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Plenáris előadások 
 

� Fokasz Nikosz (ELTE): Instabilitás és kényszer. Interdiszciplináris gondolatok a társadalmi 
innovációk keletkezéséről 

� Örkény Antal (ELTE): Társadalmi bizalom és szolidaritás Magyarországon 
� Szabó Ildikó (DE): Politikai fordulatok és társadalmi konfliktuskezelési minták Magyarországon 
� Szalai Júlia (MTA SZKI): A társadalmi konfliktusok etnicizálódása és a jóléti reformok 

 

Szekciók  
 

 
Összegző beszámoló Szabó Ildikótól, a Magyar Szociológiai Társaság alelnökétől 
  
 

Összefoglaló 
 
 

I. Beszámolónkat a szekcióvezetők összefoglaló beszámolóira építettük. Köszönet ezekért 
az összegzésekért azoknak, akik elkészítették. 18 olyan szekciónk volt, amelyek a 
szociológia egy-egy problémahalmazára fókuszáltak. Ezek közül egy szekció elmaradt, 
tekintettel arra, hogy a szekciót eredetileg Némedi Dénes kollégánk szervezte, és ő is 
vezette volna. Azok, akik ebbe a szekcióba jelentkeztek, így fejezték ki gyászukat. A 
rendelkezésünkre álló 14 beszámoló alapján számolunk be a konferencia munkájáról. 

 
II. A konferencia három napjának rendezvényein 170 regisztrált résztvevő vett részt. 

 
III. Négy plenáris előadás volt. Ezek a konferencia központi témájának, a konfliktus és 

társadalmi kommunikáció kérdéskörének olyan dimenzióit vizsgálták, mint például (a) a 
társadalmi innovációk keletkezése és elterjedése, (b) a bizalom és a szolidaritás 
kérdéseinek társadalomelméleti alapjai és empirikus sajátosságai, (c) a magyar 
társadalomtörténet strukturális törései, radikális politikai fordulatai és az életvilágban, a 
politikai kultúrában megőrződő kontinuus konfliktuskezelési minták, illetve (d) a 
konfliktusok etnicizálódásának folyamata a rendszerváltás óta eltelt időben a jóléti 
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reformokkal összefüggésben. A program 28 egységéből 23 szekcióban hangzottak el 
előadások és folytak viták. 

 
IV. Először röviden vessünk számot azokkal a programokkal, amelyek nem a klasszikus 

keretek között zajlottak. 
(1) A 23-ból négy szekció műfaja a kerekasztal-beszélgetés volt, amelyekben általában vitaindító 

előadások vetették fel a beszélgetések tárgyát képező problémákat. 
a. A társadalomtudományok eredményeinek K + F hasznosulása címet viselő 

kerekasztal a szociológia tudomány további útjai szempontjából különösen fontos 
kérdéseket feszegetett. Így például azt, hogy mennyiben teljesít jól a szociológia a 
valóság értelmezésében; mennyire képes megtalálni a fontos témákat; milyen új 
lehetőségek vannak a szociológia közvetítő szerepében, valamint hogy milyen 
lehetőségei vannak az eredmények társadalmi hasznosíthatósága szempontjából oly 
fontos kommunikációban. 

b. A feminizmussal foglalkozó szekció központi kérdését az eddigi magyar és EU-s 
gender-kutatások társadalmi hasznosulása, a hasznosíthatóság akadályainak és az 
akadályok leküzdési módjainak számbavétele alkotta. Hangsúlyozták a kormányzati 
szervek elutasító attitűdjét, és megfogalmazták annak szükségességét, hogy a gender-
kutatók egyesítsék érdekérvényesítő potenciáljukat. Gondolkoztak a gender 
fogalmának negatív konnotációiról is. 

