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Magyar Szociológiai Társaság  
 

 
 

MEGHÍVÓ 

 

A hazai intézményes szociológia  
50 éve 

 
A Magyar Szociológiai Társaság és az 

 MTA TK Szociológiai Intézet közös jubileumi konferenciája 
 

Időpont: 2013. október 24–27. 
Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet 

(1014 Budapest, Országház utca 30.) 

 

A Magyar Szociológiai Társaság 2013. évi nagygyűlésének témáját a magyar szociológia háború 

utáni intézményesülésének jubileumi évfordulója adja. Idén 50 éve, hogy Hegedüs András 

megalapította az MTA Szociológiai Kutató Intézetet. Elsősorban azokat a személyiségeket, 

iskolalapítókat hívjuk meg a konferenciára, akik évtizedekre megszabták a magyar szociológia 

irányzatait, módszertanát, jelentését és jelentőségét. Olyan kutatásokat idézünk fel, amelyekre mind 

a mai napig új és új kutatások reflektálnak, követik azokat vagy éppen vitában állnak velük.  

A jubileum kiváló alkalom a mérlegkészítésre és a szakmai önreflexióra is. A három és fél napos 

együttlét három „műfajban” közelít e kérdésekhez. A kerekasztal-beszélgetések lehetőséget 

teremtenek az alapítókkal és szellemiségükkel való találkozásra. A konferencia szekcióiban az 

elmúlt évtizedek magyar szociológiai kutatásainak tudománytörténeti vizsgálataira, a különféle 

iskolák, megközelítésmódok és módszertani irányzatok értékelésére helyezzük a hangsúlyt. A 

műhelybemutatkozások a legfiatalabb szociológus nemzedék számára teremtenek lehetőséget arra, 

hogy új elméleti és módszertani kísérleteikkel, kritikai munkásságukkal bemutatkozhassanak és az 

elmúlt 50 évre reflektálhassanak. A program utolsó napján szekció előadások formájában adunk 

lehetőséget a legfrissebb kutatási eredmények bemutatására.  
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PROGRAMKIVONAT 

 
Október 24. csütörtök: 

Kerekasztal, Közgyűlés, Megnyitó, Plenáris előadás (Szelényi Iván), Hozzászólás a plenáris előadáshoz 
(Szántó Miklós), Hegedüs András terem avatása, Filmvetítés (Hegedüs Péter), Kiállítás megnyitó, 
Fogadás 

 

Október 25. péntek 
Kerekasztal-beszélgetések, Szekciók, Műhelyek 

 

Október 26. szombat 
Szekciók, Műhelyek, Plenáris előadás (Michael Bernhard), Könyvbemutató 

 

Október 27. Vasárnap 
Kerekasztal-beszélgetések, Szekciók, Zárszó 

 

Poszter-bemutató 
 

IDŐBEOSZTÁS 
 

Csütörtök 2013. 10. 24. Esemény Helyszín 

10:00-13:00 I. kerekasztal A szociológiaoktatás kérdései 
Szekcióvezetők: FELEKY Gábor, SZABÓ-TÓTH Kinga 
Vendégek: a szociológia-képzőhelyek képviselői: ALBERT 
Fruzsina, CZIBERE Ibolya, FARKAS Zoltán, GÁSPÁR 
Gabriella, GRAJCZJÁR István, HELLER Mária, HIDAS 
Zoltán, RÓBERT Péter, SZÁNTÓ Zoltán, TÓTH Péter  

Könyvtár-
szoba 

13:00-13:30 ebédszünet   

13:30-15:00 Közgyűlés  Beszámolók 
Díjátadás   

Jakobinus 

15:00-15:15 Megnyitó CSEPELI György, JANKY Béla Jakobinus 

15:15-16:15 Plenáris Előadás SZELÉNYI Iván (NYUAD): Nosztalgikus jegyzetek a 
hatvanas évekről: a magyar szociológia "szociotechnika" 
és "kritikai társadalomkutatás" 1963-1968 között 
SZÁNTÓ Miklós (a szociológiai  tudományok doktora): 
„Előidők”. Hozzászólás Szelényi Iván előadásához 

Jakobinus 

16:15-16:30 szünet   

16:30-17:00 Avatóünnepség Hegedűs András terem  Könyvtár-
szoba 

17:00-18:45 Filmvetítés Hegedűs Péter: Nagyapák és forradalmak Erzsébet 

18:45-19:00 szünet   

Kiállítás 
megnyitó  

Gyerekrajzok a ’70-es évekből - kiállítás H. SAS Judit 
kutatásából. Megnyitja: H. SAS Judit; Kurátor: KOVÁCS 
Éva 

19:00-21:00 

Fogadás  

Jakobinus 
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Péntek 2013.10.25. Esemény Helyszín 

9:00-11:30 I. szekció Társadalmi/politikai törésvonalak 
Szekcióvezetők: KMETTY Zoltán, TARDOS Róbert 

Erzsébet  

9:00-10:30 I. műhely Élő archívum - Életmódkutatások 40 éve 
Műhelyvezetők: GÁRDOS Judit, SZABARI Vera 

Jakobinus 

10:30-10:40 szünet   

10:40-12:10 II. kerekasztal A szociológia intézményesülése 
Moderátor: NEMÉNYI Mária 

Vendégek: FERGE Zsuzsa, HANKISS Elemér, LOSONCZI 
Ágnes, SZELÉNYI Iván, VITÁNYI Iván 

Jakobinus 

12:10-13:00 Ebédszünet   

II. műhely Új struktúramodellek - Szociológia Szemle műhely 
Műhelyvezetők: PÁL Eszter, SIK Domonkos 

Jakobinus 13:00-15:00 

II. szekció Fejlesztéspolitikák 
Szekcióvezető: CSIZMADY Adrienne 

Erzsébet 

15:00-15:10  szünet   

15:10-16:40 III. kerekasztal Kelet és Nyugat között vita 
Moderátor: KOVÁCS Éva Judit 
Vendégek: CSEPELI György, ÖRKÉNY Antal, WESSELY 
Anna 

Jakobinus 

16:40-17:00 szünet   

17:00-18:30 IV. kerekasztal Szociológia és politika 
Moderátor: CSEPELI György 
Vendégek: GOMBÁR Csaba, HUSZÁR Tibor, KOLOSI 
Tamás, KOZÁK Gyula, SZALAI Erzsébet 

Jakobinus 

18:30-18:40 szünet   

18:40-20:10 III. szekció  
 

Módszertanok 
Szekcióvezető: MURÁNYI István 

Jakobinus 

 III. műhely Új utak 
Műhelyvezető: ZOMBORY Máté 

Erzsébet 

 
 

