományos munkatárs (BCE): Kisvállalati pénzügyi sérülékenység és
alkalmazkodás
4. Papp Gergő (BCE) – Varga Kinga (ELTE) – Vékás Péter (BCE): A magyar gazdasági és pénzügyi
elit kapcsolathálózati dinamikája 2000-2015 között
7. Ifjúságszociológiai Szakosztály
Magyar Ifjúság 2016 kutatás
Szakosztályi ülés vezetője: Murányi István (DE)
Időpont: október 26. (csütörtök), 15:30-17:00. Terem: 321
Az ülés négy elődása a Magyar Ifjúság 2016 kutatás – ahol lehetséges, kiegészítve az IT 2017 középiskolás
vizsgálattal – az eredményeinek bemutatásával és elemzésével foglalkozik. A több esetben politikai
szocializációs folyamatokhoz is kapcsolódó kutatási eredmények átfogó összefoglalása, koncepciójának és a
vizsgálat módszertani jellemzőinek elemzése a korábbi nagymintás ifjúságkutatások összehasonlítása alapján
történik.
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1. Székely Levente (BCE; Kutatópont Kft.): A Magyar Ifjúság 2016 kutatás eredményeinek
összefoglalása
2. Krémer Balázs (DE) Megjegyzések a Magyar Ifjúság 2016 kutatás koncepciójához
3. Murányi István (DE): Megjegyzések a Magyar Ifjúság 2016 kutatás módszertani jellemzőihez
4. Sík Domonkos (ELTE): Középiskolások politikai szocializációjának néhány jellemzője az Iskola és
Társadalom / 2017 kutatás eredményei alapján
8. Módszertani Szakosztály
Szakosztályi ülés vezetője: Kmetty Zoltán (ELTE)
Időpont: október 26. (csütörtök), 17:30-19:00. Terem: 319
Korunk égető problémái a szegregáció és a diszkrimináció. Fontos, hogy ezeket a kérdéseket a megfelelő
módszertani alapossággal és új módszertani eszközök használatával vizsgáljuk és elemezzük. Ebben a
szekcióban az előadók betekintést nyújtanak néhány korszerű, a kapcsolatháló-elemzésen és a szövegelemzésen
alapuló módszertan használatába ezen témakörökben.

1. Habsz Lilla Dorina (MTA TK): Az Acting White longitudinális vizsgálata magyar általános
iskolákban
2. Radó Márta (MTA TK) – Takács Károly (MTA TK): Az ültetési rend hatása a tanulmányi
teljesítményre és az előítéletekre vegyes etnikai összetételű osztályokban: Egy ágens alapú
szimuláció eredményei
3. ifj. Boros István (MTA TK) – Gulyás Attila (MTA TK): Szöveg alapú kapcsolatháló-elemzés és
vizualizáció a társadalomtudományokban
9. Munkaszociológiai és Társadalmi Egyenlőtlenségek Szakosztály - Alakuló ülés
Ülésvezető: Tardos Katalin (MTA TK) és Paksi Veronika (MTA TK)
Időpont: október 26. (csütörtök), 17:30-19:00. Terem: 205
Az alakuló szakosztályi ülés keretében egy 2016-ban indult NKFI kutatás (Karriermodellek és karrierépítés a
kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében) első eredményeit mutatják be az előadások. A három előadás után szakosztályi alakuló ülés következik. A szakosztály tervezett célja, hogy fórumot, továbbképzési és
előadási lehetőséget biztosítson a munkaszociológiai témákkal, különösen a különböző hátrányos helyzetű csoportok, pl. nők, megváltozott munkaképességű emberek, romák, idősek, fiatalok munkaerő-piaci egyenlőtlenségeivel és munkahelyi esélyegyenlőségével foglalkozó kutatók számára. A szakosztály alakításhoz legalább 10
MSZT tag jelenléte és szavazata szükséges. Számítunk a téma szakértői, valamint a téma iránt érdeklődők részvételére!