(2) Volt olyan rendezvényünk, amelynek a témáját – a diszkriminációt és az előítéleteket – egy 
dramatikus játék: a Tollfosztás exponálta. Ennek a dramatikus játéknak a különös erejét az 
adta, hogy valóságos társadalmi alapjait gyermek szereplők idézték fel. Olyan valóságos 
történeteket jelenítettek meg sokszor szürrealisztikus módon, amelyek az eredeti történetek 
gyermek szereplőinek halálával végződtek. 

(3) Két filmet láthattak a konferencia résztvevői: az elítéltek képzésével és reintegrációjával 
foglalkozó perui lelkész, Hubert Lanssiers fordulatokkal teli életéről és példaértékű 
munkásságáról szóló filmet, amelyet Carlos Alvarez, Lanssiers atya tanítványa mutatott be, 
valamint Moldova Ágnes dokumentumfilmjét az abaújkéri iskolakomplexumról. Ebben a 
tanodában minden szempontból hátrányos helyzetű gyerekek sikeres képzése folyik, amely 
révén élettervezésük, integrációs esélyeik is javulnak. Ezt a filmet a mi közönségünk láthatta 
elsőnek. 

(4) Az érdeklődők megismerhették a harminc éve működő Csíkszeredai KAM – Regionális és 
Antropológiai Kutatások Központja eddigi munkásságát, és bemutatkozott konferenciánkon a 
HERA, a Nevelés- és Oktatáskutatók Szervezete is. 

 
V.  Előadásokra épülő szekciók 
 
(1) Az éghajlatváltozás és az erre adott társadalmi válaszokat elemző szekció fontos 

megállapítása volt, hogy az érvényes jogszabályok nem veszik figyelembe a természet 
törvényeit, így lehetetlenné teszik, hogy a települések felkészüljenek a klímaváltozásra. 
Kiemelték a paradigmaváltás szükségességét, és elemezték az érintett települések mozgásterét 
és cselekvési lehetőségeit. 

(2)  A megváltozott közoktatási környezetben zajló folyamatokra koncentráló szekció arra 
kereste a választ, hogy miért nem sikeres Magyarországon az integrált oktatás; mit jelent az 
innováció, milyen különbségek vannak a spontán és a direkt szegregáció között a 
közoktatásban, valamint hogy hogyan működnek a civil, illetve jogvédő szervezetek. 

(3) Az elsődleges és másodlagos digitális szakadék átlépésére vállalkozó szekció abból az 
alapvető tényből indult ki, hogy az új technológia egyrészt globális horizontot nyit azok 
számára, akik élnek vele, másrészt lokális szinten az újmagány állapotába zárja őket. 
Figyelemre méltó gondolata volt a szekciónak, hogy a másodlagos digitális egyenlőtlenségek 
magyarázó elvei az értékekben keresendőek. 

(4) A politikai szocializációval foglalkozó szekcióban egyrészt a fiatalok politikai 
szocializációjának sajátosságait boncolgatták a résztvevők, különös tekintettel a fiatalok 
iskolai és családi körülményeire, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos magatartására. 
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Másrészt a politikai szocializáció rendszerszintű sajátosságaira fókuszáltak: az idő 
tényezőjére, a politikai klíma változásaira, a jobboldal megerősödésére, a választások 
hatásaira, a politikai világképek változataira, a szervezeti, társadalomtörténeti tényezők 
szocializációs hatásaira. 

(5) Az érdek és értékkonfliktusok szekciójában a politikai hitek és a szavazói magatartások 
összefüggéseit vitatták meg. Emellett felvetődött az alternatív választáskutatást segítő 
módszerek (pl: smart vote) és a reprezentatív adatfelvételek összekötésének kérdése, illetve a 
választásból kizárt emberek sajátos helyzete is. 

(6) A pénzügyi kultúrával foglalkozó szekcióban a megtakarítások és a lakossági hitelfelvételek 
összefüggéseiről, a válságra utaló vállalkozói indikátorok finomításáról és a pénzügyi kultúra 
középiskolákban található állapotáról volt szó. 