Szombat 2013.10.26. Esemény Helyszín 

IV. szekció Interdiszciplinaritás 
Szekcióvezető: FOKASZ Nikosz 

Jakobinus 08:30-10:30 
 

IV. műhely Részvételi kutatások 
Műhelyvezetők: HORVÁTH Kata, BÁLINT Mónika 

Erzsébet 

10:30-10:40 szünet   

10:40-12:10 Könyv-
bemutató 

Magyar Ifjúság 2012 nagymintás ifjúságkutatás 
Moderátor: MURÁNYI István 

Jakobinus 

10:40-13:00 V. szekció Vallásosság és kisebbségek 
Szekcióvezető: PUSZTAI Gabriella 

Erzsébet 

12:10-13:00 ebédszünet   
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VI. szekció 
 

Politikai szocializáció kutatása a magyar szociológiában 
Szekcióvezető: CSÁKÓ Mihály 

Jakobinus 13:00-15:30 

VII. szekció Tudomány, technológia és társadalom 
Szekcióvezetők: KIRÁLY Gábor, VICSEK Lilla 

Erzsébet 

15:30-15:40 szünet   

VIII. szekció Település szociológiák -  
A konfliktusokkal terhes település 
Szekcióvezető: CSANÁDI Gábor és CSIZMADY Adrienne 

Jakobinus 15:40-17:10 

V. műhely Család a 21. században 
Műhelyvezető: TAKÁCS Judit 

Erzsébet 

17:20-17:30 szünet   

17:30-18:30 
 

Plenáris Előadás Michael BERNHARD professor (University of Florida): The 
Wages of Extrication: Civil Society Strength at Regime 
Termination and Inequality in Postcommunist Eurasia 

Jakobinus 

 
 
 

Vasárnap 2013.10.27. Esemény Helyszín 

09:30-11:00 V. kerekasztal  
 

Ki a cigány? 
Moderátor: FEISCHMIDT Margit 
Vendégek: HAVAS Gábor, JANKY Béla, KÁLLAI Ernő, 
ÖRKÉNY Antal, SZALAI Júlia, SZUHAY Péter, További 
meghívott: SETÉT Jenő 

Pepita  

 IX. szekció Ökológiai változások és társadalmi rugalmasság 
Szekcióvezető: ANTAL Z. László 

Könyvtár-
szoba 

11:00-11:10 szünet   

11:10-13:10 VI. kerekasztal Új társadalomkritikai megközelítések – Állam? 
Szocializmus? Volt? 
Moderátor: MELEGH Attila 
Vendégek: BÖRÖCZ József, ÉBER Márk, K. HORVÁTH 
Zsolt, SZALAI Erzsébet, TAMÁS GÁSPÁR Miklós 

Pepita 

 X. szekció Társadalmi nemek kutatása Magyarországon: 
paradigmaváltások szorításában 
Szekcióvezetők: BERÁN Eszter, PETŐ Andrea  

Könyvtár-
szoba 

13:10-14:00 ebédszünet   

XI. szekció Rétegződésmodell 2.0 
Szekcióvezető: KABAI Imre 

Pepita 14:00-15:30 

XII. szekció Családok sokszínűsége és új családformák 
Szekcióvezetők: TAKÁCS Judit, MURINKÓ Lívia, SZALMA 
Ivett  

Könyvtár-
szoba 

15:30-15:45 szünet   

15:45-16:00 Zárszó CSEPELI György elnök  
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RÉSZLETES PROGRAM 

 
 

Közgyűlés 
 
Beszámolók 
Levezető elnök: Csepeli György 

- Elnöki beszámoló (Csepeli György) 
- Titkári beszámoló (Paksi Veronika) 
- Pénzügyi beszámoló (Csókay Ákos, a Felügyelő Bizottság elnöke) 
- Szociológiai Szemle főszerkesztőjének beszámolója (Vicsek Lilla) 
 
Díjátadás 
Levezető elnök: Csepeli György 
 - Erdei-díj átadása (Csepeli György) 
 - Polányi-díjak átadása (Sik Domonkos) 
 - Angelusz-díj átadása (Murányi István) 
 
 
Kerekasztalok 
 
I. A szociológiaoktatás kérdései 
(10.24.) Csütörtök 10:00-13:00, Könyvtárszoba 
Szekcióvezetők: FELEKY Gábor (SZTE BTK Társadalomelméleti Intézet, intézetvezető, egyetemi docens), 
SZABÓ-TÓTH Kinga Dóra (PPKE BTK Szociológiai Intézet – ME BTK Szociológiai Intézet, egyetemi do-
cens) 
 

1. Dr. habil. ALBERT Fruzsina (KRE BTK, Szociológia Tanszék, tanszékvezető, főiskolai tanár) 
2. Dr. CZIBERE Ibolya (DE BTK, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, intézetigazgató-helyettes, 

egyetemi adjunktus) 
3. Dr. habil FARKAS Zoltán (ME BTK Szociológiai Intézet, intézetigazgató, egyetemi docens) 
4. Dr. habil. GÁSPÁR Gabriella (PTE BTK Szociológia Tanszék, tanszékvezető, egyetemi docens) 
5. Dr. GRAJCZJÁR István (ZSKF Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézet, főiskolai docens) 
6. Dr. habil HELLER Mária (ELTE TáTK, Nemzetközi-osztály vezető, Szociológia Intézet, intézetveze-

tő, egyetemi docens) 
7. Dr. HIDAS Zoltán (PPKE BTK Szociológiai Intézet, intézetigazgató, egyetemi docens) 
8. Prof. Dr. RÓBERT Péter (SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Regionális-tudományi és Köz-

politikai Tanszék, egyetemi tanár) 
9. Prof. Dr. SZÁNTÓ Zoltán (BCE TTK, Szociológia és Társadalompolitika Intézet, oktatási 

rektorhelyettes, egyetemi tanár) 
10. Dr. TÓTH Péter (SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Regionális-tudományi és Közpolitikai 

Tanszék, egyetemi adjunktus) 
 
Kerekasztal beszélgetés a szociológia-képzőhelyek képviselőinek közreműködésével. A Feleky Gábor által 
tartandó rövid prezentáció után (amely a 2006 óta eltelt folyamatokat összegzi) a képzőhelyek kapnak lehe-
tőséget a bemutatkozásra, helyzetük értékelésére, tapasztalataik megosztására a következő szempontok alap-
ján: létszámadatok, szervezeti beágyazottság, finanszírozási kérdések, megszorítások léte/hiánya, hatásuk a 
képzésekre, esetleges "kitörési pontok" és jövőbeni lehetőségek.  
 