1. Tardos Katalin (MT TK) – Paksi Veronika (MTA TK): Nemek közötti egyenlő(tlen)ség az üzleti
és tudományos életben: hasonlóságok és különbségek
2. Pálinkó Éva (MTA KIK): Az indikátorokon túl: a PhD-val rendelkezők karrier-stratégiái
3. Paksi Veronika (MTA TK) – Tardos Katalin (MT TK): Az "öreg fiúk klubja". Nemzetközi
szakirodalmi kitekintés a kutatónők network építésére
4. Alakuló ülés
10-13. Nagyalföldi Szakosztály 1-4.
Szakosztályi ülés szervezője: Czibere Ibolya (DE)
A szakosztályülés a társadalmi-területi egyenlőtlenségek és modernizáció témája köré szerveződik 21 előadás
keretében. Célunk bemutatni azokat a fiatal szociológusokat, akik hallgatóként, doktoranduszként, vagy fiatal
kutatóként elkötelezettek a tudományterület iránt, és aktív szerepet kívánnak vállalni a tudományos közéletben.
A szakosztály elkötelezett a tehetséges fiatalok támogatásában, és a folyamatos sajtónyilvánosságon és az aktív
közéleti szerepvállaláson keresztül biztosítja a jelenlétet a tudományos és a helyi közösségek életében.
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1. ülés. Ülésvezető: Rácz Andrea
Időpont: október 26. (csütörtök) 13:30-15:00. Terem: 204
1. Huszti Éva (DE): Társas kapcsolatok és rizikómagatartás hátrányos helyzetű fiatalok körében
2. Híres-László Kornélia (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal
Nyelvészeti Kutatóközpont, Beregszász): Hétköznapi etnicitás Kárpátalján, Beregszászon. Hogyan
és mikor etnicizálódnak a beregszásziak mindennapjai?
3. Czibere Ibolya (DE): A tartós szegénységben élő nők pénzkezelési stratégiái és hatásuk a családi
kapcsolatokra
4. Ladancsik Tibor (DE): Magyar-szerb vegyes házasságok a Vajdaságban
5. Murányi István (DE): Fiatalok csoportközi előítéletessége és iskolai szocializációja
6. Csoba Judit (DE): "Szolidaritás deficitekkel" A szociális szövetkezetek szerepe a rurális térségek
társadalmi és munkaerőpiaci integrációs stratégiájában
2. ülés. Ülésvezető: Fényes Hajnalka (DE)
Időpont: október 26. (csütörtök) 13:30-15:00. Terem: 205
1. Baluja Petra (DE): A függöny mögött. Színművésznők karrieresélyei Kelet-Magyarországon
2. Fényes Hajnalka – Markos Valéria – Pusztai Gabriella (DE): A felsőoktatási hallgatók civil és
önkéntes részvételének hatása a lemorzsolódási esélyekre egy határ menti régióban
3. Galán Anita (DE): Másodlagos digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében
4. Lipcsei László (DE): A magyar skinhead szubkultúra szövegvilága és szimbólumai diszkurzív
szemmel
5. Paczári Viktória (DE): Kreativitás és innováció a harmadik szektorban
3. ülés. Ülésvezető: Czibere Ibolya (DE)
Időpont: október 26. (csütörtök) 15:30-17:00. Terem: 204
1. Bihari Ildikó (DE): A tanoda programban résztvevő diákok jövőképe az észak-alföldi régió egyik
legnagyobb településén
2. Kovács Klára (DE): Védő- és veszélyeztető tényezők a Kárpát-medencei hallgatók egészségrizikómagatartásában
3. Loncsák Noémi (DE): „Átlagosan élünk...” A kárpátaljai gyermekek szegénysége
4. Rácz Andrea (ELTE): A gyermekek támogatási rendszerének értékháttere – szakmai mentalitások
vizsgálata a gyermekvédelemben
5. Zámbó Gabriella (DE): Felnőtté válás és jövőkép gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő
fiatalok körében
4. ülés. Ülésvezető: Fónai Mihály (DE)
Időpont: október 26. (csütörtök) 15:30-17:00. Terem: 205
1. Béres Zsuzsa (DE): Kulturális elit Debrecenben - művészeti és pozicionális elit kapcsolata
2. Fónai Mihály – R. Fedor Anita (DE ÁJK): Prekariátus: a diplomás munkanélküliség egy lehetséges
magyarázata
3. Márton Sándor – Teperics Károly (DE): A LEARN-index területi sajátosságai településsoros
szintű adatok elemzése alapján
4. Nagy Terézia (DE): Transznacionális találkozásokkal a határokon át. Menekültek útja a
diaszpórához.
5. Molnár Éva (DE): "Ez is jobb, mint a semmi" – Közfoglalkoztatás mint vágyott karriercél a
szegénységben élő fiatalok körében
6. Bánfalvi Győző (DE): Az elmaradt prosperitás mint a modernizáció diszfunkciójának tettenérése
egy halmozottan hátrányos helyzetű térségben
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14. Tér-Település-Társadalom Szakosztály 1.
Okos városok, a modernitás zászlóvivői?
Szakosztályi ülés vezetője: Csizmady Adrienne (MTA TK) és Baji Péter (MTA TK)
Időpont: október 26. (csütörtök), 13:30-15:00. Terem: 322
Szakosztályi ülésünk elsősorban olyan előadásokat fogadott, mely az okos város (smart city) napjainkban igen
divatos fejlesztési paradigmáját és gyakorlatát veszi górcső alá, társadalomtudományi szemmel. A nemzetközi
szakirodalomban a téma nagyon nagy népszerűségnek örvend, ám hazánkban a társadalomtudományi fórumokon
sokkal kevesebb figyelmet kap, mint a városfejlesztési és különböző üzleti körökben. Ennek az igénynek eleget
téve szeretnénk egy olyan multidiszciplináris szemléletű szekciót szervezni, ahol a különböző tudományterületek
(szociológia, közgazdaságtan, urbanisztika, regionális tudomány, társadalomföldrajz) értékes párbeszédet
folytatnak az okos városok jövőjéről, és kutatási kihívásairól hazai és nemzetközi szinten.