 
Szekciók 
Szekcióvezetők beszámolói  
 

Innováció 
 
(1) Innováció és társadalmi dinamika  
(Kvantitatív Társadalmi Dinamika Szakosztály – szervező és levezető elnök: Fokasz Nikosz) 

1) Csermely Péter (SE): Innovatív elemek biológiai és társadalmi hálózatokban 
2) Muraközy Balázs: Verseny és innováció  
3) Mérő László: A mémek szerepe a társadalmi folyamatokban 
4) Sik Domonkos (DE): Morális innováció és cselekvéskoordináció - fogalmi rekonstrukció 
5) Gecser Ottó (ELTE): Kultúraterjedési folyamatok 

 
(2) Az innováció problémája a szociológia történetében 

A szekció elmaradt, tekintettel arra, hogy a szekciót eredetileg Némedi Dénes kollégánk szervezte, 
és ő is vezette volna. Azok, akik ebbe a szekcióba jelentkeztek, így fejezték ki gyászukat. 
 

(3) Társadalmi metaforák, változás, innováció  
(Kvantitatív Társadalmi Dinamika Szakosztály – szervező és levezető elnök: Kopper Ákos) 

1) Barna Ildikó (ELTE) – Koltai Júlia (ELTE): Kvantitatív társadalomkutatás tengeren innen és 
túl 

2) Kopper Ákos (ELTE): A határok, mint ontológiai eszenciák  
3) Szvetelszky Zsuzsanna (ELTE): A komplexitás homofíl és heterofíl jellege a görög 

mitológiában 
4) Micsinai István (ELTE): Guernica, esemény, kép, metafora, emlékezé 
5)  Szász Anna (MTA SZKI): A kert - metfora a kortárs roma festőművészetben 

 
Társadalmi metaforák, változás, innováció szekció előadásai a témát markánsan eltérő módon 
közelítették meg. Ennek ellenére az előadásokat követően élénk párbeszéd alakult ki az 
előadók és a közönség tagjai között. Különösen a szekció központi témájával, vagyis a 
metaforák mibenlétével, pontos definíciójával kapcsolatban voltak eltérő állásponton a 
felszólalók. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – a szekció sikeres volt, habár az előadókon és 
közvetlen kollégáikon kívül igen szerény számú külső érdeklődő mutatott érdeklődést a téma 
iránt. 

 
(4) Jó gyakorlatok: Éghajlatváltozás és a klímabarát települések válaszai  

(Holisztikus ökológia Szakosztály – szervező és levezető elnök: Antal Z. László) 
1) Vág András: Éghajlatváltozás és társadalmi rugalmasság 
2) Leidinger Dániel (Aquaprofit Zrt.): A pomázi „vizes klímastratégia” bemutatása 
3) Antal Z. László (MTA SZKI): Éghajlatváltozás és társadalmi változások 
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A szekcióülés első előadójaként Vág András az éghajlatváltozás kapcsán a szakirodalomban 
egyre gyakrabban használt „társadalmi rugalmasság” fogalom különböző értelmezési 
lehetőségeit mutatta be. Ezt követően pedig Leidinger Dániel és Antal Z. László egy-egy 
„klímabarát település” példáján mutatott be két társadalmi választ az éghajlat változására. 
Pomázon egy árvíz után kidolgozták az első helyi szintű komplex vizes stratégiát,   
Hosszúhetényben pedig  radikális lépést tett az önkormányzat: a törvényi előírások figyelmen 
kívül hagyásával nyitotta meg a helyi piacot.  

A szekcióban arról bontakozott ki vita, hogy jelenlegi feltételek között – amikor az 
érvényes jogszabályok nem veszik figyelembe a természet törvényeit, és gyakran kötelezővé 
teszik, hogy a természetet pusztító módon éljünk, a „klímabarát” lépések megtételét pedig  
sok esetben lehetetlenné tiltják – melyik típusba tartozó  rugalmas válaszok segítségével 
készülhet fel egy település az éghajlat várható változásaira.    