 



6 
 

 
II. A szociológia intézményesülése  
(10.25.) Péntek 10:40-12:20, Jakobinus terem 
Moderátor: NEMÉNYI Mária DSc (MTA TK) 
Vendégek: FERGE Zsuzsa akadémikus, HANKISS Elemér professzor emeritus, LOSONCZI Ágnes, DSc, 
SZELÉNYI Iván akadémikus (NYUAD), VITÁNYI Iván DSc 
 
Hogyan látják a hazai szociológia meghatározó személyiségei a szociológia szerepét, feladatát, lehetőségeit 
pályájuk kezdetétől a mai napig? Hogyan tükröződnek az egyes korszakok társadalmi folyamatai 
tudományos kérdésfelvetéseikben? Milyen szerepük volt a különböző időszakokban általuk vezetett 
intézményeknek a szociológiai kutatás kereteinek meghatározásában? 
 
III. Kelet és Nyugat között vita 
(10.25.) Péntek 15:10-16:40, Jakobinus terem 
Moderátor: KOVÁCS Éva CSc (MTA TK)  
Vendégek: CSEPELI György DsC (ELTE), ÖRKÉNY Antal DSc (ELTE), WESSELY Anna CSc (ELTE) 
 
A kilencvenes évek elején két ütemben, részben ugyanazok a szociológusok vitatkoztak arról, hogy a 
rendszerváltás után a kelet-európai szociológiának milyen esélyei vannak, lehetnek a nemzetközi porondon. 
A később "tolmács" és "gyarmatosítás" vitának is elnevezett vitafolyam három szereplőjével, Csepeli 
Györggyel, Örkény Antallal és Wessely Annával arról beszélgetünk, hogyan látják most az akkori vita 
kérdésfeltevéseit, szóhasználatát és téziseit, valamint szerintük hol tart most a magyar szociológia a 
nemzetközi főcsapáshoz képest. 
 
IV. Szociológia és politika 
(10.25.) Péntek 17:00-18:30, Jakobinus terem 
Moderátor: CSEPELI György DSc (ELTE) 
Vendégek: GOMBÁR Csaba CSc, HUSZÁR Tibor akadémikus, KOLOSI Tamás DSc, KOZÁK Gyula CSc, 
SZALAI Erzsébet DSc 
 
V. Ki a cigány? 
(10.27.) Vasárnap 09:30-11:00, Pepita terem 
Moderátor: FEISCHMIDT Margit PhD (MTA TK) 
Vendégek: HAVAS Gábor CSC, JANKY Béla PhD (MTA TK), KÁLLAI Ernő PhD (MTA TK), ÖRKÉNY Antal 
DSC (ELTE), SZALAI Júlia DSc (MTA TK SZI), SZUHAY Péter Néprajzi Múzeum. További meghívott: 
SETÉT Jenő (NEKI, Ide Tartozunk!) 
 

A valamikori vita szociológiai és azon túl mutató módszertani tanulságainak felelevenítése mellett annak 
morális, politikai és kisebbségi mozgalmi konzekvenciáival is foglalkozunk. Szeretnénk átgondolni magunk 
és a szakmai közösség számára, hogy az elmúlt évek társadalmi és politikai folyamatainak milyen 
következményei vannak a vita súlyára, a lehetséges pozíciókra nézve.  
 
VI. Új társadalomkritikai megközelítések – Állam? Szocializmus? Volt? 
(10.27.) Vasárnap 11:10-13:10, Pepita terem 
Moderátor: MELEGH Attila 
Vendégek: BÖRÖCZ József, ÉBER Márk, K. HORVÁTH Zsolt, SZALAI Erzsébet, TAMÁS GÁSPÁR Miklós 
 
Kerekasztal beszélgetés az új társadalomkritikai irányzatokról a következő kérdések mentén.  

• Milyen filozófiai, szociológiai, történeti és közgazdasági kritikai irányzatok segítettek a leginkább a 
szocializmus(ok) összeomlásának elemzésében és az összeomlást követő folyamatok 
értelmezésében?  

• Miben érezhető leginkább a megoldatlanságot ezen irányzatok esetében? 
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Műhelyek 
 
 
I. Élő archívum - Életmódkutatások 40 éve 
(10.25.) Péntek 9:00-10:30, Jakobinus terem 
Műhelyvezetők: GÁRDOS Judit PhD hallgató (MTA TK), SZABARI Vera PhD (ELTE) 
 

1. GÁRDOS Judit PhD hallgató (MTA TK): Életmódkutatás közelről 
2. KAPITÁNY Ágnes DSc (MTA TK) – KAPITÁNY Gábor DSc (MTA TK): Alternatív életstratégiák 
3. SZABARI Vera PhD (ELTE TáTK): Életmódkutatások a hazai szociológiában 
4. TÓTH Eszter Zsófia PhD (MNL): Élet-módi 
5. MAYER Gábor (GJEA): Teleki’44 kutatás 

 
Az MTA TK Szociológiai Intézetének égisze alatt, az OTKA támogatásával, Kovács Éva vezetésével műkö-
dik a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely (www.20szazadhangja.hu). Az Archívum az elmúlt 50 
év kvalitatív társadalomtudományos kutatásainak nyersanyagait menti meg, az interjúkat és kapcsolódó 
anyagokat professzionálisan feldolgozza és az Open Society Archives-zal együttműködve digitálisan elérhe-
tővé tesz. Az Archívum néhány gyűjteményének apropóján szeretnénk bemutatni a magyar életmód-, 
életstíluskutatások múltját és jelenét. Tudomány- és módszertan történeti bevezetők után két kortárs élet-
módkutatást is bemutatunk, melyek anyagai hamarosan elérhetőek lesznek digitálisan. Műhelyünk kísérletet 
tesz arra, hogy felvázoljuk, milyen óriási lehetőségek rejlenek az archivált gazdag gyűjtemények másod-
elemzésében. 
 
II. Új struktúramodellek - Szociológia Szemle műhely 
(10.25.) Péntek 13:00-15:00, Jakobinus terem 
Műhelyvezetők: PÁL Eszter PhD (ELTE), SIK Domonkos PhD (ELTE, KRE) 
 

1. HUSZÁR Ákos PhD (KSH): Egy normatív-funkcionalista osztálymodell vázlata 
2. BARTHA Eszter PhD (ELTE): Az államszocializmustól a posztszocialista kapitalizmusig – Megjegy-

zések Huszár Ákos tanulmányához 
3. FÜZÉR Katalin PhD (PTE): A foglalkozási osztályszerkezet társadalmi beágyazottsága 
4. HACK-HANDA József PhD (BGF): Foglalkozási osztályok és/vagy életstílus-csoportok Magyaror-

szágon – egy, a versengő (?) társadalmi-struktúra modellek magyarázó erejének összemérésére vég-
zett empirikus kísérlet tanulságai 

5. SZALAI Júlia DSc (MTA TK): Piac és rendiség: A jelenkori magyar társadalom néhány szerkezeti 
vonása 

6. TARDOS Róbert CSc (ELTE): A funkcionalista struktúraelemzés új lehetőségei!? - széljegyzetek Hu-
szár Ákos tanulmányához 

 
A műhely során a Szociológiai Szemle 2013-as angol számára építve arra a kérdésre keresünk választ, hogy 
napjainkban  milyen szerepet tölthetnek be az osztályelméletek a társadalmi struktúra leírásában? Vagyis 
milyen magyarázó erejük van az egyenlőtlenségek és társadalmi viselkedések elemzésekor, milyen módszer-
tani kihívásokat támasztanak, és nem utolsó sorban milyen kritikai potenciált rejtenek magukban? A beszél-
getés kiindulópontja Huszár Ákos vitaindítója, melyet Bartha Eszter, Füzér Katalin, Hack-Handa József, 
Szalai Júlia és Tardos Róbert hozzászólása, valamint vita követ. 
 