1. Lados Mihály (MTA KRTK)
2. Rab Judit (Lechner Tudásközpont, Települési Szolgáltatások)
3. Prikk János (IBM)
15-16. Tér-Település-Társadalom Szakosztály 2-3. Lakásutak a rendszerváltás után
Szakosztályi ülés vezetője: Csizmady Adrienne (MTA TK) és Kőszeghy Lea (MTA TK)
Időpont: október 26. (csütörtök), 15:30-17:00 és 17:30-19:00. Terem: 322
A rendszerváltás után lényeges változások történtek abban a társadalmi, gazdasági illetve szakpolitikai
keretfeltétel-rendszerben, amely a háztartások lakhatással kapcsolatos lehetőségeit és döntéseit, az ebből
kirajzolódó lakásutat meghatározza. Az elmúlt években több kutatócsoport vizsgálta a háztartások lakásútját. A
blokk célja, hogy a kutatási tapasztalatok megosztása révén hozzájáruljon a témával foglalkozó kutatók közös
tudásához, és ennek alapján jobban kirajzolódjanak a háztartások lakásútjai és a makroszintű tényezők – ezen
belül különösen a lakhatással összefüggő szakpolitikák – összefüggései. Az előadások kiemelten vizsgálják
azoknak a háztartásoknak a lakásútjait, amelyek kiesnek az országos illetve helyi lakáspolitikai intézkedések
kedvezményezettjei közül.

1. Fehér Boróka (KRE) és a KRE TFK hallgatói: A lakáspolitika lenyomatai egyéni életutakban
2. Balogi Anna (BCE) – Jelinek Csaba (CEU; MTA KRTK) – Vigvári András (MTA TK): Az
önkormányzati bérlakásszektor leépítésének társadalmi és térbeli következményei. Salgótarjáni
szegregátumokban élők lakáséletútjai
3. Teller Nóra (BCE; Városkutatás Kft.): Adaptációs csapdák: lakásmobilitási utak és a cigánytelepek
Sszünet
4. Vígvári András (MTA TK): A kiszorulás informális formái: lakáséletutak egy Pest megyei
külterületi zártkert példáján keresztül
5. Bányai Emőke (KRE): Intenzív családmegtartó szolgáltatások
6. Csizmady Adrienne (MTA TK) – Kőszeghy Lea (MTA TK): Bérlői generáció egy
tulajdonorientált lakásrendszerben
7. Hegedüs József (Városkutatás Kft.): Lakásrezsimek és háztartásstratégiák
17. Vallásszociológia Szakosztály
Szakosztályi ülés vezetője: Török Péter (SE)
Időpont: október 26. (csütörtök), 17:30-19:00. Terem: 321
Az ülésen egyrészt a protestantizmus és a modernitás viszonyáról, másrészt a hazai vallásszociológiai
kutatóműhelyek aktuális kutatásainak menetéről és eredményeiről hangzanak el beszámolók (Vallási változás
Magyarországon - PPKE, Komparatív vallásszociológiai kutatások - SzTE, Egyházi oktatáskutatás -DE). Cél
hogy az aktuális vallásszociológiai kutatások szélesebb szakmai nyilvánosság is megismerhesse. Az szakosztályi
ülés befejező részében a szakosztály tagjainak részvételével tisztújító ülést tartunk.

1. Máté-Tóth András (SZTE): A protestáns paradigma és a modernitás
2. Hidas Zoltán (PPKE): Ernst Troeltsch a szociológiai történetében
3. Török Péter (SE): Van-e még létjogosultsága Weber és Troeltsch egyház-szekta tipológiájának?
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Könyvbemutató
18. Sik Domonkos (2016): Radicalism and indifference (Radikalizmus és közöny)
Időpont: október 26. (csütörtök), 17:30-19:00. Terem: 207
Azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy az állampolgári kultúra története miként alakult a rendszerváltás óta; milyen
hazai és nemzetközi társadalmi változások gyakoroltak rá döntő hatást; és milyen folytatási irányok látszódnak?
A beszélgetés kiindulópontjául szolgáló kutatásban, egy európai összehasonlítás keretében, kvalitatív és kvantitatív módszerekkel párhuzamosan vizsgáltuk a fiatalok 20.század történelmi traumáira vonatkozó percepcióját,
társadalmi kihívásokra vonatkozó elképzeléseit és az azokra adható válaszokra vonatkozó attitűdjeit (MYPLACE).