Az egyik lehetséges válasz az volt, hogy – Pomázhoz hasonlóan – a jelenlegi feltételek 
között keresik meg a megoldást a települések. Ennek lehetőségei azonban korlátozottak, ezért 
a jövőben – a Hosszúhetényi  történethez  hasonló módon – folyamatos törvénysértések 
következhetnek be.  Felmerült az is, hogy az önkormányzat „rendkívüli állapotot” hirdet ki, és 
így termeti meg a település életének védelmében szükségesnek tartott válaszok megtételének 
lehetőségét. S végül arról volt szó, hogy ez a helyzet a Kuhn által leírt válsághelyzethez 
hasonlítható, amikor a megoldás már nem lehetséges az uralkodó paradigma kereti között.  
 
(5) Jó gyakorlatok: Gender, kutatás, innováció. Nők a tudományban és a K+F-ben  
(Feminizmus szakosztály – szervező és levezető elnök: Pető Andrea és Berán Eszter) 

1) Takács Judit (MTA SZKI): Beteljesíthetetlen vágyak? A kívánt termékenység meghatározói a 
21. század eleji Magyarországon 

2) Dezső Dóra (CEU): A „harmadik országokból” érkező migránsok integrációs kilátásai és 
jelenlegi helyzetük a munkaerőpiacon: Szakpolitikai változások és intézkedések felé 

3) Acsády Judit (MTA SZKI): Rendszerváltozások Közép és Kelet-Európában – Változó gender 
perspektívák 

4) Argejó Éva (ÁBTL): Kutatói életstratégiák a rendszerváltást követően 
5) Keveházi Kata (Jól-Lét Alapítvány): GENDERWISE, men as change agents (2006-2007) 
6) Krizsán Andrea (CEU): A QUING Projekt. Nemek Közötti Egyenlőség Politikájának 

Kvalitatív Elemzése Európában  
7) Vajda Róza (ELTE): Fából vaskarika. Egy európai uniós esélyegyenlőségi irányelv 

magyarországi átvételének története 
 
A feminizmus szekció ülése egy kerekasztal-beszélgetés volt, ahol a vita az eddig a gender 
témában Magyarországon EU-s pénzből megvalósuló nagy nemzetközi kutatások társadalmi 
hasznosulásáról, és a hasznosíthatóság akadályairól, ezek lehetséges leküzdési módjairól 
szólt. A kerekasztal-beszélgetésen örvendetes módon a fenti kategóriába eső kutatások 
többsége képviseltette magát: a GENDERWISE, QUING, PRIMTS, RECWOWE, RECON, 
valamint az Aspects of Gender in Easter Europe, és a Nők és férfiak esélyegyenlősége a 
kutatásfejlesztésben Magyarországon a 20. századtól napjainkig projektek. 

A vita hozadéka az volt, hogy a kutatási eredmények felhasználása egyrészt a különféle 
témákban az adott területen tevékenykedő kormányzati és civil csoportok képzésében 
használható oktatási anyagok készítésében, terjesztésében valósulhat meg, másrészt az 
aktuális szakpolitikai területeken a döntéshozók részéről történő gyakorlati alkalmazásban, 
felhasználásban. A beszámolók alapján az a kép rajzolódott ki, hogy mind a kutatások során, 
mind a kutatási eredmények hasznosulását illetően a kormányzati szervek és tisztségviselők 
nagymértékben elutasítóak voltak, vagy nem bizonyultak kooperatívnak – ez a kormány 
színétől függetlenül volt jellemző, hiszen a vizsgálatok nagy része még az MSZP-SZDSZ 
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kormány idejére esett. Ennek az ellenállásnak a leküzdése érdekében erősíteni kell a gender 
témában kutatók közös érdekérvényesítését, valamilyen közös fórum, szervezet létrehozásán 
keresztül. A másik fontos konklúzió az volt, hogy az EU-s szakpolitikában, és az ezekkel 
összefüggő gender kutatásokban az eredmények közérthetőségének érdekében a kutatóknak 
konszenzust kellene kialakítaniuk a gender témák megvitatására szolgáló szaknyelv 
használatában. Ez a kerekasztal résztvevői szerint nem utolsó sorban magának a gender 
szónak a magyar használatával, illetve a hozzá kapcsolódó negatív konnotációval, ideológiai 
tisztázatlanságával függ össze. Ennek érdekében a résztvevők megállapodtak egy külön 
vitafórum létrehozásában, ahol ezeket a kérdéseket közösen tudják áttekinteni és megvitatni. 
A kerekasztal beszélgetésen a nagyszámú érdeklődő jelenlétében zajló élénk, 3 órás vita azt 
mutatta, hogy a beszélgetés fontos témákat érintett, és ezek feldolgozása sikeres volt. 
 