III. Új utak 
(10.25.) Péntek 18:40-20:10, Erzsébet terem 
Műhelyvezető: ZOMBORY Máté PhD (MTA TK) 
 

1. Angelusz Szakkollégium:  
• HORZSA Gergely PhD hallgató: Balatoni vállalkozók a rendszerváltozás folyamatában 
• Berzsenyi Tamás PhD hallgató (ELTE) 
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• Vigvári András PhD hallgató (ELTE) 
2. Helyzet Műhely:  

• GAGYI ÁGNES PhD (EKF) 
• GERŐCS TAMÁS PhD-hallgató (BCE) 
• ÉBER MÁRK Áron PhD 

3. Hálózatelemzés:  
a. GERŐ Márton MA (MTA TK) – LÉGMÁN Anna – SUSÁNSZKY Pál: A társadalmi mozgalmak 

identitás-konstrukciós folyamatainak feltérképezése egy hálózatelemzési módszerrel 
 
Olyan informális, illetve intézményesült csoportok mutatkoznak be, amelyek új kérdéseket vetnek fel, új 
perspektívákat nyitnak vagy új gyakorlatokat alkalmaznak a társadalomkutatásban. A meghívott műhelyek a 
közelmúlt társadalomtörténete, a kritikai társadalomelmélet és a hálózatelemzés módszertana területén ke-
resnek új utakat. 
 
IV. Részvételi kutatások 
(10.26.) Szombat 08:30-10:30, Erzsébet terem 
Műhelyvezetők: HORVÁTH Kata, BÁLINT Mónika 
 
1. BERECZ Diána: "Mutasd Meg Magad!" Részvételi fotográfiai projekt – TÁRKI 2011-2012 (e-poszter) 
2. KÉRI Rita doktorjelölt– SOÓS Katalin DLA: A részvételi alapú képzőművészeti gyakorlatok lehetőségei 

a Magyarországon élő bevándorlók integrációjában (e-poszter) 
3. KIRÁLY Gábor PhD (BGF, PSZK) – KISS Gabriella (BCE, BGF) – KÖVES Alexandra PhD hallgató 

(BCE) – PATAKI György PhD (BCE, ESSRG): Rendszermodellezés és részvétel: egy magyar kísérlet 
tanulságai (előadás) 

4. KÖVES Alexandra PhD hallgató (BCE) – PATAKI György PhD (BCE, ESSRG) – KIRÁLY Gábor PhD 
(BGF, BCE) –– BALÁZS Bálint (ESSRG): Backcasting és részvétel: a módszer tanulságai a fenntartható 
foglalkoztatás kutatásában (előadás) 

5. SZENTIVÁNYI István PhD (SZTE): Részvételi akciókutatás (RAK) marginalizált és szegregált roma kö-
zösségekkel – egy szegedi esettanulmány tapasztalatai (előadás) 

6. OBLATH Márton PhD hallgató (Parforum és BCE): A hiányzó padtárs - dráma alapú részvételi kutatás 
(előadás) 

7. SCHNELLBACH-SIKÓ Dóra (Mesély) – HEISZER Katalin – KATONA Vanda – SÁNDOR Anikó – 
SCHNELLBACH Máté: Delphi-vizsgálat az inkluzív kutatásról (e-poszter) 

8. TIHANYI Dominika DLA (Újirány csoport): A Teleki tér újjáélesztése részvételi tervezésen keresztül 
(előadás) 

9. TŐZSÉR Zoltán doktorjelölt (DE): Részidős hallgatók a felsőoktatásban (e-poszter) 
10. UDVARHELYI Éva Tessza PhD (A Város Minfenkié) – Keresztes Jenő (A Város Minfenkié): Utca és Jog 

Részvételi akciókutatás a Budapesten fedél nélkül élő embereket érő diszkriminációról (előadás) 
11. NEMES Gusztáv PhD (MTA KRTK) – VARGA Ágnes: SOLINSA - avagy akciókutatás FP7-es támoga-

tással (e-poszter) 
 
A kutatói szerep, a tudományos objektivitás és a tudományos kutatások politikájának reflektálásával egy 
időben Magyarországon is mind gyakrabban bukkannak fel olyan kísérletek, amelyek a társadalomtudomá-
nyos kutatási eljárások demokratizálására törekszenek és a professzionális kutatók mellett civil ("laikus") 
kutatókat is bevonnak saját helyzetük vizsgálatába és értelmezésébe. A sokféle részvételi alapú kutatói tevé-
kenység közül a legelterjedtebbé a részvételi akciókutatás (RAK) vált, amely az angolszász Participatory 
Action Research (PAR) elméleti hagyományára hivatkozik, annak módszertani eljárásaiból merít, és annak 
sikeres gyakorlatait kísérli meg adaptálni a hazai kontextusban. A legismertebb hazai részvételi kutatások a 
vidékfejlesztéshez, a közösség- és szervezetfejlesztéshez, az oktatási egyenlőtlenségek reflektálásához és a 
hajléktalan emberek emancipációjához kapcsolódnak. E programok a klasszikus társadalomtudományi kuta-
tási módszereken kívül (mint a kérdőív, az interjú vagy a fókusz csoport), alternatív kutatási módszereket is 
alkalmaznak, például művészet-alapú eljárásokat vagy a részvételi tervezést, mint kutatási módszert. Az el-
múlt években fontos kutatási tapasztalatok halmozódtak fel ezen a területen, amelyek viszont csak 
sporadikusan kerültek be a mainstream társadalomtudományos gondolkodásba. 
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V. Család a 21. században 
(10.26.) Szombat 15:40-17:10, Erzsébet terem 
Műhelyvezető: TAKÁCS Judit PhD (MTA TK) 
Résztvevők: BOGNÁR Virág PhD (SE), DÁVID Beáta PhD (MTA TK, SE), UTASI Ágnes DSc (MTA TK), 
RÓZSA Krisztián (Szivárvány Családokért Alapítvány), SOMLAI Péter professzor emeritus (ELTE) 
 
E műhelybeszélgetés a családokkal kapcsolatos magyarországi empirikus kutatási tapasztalatokra fókuszál. 
Eszmecserét folytatunk arról, hogy társadalomtudományi vizsgálatok alapján kimutathatók-e új vonásai a 
magyar családoknak a 21. század elején (elsősorban a múlt századhoz képest); valamint arról is, hogy milyen 
tematikájú és módszerű családszociológiai kutatások válhatnak relevánssá a mai magyar és európai társa-
dalmi és kutatási környezetben. 