Résztvevők: Szabó Andrea (MTA TK), Örkény Antal (ELTE) és a szerző

IV. Információk
Regisztráció


A hallgatóság számára nem szükséges az előzetes regisztráció.

Szerda esti kötetlen beszélgetés




A konferencia résztvevőit szeretettel várjuk 20 órától egy kötetlen beszélgetésre!
Helyszín: valószínűleg a Szilvakék paradicsom étterem (Katona J. u. – Pannónia u. sarok, a
Vígszínház mögött). A program önköltséges.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi linken jelezze legkésőbb október 22-ig:
https://doodle.com/poll/kz67ry5gd9nigsm3

Regisztrációs díjak
Résztvevő

On-line
regisztráció

Regisztrációs díj (Ft) átutalással
MSZT tag
Nem MSZT tag

Absztrakt

Határidő

Teljes

Kedv.*

Teljes

Kedv. *

Plenáris előadó

Igen

10. 06.

Igen

–

–

–

–

Előadó szekcióban

Igen

10. 06.

Igen

–

–

–

–

Előadó szakosztályi ülésen

Igen

10. 06.

Igen

3000

1500

6000

3000

Szekcióvezető előadás nélkül

Igen

10. 06.

Nem

–

–

–

–

Szekcióvezető előadással

Igen

10. 06.

Igen

3000

1500

Szakosztályi ülés vezetője előadás nélkül

Igen

10. 06.

Nem

–

–

6000
–

3000
–

Szakosztályi ülés vezetője előadással

Igen

1500

–

–

Nem

Igen
–

3000

Kerekasztal

10. 06.
–

Könyvbemutató

Nem

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

Hallgatóság 3 napra

Nem

Helyben

–

2000

–

4000

–

* Kedvezményes díj: diák (igazolvány szükséges), nyugdíjas, fogyatékossággal élő, 3 év alatti gyermeket nevelő
felnőtt, munkanélküli
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A regisztrációs díj befizetése:
 A regisztrációs díjakat legkésőbb október 16-án indított utalással rendezzék.
 Október 16-a után már ne utaljanak, hanem a helyszínen rendezzék az összeget (itt is lehet átutalásos számlát kérni).
 ERSTE Bank 11991102-02102940-00000000
 Kérjük, a megjegyzésbe ezt írja: az Ön neve, konferencia 2017.
 Amennyiben számlára van szüksége van, kérjük, előre jelezze: mszt@szociologia.hu.
 Számlához szükséges információk: név, adószám, számlaszám, cím, összeg.

Egyéb információk
Szállás, utazás, étkezés, megközelíthetőség, akadálymentesség, kisgyermekkel érkezés: Kérjük, kísérjék figyelemmel a honlapot, az információkat folyamatosan frissítjük:
http://www.szociologia.hu/mszt_eves_konferencia_kre/

Szervezőbizottság
Szervezőbizottság
Csanády Márton (KRE, MSZT)
Kund Attila (MSZT)
Paksi Veronika (MTA TK,
Tibori
MSZT)Timea (MTA TK, MSZT)
Wessely Anna (ELTE, MSZT)

Szervezők
Csanády Márton (KRE, MSZT)
Füzi Mariann (KRE)
Kund Attila (MSZT)
Nagy Judit (KRE)
Paksi Veronika (MTA TK, MSZT)

Hallgatók
Balázs Martin
Bíró Ferenc
Bogyai Rebeka
Csonka Viktória
Farkas Mira
Fülöp Luca
Gál Szabolcs
Gergely Boglárka
Győri Anita
Hedvicsek Anett
Hegedüs Csaba
Holles Flóra

Járomi Cintia
Joó Viktória
Juhász Krisztián
Kalla Lilla Eszter
Kecseti Brigitta
Kovács Beatrix
Kovács Gabriella
Kőrösi Nikolett
Lakatos Dorina
Lázár Virág
Muhi Laura
Oros Benjamin

Tibori Timea (MTA TK, MSZT)
Wessely Anna (ELTE, MSZT)

Páva Marcell
Papp Dávid
Péterfi Bianka
Póta Zsófia
Raubinek Angéla
Süli Evelin
Szakály Réka
Tokai Virág
Vecsernyés Mátyás
Völgyi Barnabás

Kapcsolat
Magyar Szociológiai Társaság
1014 Budapest, Országház utca 30.
E-mail: mszt@szociologia.hu

Honlap:
http://www.szociologia.hu/mszt_eves_konferencia_kre/
Regisztráció:
http://www.szociologia.hu/registration_for_the_conference/

A program frissítve: 2017. 10. 20.
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