(6) A megváltozott közoktatási környezetben rejlő innovációs lehetőségek roma tanulók számára 
(szervező és levezető elnök: Szabó-Tóth Kinga és Kanczler Balázs) 

1) Szendrő Zoltán (ME): Mintavételi lehetőségek nehezen körülhatárolható és nehezen 
megközelíthető csoportok esetén 

2) Papp Z. Attila (MTA KI): Az etnikai szegregáció és a tanulói teljesítmények összefüggései az 
általános iskolai oktatásban 

3) Németh Szilvia (Tárki-Tudok Zrt.): Innovációs modell-kísérletek és gyakorlatok a hátrányos 
helyzetű és roma tanulók iskolai integrációja vonatkozásában – hazai és nemzetközi példák 

4) Filebics Magdolna (Esélyek Háza, Kaposvár): A kirekesztettségben élő gyermekek társadalmi 
mobilitásának esélyei 

5) Kanczler Balázs: Van iskolai szegregáció Kaposváron? Igen! De miért? 
6) Verebélyi Gabriella (NYME): Innováció – nem biztos, hogy előre mutat 
7) Szilágyi Magdolna (NYME): Lakókörnyezeti cigány/roma iskola: automatikusan szegregáció? 
8) Horváth Attila (GYRKO): A Cigány Kisebbségi Önkormányzat lehetőségei az iskoláztatás 

terén 
 
A szekció munkáját a „ki a cigány?“ kérdéskör feltevésével kezdte, és módszertani 
kérdésekkel, a mintavételi lehetőségek problematikájának bemutatásával folytatódott.  

Tárgyaltuk az általános iskolai tanulói teljesítmények és az etnikai szegregáció közötti 
összefüggéseket kompetencia-felmérések tükrében. Éles vita bontakozott ki a résztvevők 
között ok-okozati viszony tekintetében az iskolai és a lakóhelyi szegregáció közötti 
kapcsolatról, kiváltó okairól.  

Hazai és nemzetközi kitekintésben volt részünk a hátrányos helyzetű tanulók iskolai 
integrációjának vonatkozásában, bemutatásra kerültek innovációs és modell-kísérletek a 
témakörben. Ennek kapcsán megfogalmazódott az a kérdés, hogy vajon mi az oka annak, 
hogy a megfelelő jogi szabályozás ellenére az iskolai integráció a gyakorlatban nem 
mondható éppen sikeresnek.  

Előadást hallhattunk a Somogy megyei kirekesztettségben élő cigány gyermekek 
társadalmi mobilitásának esélyeivel kapcsolatban, a megyei felzárkóztató és egyéb 
antiszegregációs programokról. Egy vitaindító előadás keretében megismerhettük egy olyan 
jogvédő szervezetet, amely hátrányos helyzetű gyerekek iskolai szegregációjának kérdéseivel 
foglalkozik. Ennek az előadásnak a kapcsán felmerült az a kérdés, hogy vajon mennyiben a 
helyi cigányság érdekeit képviselik a jogvédő szervezetek, egyáltalán mi a cigányság érdeke, 
lehet-e alkalmasint szembe menni a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal is akár az ilyen 
és ehhez hasonló diszkriminációs vagy diszkriminatívnak vélt ügyekben. A következő előadás 
esettanulmány formájában egy győri iskolai szegregációs példát mutatott be – nem kis vitát 
váltva ki a hallgatóság soraiból a tekintetben, hogy vajon a szegregáció megszüntetésére tett 
kísérlet mennyire mondható „innovatívnak”, hatékonynak, sikeresnek.   
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 Konfliktusok 
 