 
Szekciók 
 
I. Társadalmi/politikai törésvonalak 
(10.25.) Péntek 9:00-11:30, Erzsébet terem 
Szekcióvezetők: KMETTY Zoltán (MTA-ELTE-Peripato) és TARDOS Róbert CSc (ELTE) 
 

1. PETÉNYI Mirkó PhD hallgató (ELTE): A magyar politikai szféra kommunikációs hálózata a 
Facebookon 

2. SZABÓ Andrea PhD (MTA TK) – OROSZ Dániel: A demokratikus részvétel tendenciái a magyar 
egyetemisták és főiskolások körében 

3. KMETTY Zoltán Doktorjelölt (MTA-ELTE-Peripato): Véleménypolarizáció és választási részvétel  
4. TARDOS Róbert CSc (ELTE) – ENYEDI Zsolt PhD (CEU) –– FÁBIÁN Zoltán CSc (TÁRKI): Szaka-

dások és érintkezési felületek a politikai törésvonalak és ideológiai mintázatok egy longitudinális 
kapcsolathálózati modelljében 

 
Az elmúlt 20 évben a pártokat és szavazókat elválasztó ideológia és politikai törésvonalak folyamatosan 
változtak. Bizonyos szempontból mélyültek a pártokat és szavazókat elválasztó határok, ezzel párhuzamosan 
polarizálódott is a magyar társdalom. A szekcióba meghívott előadások változatosan járják körbe ezeket a 
törésvonalakat. Három előadás network szempontú megközelítésre építve vizsgálja a szavazókat összekötő 
illetve elválasztó ideológia választások változását. Két előadás az ifjúságra koncentrál, további 1 pedig az 
online térben a politikai jellegű oldalak kapcsolatára. A szekció utolsó előadása a pártokra leadott szavazatok 
koncentrációja és a választási részvétel települési szintű összefüggését veszi górcső alá. 
 
II. Fejlesztéspolitikák 
(10.25) Péntek 13:00-15:00, Erzsébet terem 
Szekcióvezető: CSIZMADY Adrienne PhD (MTA TK) 
 

1. LENCSÉS Gyula (SZTE): Dudar 1937-ben angol szemmel 
2. KISS Márta doktorjelölt (BCE): Együtt vagy egymás mellett? Turisztikai piac szerveződése a szat-

mári térségben 
3. TÓTH Péter PhD (SZIE): Győr Megyei Jogú Városhoz kapcsolódó tudattartalmak az idősebb lakosok 

körében 
4. BALOGH Péter PhD (SZTE): Azonos kihívások – újszerű válaszok a települések életében? – „Másutt, 

Uraim” 
 

A legkülönfélébb nevek alatt működő fejlesztéspolitikák a XIX. század közepétől döntő szerepet játszottak a 
települések életében. A szekció előadásai ezen politikák hatásait elemzik egy-egy adott kor lakosságának 
szemszögéből. 
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III. Módszertanok 
(10.25.) Péntek 18:40-20:10, Jakobinus terem 
Szekcióvezető: MURÁNYI István PhD (DE) 
 

1. SIK Endre DSc (TÁRKI): Se nem kvali, se nem kvanti, legyen több nem résztvevő megfigyelés és 
kísérlet 

2. PRAZSÁK Gergő PhD (ELTE): L'art pour l'art társadalomtudomány? 
3. VAJDA Júlia PhD (ELTE): Ellenállás a narratív módszerekkel szemben a szociológiában 
4. Závecz Tibor (Szonda Ipsos): A Reprezentativitástól a „reprezentativitásig” 
5. NÉMETH Renáta PhD (ELTE): Oksági következtetés a társadalomtudományi kutatásban 

 

A szekció előadásai nem konkrét empirikus kutatások prezentálására, hanem a következő témakörök rövid 
kifejtésére vállalkoznak:  

• A hazai szociológia módszertani "állapota" (past & present: az intézményesüléstől napjainkig, átfogó 
jellemzők: az elmélet és módszertan viszonya, dominancia).  

• A kvalitatív és kvantitatív módszertan dilemmája   (valóban kérdés? preferenciák, kényszerek).  
• A hazai társadalomtudomány fehér (módszertani) foltja: a 'grounded theory' (miért nincs, ha van).  
• Hazai és nemzetközi trendek (párhuzamok és eltérések, elmaradások, divatok, elvárások)  
• A nemzetközi összehasonlító kutatások (hatás a hazai szociológiára, előnyök és hátrányok) 
• Módszertani kurzusok a hazai szociológiai (hazai társadalomtudományi) egyetemi képzésekben 

(erények és erénytelenségek, feltételek, problémák).  
• A hazai szociológiai (társadalomtudományi) kutatóhelyek és a kutatások módszertana (akadémiai 

/felsőoktatási intézmények, piacorientált vállalkozások, publikációk: hogyan és miért). 
 
IV. Interdiszciplinaritás 
(10.26.) Szombat 08:30-10:30, Jakobinus terem 
Szekcióvezető: FOKASZ Nikosz DSc (ELTE) 
 

1. SZALMA Balázs MA hallgató (ELTE) – SZŐKE Tímea – TÓTH Zsófia: Vegyes etnikai összetételű is-
kolák több szempontú vizsgálata a szociometria módszerével - Esettanulmány 

2. HAJDU Tamás doktorjelölt (MTA KRTK) – HAJDU Gábor: „Élmények” és „dolgok” fogyasztásának 
hatása a szubjektív jóllétre 

3. VATTAY Gábor DsC (ELTE TTK): Szociális jelenségek monitorozása és modellezése térben és idő-
ben 

4. KERTÉSZ János DsC (CNS CEU): Értékteremtés kollaboratív internetes környezetben: Wikipédia 
szerkesztői háborúk 

5. TÓTH Gergely (MTA-ELTE-Peripato): A társadalom „térparaméteres” jellegéből származó követ-
kezmények az adatgyűjtés és adatfeldolgozás módszereire 

 
V. Vallásosság és kisebbségek 
(10.26.) Szombat 10:40-13:00, MTA TK Kisebbségkutató Intézet Tanácsterem 
Szekcióvezető: PUSZTAI Gabriella DSc (DE) 
 

