
Szakosztályi beszámoló 

Politikai Viselkedés Szakosztály 

 

Szakosztályi rendezvények 2012 

A szakosztály 2012-ben három rendezvényt tartott.  Ezek sorrendben a következők 

voltak: 

 

Műhelybeszélgetések 2012/1 

A műhelybeszélgetést – az MSZT Politikai Viselkedés Szakosztálya,az MPTT Politikai 

Viselkedés Szakosztálya, valamint a KGRE Társadalom- és Kommunikációtudományi 

Intézete szervezte 

 

Helyszín: 

Budapest Károli Gáspár Református Egyetem (1088; Reviczky utca 4.) 

115-ös terem 

Kezdési időpont: 2012. április 25. 17:30 

 

A műhelybeszélgetésen a következő előadást vitattuk meg: 

Pósch Krisztián: Tudatos, politizált, bizalmatlan - Jogismeret, az alkotmányos értékek 

támogatottsága és az igazságszolgáltatásba vetett bizalom Magyarországon 

 

Jelenlévők: 15 fő 

 

Műhelybeszélgetések 2012/2 

A műhelybeszélgetést – az MSZT Politikai Viselkedés Szakosztálya,az MPTT Politikai 

Viselkedés Szakosztálya, valamint a KGRE Társadalom- és Kommunikációtudományi 

Intézete szervezte 

 



Helyszín: Budapest Károli Gáspár Református Egyetem (1088; Reviczky utca 4.) - 226-

os terem, 2012. november 14. 18:00 

Bor Alexander – Tóka Gábor: Az új parlamenti választókerületi beosztás és a politikai 

semlegesség elve 

Kmetty Zoltán – Koltai Júlia: A politikai részvétel beágyazottsága a politikai 

diskurzusba  

 

Jelenlévők: 10 fő 

 

Tardos Róbert 65. születésnapjának alkalmából szervezett 

konferencia 

Tardos Róbert 2012-ben ünnepelte 65. születésnapját. Ennek alkalmából, barátai, 

pályatársai, és tanítványai részvételével ünnepi konferencián rendeztünk.  

A konferenciát – az MSZT Politikai Viselkedés Szakosztálya,az MPTT Politikai Viselkedés 

Szakosztálya, az ELTE TÁTK szociológia doktori iskolája, valamint a Corvinus szociológia 

doktori iskolája rendezte. 

 

Helyszín: 

Budapest ELTE Társadalomtudományi Kar, Lágymányosi Campus, Északi Tömb, 

Díszterem, 2012. szeptember 21. 14 óra 

 

A konferenciát Lengyel György (Corvinus) és Örkény Antal (ELTE) nyitotta meg. 

 

Előadások: 

 

Somlai Péter: Gyengék-e az erős kötések 

Lőrincz László: Párválasztási preferenciák középiskolában: a roma - nem roma 

heterogenitás hatása 

Vedres Balázs: Strukturális gyűrődések: a hálózatok innovatív feszültségei 



Harcsa István: A rétegződéssel kapcsolatos dilemmák (A kapcsolathálózati erőforrások 

szerepe a rétegződésben) 

Kmetty Zoltán – Koltai Júlia: A kommunikáció intenzitásának és heterogenitásának 

hatása a politikai részvételre 

Lengyel György: Nehéz idők 

Csonka Anna – Tóka Gábor: A koalíciókötések kapcsolatrendszere a ’90-es években 

 

2012-es tervek 

A 2012-es évben tovább folytatjuk 2011 őszén indult műhelybeszélgetések 

sorozatunkat. 2011 tavaszán 2 műhelykonferencia is tervbe van véve (április és május 

végén). A rendezvényeknek az a célja, hogy a politikai viselkedés-kutatással foglalkozó 

kollégák friss kutatási eredményeiket meg tudják egymással vitatni. A 

műhelybeszélgetések tágabb teret nyitnak az előadónak, nem szorítva be őket, a 

konferenciákon megszokott 15-20 perces idősávba. A műhelybeszélgetésen minden 

érdeklődőt szívesen látunk, a részvétel ingyenes, és nem kötött regisztrációhoz sem. 

A szakosztály 2011 elejétől aktívan együttműködik a CEU POLBERG kutatócsoportjával. 

A kutató csoport programjainak népszerűsítésében, a szakosztály továbbra is aktívan 

szerepet fog vállalni. 

  

Jelenlévők: 40 fő 

 

2013-as szakosztályi tervek 

A szakosztály továbbra is azt tekinti elsődleges céljának, hogy a politikai szociológiával 

kapcsolatos tanulmányoknak, előadásoknak megfelelő vitaterepet biztosítson. Ezt szem 

előtt tartva 2013-ban is elsősorban műhelykonferenciák szervezésére helyezzük a 

hangsúlyt. 

 

Kmetty Zoltán (titkár) 