(7) A civil társadalom szerepe a konfliktusok generálásában és megoldásában 
(Tér, Település, Társadalom Szakosztály – szervező és levezető elnök: Csizmady Adrienne) 

1) Vigh Edit (SZE): Civil jogvédő szervezetek tevékenysége Magyarországon 
2) Antal Attila (ELTE): Környezeti demokrácia és civil szféra 
3) Balogh Péter (SZTE): Civilek, fejlesztéspolitika és területi konfliktusok  
4) Megyesi Boldizsár (MTA PTI): Ideiglenes intézmények és civil szervezetek a 

vidékfejlesztésben 
5) Csurgó Bernadett (MTA PTI): A civil szervezetek helye és szerepe a helyi fejlesztésekben – a 

Mezőtúri kistérség esete 
6) Fónai Mihály (DE): Helyi politika, helyi társadalom – a helyi társadalom szükségleteinek 

hatása a helyi politikára 
7) Bartus Tamás (BCE): Elérési idő és a falu-város bérkülönbség 
8) Zsolt Péter (ME): Konfliktus és politikai szocializáció a budapesti agglomerációban 
9) Tamáska Máté (ELTE): A szakma és a civilek konfliktusa a kulturális örökség kapcsán 

 
(8) Elsődleges és másodlagos digitális szakadék az ezredforduló után 
(szervező és levezető elnök: Csepeli György és Prazsák Gergő) 

1) Tőkés Gyöngyvér (Sapientia): Az internet diffúziója és digitális egyenlőtlenségek 
Romániában 

2) Csókay Ákos (HST.hu, ELTE): Az újmagány 
3) Fromann Richárd (NFM): Digitális egyenlőtlenségek a digitális és információs írástudás 

tükrében 
4) Gergely Orsolya (BCE): A virtuális én. Az önmeghatározás és imázsépítés új lehetőségei 
5) Klucsik Gábor (DF): Az internetezők kultúrafelfogása és az interneten folytatott tipikus 

tevékenységek 
6) Prazsák Gergő (ELTE): Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségek változása 

Európában 
 az ezredforduló után 

 
Az információs társadalom technológiai infrastruktúrájának széles körű elérhetősége egyre 
inkább előtérbe állítja azokat a kérdéseket, melyek megválaszolásához már kevés, ha pusztán 
leírjuk az internethasználatot aktuálisan meghatározó változókat, s regisztráljuk az idő 
függvényében mutatkozó progressziót. A szekció előadásainak sorát egy ilyen hagyományos 
felfogást követő előadás nyitotta meg, indokoltan, hiszen mint az előadásból kiderült, 
Románia még csak most kapaszkodik felfele a Rogers-féle görbén. A következő előadás az új 
problémák velejébe vágott, azt állítva, hogy az új technológia, miközben globálisan kiterjeszti 
az elérhető személyek körét, elzár a lokálisan elérhető személyektől, létrehozva az újmagány 
állapotát. Az előadó hipotéziseket fogalmazott meg, melyek kutatását most kezdte meg. A 
harmadik előadás a digitális írástudásban ragadta meg azt a minőségi változót, melynek 
vizsgálata lehetőséget ad a másodlagos digitális szakadék vizsgálatára. Külön érdeme volt az 
előadásnak, hogy a hidakat is bemutatta, melyek a szakadékon átívelnek (már ha megépítik 
őket). A negyedik előadás egy székelyföldi város lakóinak IWIW-en megmutatott önképeit 
elemezte, jól érzékelve a virtuális és a valós ön-prezentáció eltérő működésmódjaiból adódó 
szociálpszichológiai problémákat. Az ötödik előadás a legintenzívebb internethasználók 
etnográfiai feltárására vállalkozott, akik állandó mobil kapcsolatban állnak a digitális világgal, 
amelynek ingereivel nem versenyezhetnek a való világ ingerei. A hatodik előadás az ESS 
hatalmas adatbázisán 2002 és 2008 közötti időtávban vizsgálta országonként az intenzív 
(napi) internethasználat növekedését, s mindezt a Schwartz-féle értékek terébe helyezte. Az 
előadás izgalmas megállapítása volt, hogy a másodlagos digitális egyenlőtlenségek 
magyarázó elvei az értékekben keresendőek, melyek országonként más és más módon 
alakítják az emberek sorstudatát.    
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Az egyes előadásokat élénk és tartalmas viták követték. 
 