1. PUSZTAI Bertalan PhD (SZTE): Etnikus alapú vallási hagyományok karrierje a településfejlesztésben  
2. MORVAI Laura PhD hallgató (DE): Felekezeti iskolák pedagógusai egy hátrányos helyzetű térségben 
3. DUSA Ágnes Réka PhD-hallgató (DE): A partiumi hallgatók mobilitási törekvései a nemzeti kisebb-

ségi lét és a felekezeti hovatartozás tükrében 
4. KARDOS Katalin PhD hallgató (DE): Felsőoktatási szakkollégiumok és hallgatóságuk szektorközi 

összehasonlításban 
5. MÁRKUS Zsuzsanna PhD hallgató (DE): A kisebbségi és többségi felekezeti identitás hatása a hall-

gatók tanulmányi eredményességére 
6. KOVÁCS Klára doktorjelölt (CHERD-H) – PUSZTAI Gabriella DSc (DE): Az intézményi integráció 

hatása a vallásos és sportoló közösségek tagjainak tanulmányi karrierjére 
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VI. Politikai szocializáció kutatása a magyar szociológiában 
(10.26.) Szombat 13:00-15:30, Jakobinus terem 
Szekcióvezető: CSÁKÓ Mihály CSc (WJLF) 
 

1. BOROS LÁSZLÓ CSc (ELTE): Az ifjúság politikai szocializációja kutatás 1980-1989 
2. CSÁKÓ Mihály CSc (WJLF): Tizenévesek a rendszerváltás után 
3. CSEPELI György DsC (ELTE-): Politikai szocializációkutatás a rendszerváltás előtt és után 
4. MURÁNYI István PhD (DE): A "már nem Elvtárs, még nem Úr" generáció  
5. SIK Domonkos PhD (ELTE, KRE): Demokratikus kultúra és modernizáció 

 
A politikai szocializáció kutatása már a hetvenes években megjelent a magyar szociológiában, annak 
ellenére, hogy az akkori politikai rendszer nem kedvezett neki. Azóta különböző formákban és eléggé 
változatos témákkal folyamatosan jelen van. A folyamatos jelenlét nem feltétlenül jelent folytonosságot, 
hiszen bár a kutatók tudnak egymásról, korántsem mindig kapcsolódnak egymás eredményeihez vagy nyitva 
maradt kérdéseihez. A szekció célja kettős. Egyrészt a történet pontosabb feltárásával összefoglalhatná 
magunk és az utánunk jövők számára, hogy mi hogyan történt és mi lett a hozadéka. Ez a magyar 
szociológiatörténet könyvének egyik fejezetévé válhat. Másrészt, felmutathatja a lehetséges – részben 
elmulasztott, részben még nyitott – kapcsolódási pontokat, és ezzel aktívan hozzájárulhat a hazai politikai 
szocializáció kutatások tényleges folytonosságához, és további sikeréhez. 
 
VII. Tudomány, technológia és társadalom 
(10.27.) Szombat 13:00-15:30, Erzsébet terem 
 
Szekcióvezetők: KIRÁLY Gábor PhD (BGF, BCE) és VICSEK Lilla PhD (BCE) 

1. BAUER Zsófia PhD hallgató (BCE): Meddőség és reprodukciós technológiák megélése a digitális 
korban 

2. TAKÁCS Erzsébet PhD (DE, ELTE): Az ultrahang szerepe az élet kezdetére és végére vonatkozó or-
vosi beavatkozásokban  

3. VICSEK Lilla Mária PhD (BCE): Kapcsolódások a biotechnológiai nyilvánosság színterei között 
4. DÉN-NAGY Ildikó PhD hallgató (FORTE Communications Kft.) – KIRÁLY Gábor PhD (BGF, BCE): 

Couchsurfing: a bizalom technológiái 
5. CSÓKAY Ákos PhD hallgató (D:I:A Magyarország Kft.) – FEHÉR Katalin PhD (BGF KK): 

Énkomponálás, avagy az én digitális konstrukciójának művészete 
6. FALUDI Julianna PhD hallgató (BCE): Modularitás, szervezet és technológia 
7. FERENCZ Zoltán PhD (MTA TK) – VÁRI Anna CSc (MTA TK): Módszertan új technológiák fenn-

tarthatóságának értékeléséhez – egy nemzetközi kutatás eredményei 
 
A szekció a tudomány, technológia és társadalom hármasának kapcsolódási pontjait járja körül. Míg számos 
országban az STS (Science and Technology Studies) egy már elfogadott és egyben intézményesült kutatási 
terület, addig Magyarországon több kisebb kutatócsoport foglalkozik egymástól függetlenül hasonló kérdé-
sekkel. A szekció a hazai kutatások közötti kapcsolódási pontokat igyekszik megerősíteni és bemutatni a te-
rület sokszínűségét az innováció, az infokommunikációs eszközök, a különféle orvosi és biotechnológiák és 
a fenntarthatóság kérdésére reflektálva. 
 
 
VIII. Településszociológiák - A konfliktusokkal terhes település  
(10.26.) Szombat 15:40-17:10, Jakobinus terem 
 
Szekcióvezető: CSANÁDI Gábor CSC (ELTE) és Csizmady Adrienne PhD (MTA TK) 

1. SZÉKELY Gáborné (KSH): Megfizethetőség-fenntarthatóság 
2. KŐSZEGHY Lea, PhD (BMGE): Lakhatási szegénység 
3. GYŐRI Péter, CSc (BMSZKI): Hajléktalanság  
4. HEGEDŰS József, CSc (Városkutatás Kft.): Lakáspolitika 
5. LADÁNYI János, DSc (BCE): Szegregáció 
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6. KOCSIS János Balázs, PhD (BMGE): Szuburbanizáció 
 
Az elmúlt 50 évben a hazai város- és településszociológiával foglalkozó kutatóknak egyre sokasodó 
probléma vizsgálatára akadt okuk. A vizsgálatok főleg empirikus vizsgálatok voltak, melyek egy része 
kevésbé, vagy egyre kevésbé kapcsolódott össze az elméletekkel. A szekció ebből a háttérből indul ki, és 
rövid (max. 10 perces) probléma felvetésekből és a felvetett problémák megvitatásából áll. A kutatási 
irányok közül négy - szegregáció, lakáshelyzet, szuburbanizáció-dzsentrifikáció, várostervezés- képviselőjét 
kértük fel vitaindításra a következő menetrend szerint:  
A rendszerváltás után eltelt húsz évben végzett vizsgálataik közül mutassa be azt az egyet, amelyik a 
legjobban reprezentálja az adott kutatási irányt. Ehhez a következő kérdéseket válaszolja meg:  

- Milyen elméleti keretbe ágyazottan vizsgálta a problémát?  
- Ez az elméleti keret mennyire felelt meg céljainak, milyen nehézségek voltak?  
- Milyen irányba lehetne továbbfejleszteni azt az elméletet, melybe ágyazottan a problémát vizsgálta? 
- Milyen módszereket használt? Ezeknek mely korlátai voltak lényegesek? 
- Amennyiben releváns: A makroszint hogyan befolyásolja a mikroszintet? 
- A kutatás fő eredményei. 
- Hogyan folytatja tovább a munkát? 

 
 
IX. Ökológiai változások és társadalmi rugalmasság 
(10.27.) Vasárnap 09:30-11:00, Könyvtárszoba 
Szekcióvezető: ANTAL Z. László CSc (MTA TK) 
 

1. LÁNYI András PhD (ELTE): De hol késik a válasz? 
2. KISS Tibor PhD (PTE): A rugalmatlanság okai rendszerszemléletű megközelítésben 
3. FARAGÓ Tibor CSc (SzIE): A társadalom és a környezet globális szintű konfliktusa: a tudományos 

felismerés és a politikai elismerés kezdetei 
4. FERENCZ Zoltán PhD (MTA TK): A katasztrófahelyzetekre való felkészülés lehetőségei és a meg-

előzés akadályai 
5. ANTAL Z. László CSc (MTA TK): A természet- és a társadalomtudományok különböző? válaszai az 

ökológiai válságra 
 

Milyen társadalmi, gazdasági, politikai vagy más akadályok miatt nem történnek meg a szakemberek által 
szükségesnek tartott érdemi változások?  A szekcióülésen különböző szakterületek képviselőivel - elsősor-
ban a természet várható változásaival foglalkozva - erre a kérdésre keressük a választ.  

 
 
X. Társadalmi nemek kutatása Magyarországon: paradigmaváltások szorításában 
(10.27.) Vasárnap 11:10-13:10, Könyvtárszoba  
Szekcióvezetők: BERÁN Eszter PhD (ELTE), PETŐ Andrea PhD (CEU) 
 

1. JOÓ Mária PhD (ELTE): Szex és evolúció-feminista kritikai szempontok 
2. MOLNÁR Csilla PhD (NymE): Feminizmus és anarchizmus avagy "középkori inkvizíció a 21. száza-

di Magyarországon" 
3. KUTROVÁTZ Kitti MA (BCE): Az apaság és a munkahelyi elvárások kapcsolatának vizsgálata 
4. NAGY Beáta CSc (BCE): Természetes szegregáció? Kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására 
5. GESZLER Nikolett PhD hallgató (BCE): Férfi menedzserek 
6. SZÓRÓ Ilona Dr. Univ. (KELLÓ - KÓDEX): A hiányzó könyv. A társadalmi nemekkel kapcsolatos 

könyvkiadás húsz éve. 
 
A szekció az elmúlt 50 év magyarországi társadalmi nemekkel kapcsolatos kutatásait értékeli. 
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XI. Rétegződésmodell 2.0 
(10.27.) Vasárnap 14:00-15:30, Pepita terem 
Szekcióvezető: KABAI Imre PhD (ZSKF) 
 

1. KABAI Imre PhD (ZSKF) – KENÉZ Anikó (ZSKF) – KRISZTIÁN Viktor (ZSKF) – GONDA Ágnes 
(ZSKF) – IHAROSI Tamás (ZSKF): "Rétegződésmodell 2.0" Kísérlet a magyar friss diplomás fiata-
lok réteghelyzetének többdimenziós elemzésére 

 

Előadásunkban arra vállalkozunk, hogy „újrarendezzük”, egy konkrét feladathoz kapcsolódóan átalakítsuk 
tanárunk, Kabai Imre korábban kialakított rétegződésmodelljét, amely egyfajta választ adhat azokra az új – a 
posztmodern „individualizációs” társadalmi folyamatok hatásaiból eredő – kihívásokra, amelyek alapjaiban 
megkérdőjelezték (Ulrich Beck szavaival élve: „az irrelevancia duzzogójába küldték”) a társadalomkutatók 
eleddig használt, megbízható hierarchikus tagozódási modelljeit. Konstrukciónk négy elemből áll. Empirikus 
adatok révén azt vizsgáljuk, hogy: a kiválasztott populáció tagjai „honnan jöttek” (szüleik réteghelyzete); 
„hova jutottak” (a megkérdezettek réteghelyzete); „hogyan jutottak idáig” (új elem a modellünkben az „élet-
utak”, a tanulás, a munkába állás, a szülői ház elhagyása, a párkapcsolat és a gyermekvállalás életeseményei 
révén kialakított típuscsoportok); „milyen körülmények között” (ide néhány további alapvető szociológiai 
tényezőt soroltunk: neme, lakóhelye, jövedelmi viszonyai – a Ferge-modell „hiányzó változóiból” merítet-
tünk). E négy tényező együttes empirikus magyarázó modelljét alkottuk meg és teszteltük egy többdimenziós 
variancia-analízis eljárás révén, végzett hallgatók adatbázisán. 

 
 
XII. Családok sokszínűsége és új családformák 
(10.27.) Vasárnap 14:00-15:30, Könyvtárszoba  
Szekciószervezők: MURINKÓ Lívia PhD (KSH NKI), SZALMA Ivett PhD (FORS) 
Levezető elnök: TAKÁCS Judit PhD (MTA TK) 
 

1. ENGLER Ágnes PhD (DE) – FÉNYES Hajnalka PhD (DE): Család mellett diplomát szerzett nők mun-
kakarrierje 

2. GERGELY Orsolya PhD (Sapientia EMTE): Minek nevezzelek? Házasodásról, gyerekszületésről egy 
mai székelyföldi város példáján 

3. DÉRI András doktorandusz (ELTE): A család online megjelenítése - elméleti keretek és előtanul-
mányok egy kutatáshoz 

4. PILINSZKI Attila doktorjelölt (SE-EKK): A párkapcsolati stabilitást meghatározó tényezők 
 

Napjaink egyik legmeghatározóbb társadalmi jelensége a családok átalakulása, az új családformák megjele-
nése. Az új családformák mögött számos társadalmi változás húzódik meg. Ezzel párhuzamosan a családok 
pluralizációja nemcsak következménye a társadalmi változásoknak, hanem újabb változások előidézője is 
lehet. Jelen szekció célja, hogy teret adjon azoknak a családszociológiai kutatásoknak, amelyek fókuszában a 
családdal kapcsolatos szociológiai és demográfiai változások feltárása áll.  

 
XIII. Poszter szekció 
 

1. FABÓ Edit PhD (ELTE EK): Hivatali tudóslét a diktatúra ölelésében. Bibó István és az ELTE Egye-
temi Könyvtár, 1951-1957 

2. HAJNÁCZKY Tamás Phd hallgató (ELTE-TáTK): A CS-lakás program kontroll csoportja 
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HELYSZÍNEK 

 
• Jakobinus terem (első udvar, jobboldalt, földszint) 
• Erzsébet terem (porta után jobboldali lépcsőn fel, 1. emelet) 
• Könyvtárszoba (második udvar, üvegajtón bemenni, balra fel a lépcsőn, 1. emelet) 
• Pepita terem (második udvar, keresztszárny, 2. emelet) 

 
A két udvart átjáró köti össze. Az első udvar megközelítése: a portától egyenesen továbbmenni, kimenni az 
üvegajtón az udvarra (az első udvar jellegzetessége a kis szökőkút). Második udvar: a portától egyenesen 
továbbmenni, kimenni az üvegajtón, s rögtön balfa fordulni, átmenni az átjárón (a második udvar 
jellegzetessége a medence).  
 

 
 

üvegajtó  

 
 
 

Jakobinus 
 

Pepita 
feljárat ↓ 

 

← átjáró 

1. udvar 
Büfé 

↑ Könyvtárszoba 
feljárat  
 
       
       2. udvar 
 

üvegajtó ↑ 
 → 

Erzsébet 
feljárat 

 
 
 

 

 porta 

 
↑ 

 

 Bejárat, Országház utca 30.   

 

 

REGISZTRÁCIÓ 
 
A konferencia látogatása helyszíni regisztrációhoz kötött. Annak, aki nem regisztrált előre, a regisztrációs díj 
a helyszínen készpénzben fizetendő.  
 
A regisztráció helyszínei:  
Csütörtök: 10-12-ig a Könyvtárszoba előtt, 12.30-tól a Jakobinus terem előtt 
Péntek: 8.00-tól a Jakobinus terem előtt 
Szombat: 8.00-tól a Jakobinus terem előtt 
Vasárnap: 9.00-tól a Pepita terem és a Könyvtárszoba előtt 
 
Kérjük, regisztráljon, mielőtt részt vesz a konferencia bármelyik eseményén, mert a termekbe csak a 
regisztráció során kapott kitűzővel tud belépni! 
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REGISZTRÁCIÓS DÍJAK  (előadóknak és hallgatóknak) 

 
 

 MSZT tagoknak Nem MSZT tagoknak 

Teljes ár 5000 Ft 10000 Ft 

Kedvezményes ár* 2500 Ft 5000 Ft 

* diákok, nyugdíjasok, munkanélküliek vagy 3 év alatti gyermeket nevelők 
 
A regisztrációs díj a következőkre jogosít fel, illetve érvényes: A konferencia plenáris- és szekcióüléseinek 
látogatása, részvétel a nyitó és záróeseményeken, részvétel a fogadáson. 
A konferencia regisztrációs díjáról számlát - ha szükséges -  csak az intézmény pontos nevének, címének és 
adószámának feltüntetésével tudunk kiállítani. Aki számlát kér, annak a szükséges adatokkal rendelkeznie 
kell. 
 
 

UTAZÁS, KÖZLEKEDÉS, PARKOLÁS ÉS SZÁLLÁS 
 
Az előadók és a hallgatóság maga gondoskodik az utazásáról és szállásáról.  
 
Az MTA TK SZI megközelíthetősége és térképe: 
http://goo.gl/maps/8EVXy 

 
Tömegközlekedés autóbusszal: Deák tér, Lánchíd felől (116), illetve a Széll Kálmán 
Tér felől (16A, 16 és 116).  
http://www.szociologia.hu/helyszin_es_megkozelithetoseg_2013/ 
 
 
Figyelem, a Budai Vár területére korlátozott a gépkocsi-behajtás! (Fél óra in-

gyenes, utána 8000 Ft a bírság!) OG 
RA 
 
 

ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG 
 
 
Az MSZT 2013. október 24-27. közötti konferenciáján a korábban meghirdetett csütörtök esti (okt. 24.) va-
csoralehetőség sajnos mégsem valósul meg. Azoknak, akik már befizették, a vacsora árát természetesen visz-
szatérítjük.  Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük. 
A fogadást megtartjuk, ahol azért apró falatokkal, valamint egy meglepetéssel gondoskodunk az est hangula-
táról :) 
Csütörtökön, pénteken és szombaton (október 24-26.) étkezési lehetőség a helyszínen található büfében lesz. 
Háromféle szendvicsből (ezek között vegetáriánus is van) és kétféle meleg ételből választhatnak, valamint 
kávét, teát és üdítőt is találnak a kínálatban. Az árakról a büfében tájékozódhatnak. 
Vasárnap (október 27.) a büfé zárva tart. Ezen a napon a konferencia termeinél lévő teakonyhában készíthet-
nek teát, kávét a készlet erejéig. 
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SZERVEZŐBIZOTTSÁG 
 

Fokasz Nikosz 
Hricó Ivánné 
Janky Béla 
Kovács Éva 

Kund Attila 
Nagy Péter Tibor 
Neményi Mária 
Paksi Veronika 

Somlai Péter 
Szabó Ildikó 

Szilágyi Anna 
Tibori Tímea 

 
 

TÁMOGATÓK 

 
 
STOP VENDÉGLŐ  
4100 Berettyóújfalu, Keresztesi út 1. 
Ügyvezető: Papp Zoltán 
www.stopvendeglo.hu 
 
HIDICSÁRDA 
4100 Berettyóújfalu, 42. sz. főút, Keleti hídfő 
Ügyvezető: Papp Zoltán 
http://www.hidicsarda.hu/ 
 
Berettyóújfaluban a 42. számú Főút mentén található a "Stop Vendéglő" és a "Hidicsárda". A különleges 
múltú, tájjellegű vendéglő a pusztai hangulatot idéző, házias ízekkel, magyaros és nemzetközi ételkülön-
legességekkel várja vendégeit. 
 
BERETTYÓ PÉKSÉG 
4100 Berettyóújfalu, Ady Endre út 6. 
Ügyvezető: dr. Szőke Kálmán 
 
KISS ISTVÁN PINCÉSZETE 
3934 Tolcsva, Arany János utca 16/A  
 
 

KAPCSOLAT 
 
 
Magyar Szociológiai Társaság 
Cím: 1014 Budapest, Országház utca 30. 
Tel: 70 624 7704 Tibori Tímea, 70 624 7701 Paksi Veronika, 70 624 7718 Kund Attila, 70 325 0824 Szil-
ágyi Anna, 70 325 0881 Hricó Ivánné.  
Számlázás: Hricó Ivánné, e-mail: mszt@socio.mta.hu 
E-mail: mszt@socio.mta.hu 
Honlap: http://www.szociologia.hu 
http://www.szociologia.hu/az_intezmenyesult_szociologia_50_eve/ 
 
frissítve: 2013-10-21 