(9) Konfliktus és politikai szocializáció 
(szervező és levezető elnök: Csákó Mihály) 

1) Tóth Eszter Zsófia (MOL, ELTE): „Mindenki azt mondta, amikor elkezdtem, hogy milyen 
extrém dolog a kerti tó tervezése”. A népművelés szak és a Dialógus békemozgalom  

2) Sik Domonkos (DE): A családi politikai szocializáció konfliktusai 
3) Bognár Adrienn (PTE): Intolerancia, konfliktus, érdektelenség 
4) Csákó Mihály (WJLF): Vallásosság és politikai érdeklődés hetedikeseknél 
5) Szabó Ildikó (DE): A politikai anekdoták, mint a konfliktusok kezelésének sajátos 

kommunikatív szcénái Magyarországon 1945-2010 
6) Marián Béla (Marketing Centrum): Demokrácia képek és a radikális jobboldal vonzereje 
7) Jávor István (ELTE) – Jancsics Dávid (ELTE): Korrupciós struktúrák és értékesítési 

technikák: Szervezetszociológiai megközelítés 
 
A szekcióban hét előadás hangzott el, két részletben. Az első részben négy előadás a politikai 
szocializáció folyamatát elemezte egyetemi, középiskolai, családi és általános iskolai 
közegben. Ezek közül három előadás kutatási háttere is összekapcsolódott. A valamikori 
Dialógus békemozgalom népművelés szakos hátteréről, ennek egyetemi presztízséről és 
szociológiai jelentőségéről bontakozott ki vita. A családi politikai szocializáció elemzéséhez 
az előadó (Sik Domonkos) által felvázolt tipológiával (átörökítés, átalakítás, újrakezdés) 
kapcsolatban a hozzászólók felvetették, hogy az újrakezdés nem azonosítható ugyanolyan 
biztonsággal, mint a másik két típus. Szabó Ildikó felhívta a figyelmet a kommunikációs 
stílusok családon belüli szocializációs jelentőségére, ami árnyalja a tipológiát. Bognár 
Adrienn előadásával kapcsolatban a hozzászólók kiemelték a kvantitatív és kvalitatív 
kutatások összekapcsolásának eredményességét, és felhívták a figyelmet arra az új 
fejleményre, hogy az elektronikus kommunikáció egyre inkább feltétele a személyes 
kapcsolatoknak, nem pedig kiszorítója. A vallásosság politikai szocializációs szerepével 
kapcsolatban felmerült az egyházak és az egyházi iskolák szerepe, és az, hogy a vallásosságot 
a szocializáció által létrehozott kulturális mintázat egészén belül kell értelmezni. 

A szünet utáni három előadás kevésbé kapcsolódott egymáshoz. Szabó Ildikó politikai 
anekdota-elemzésének egyes konklúziói élénk vitát keltettek. Vita alakult ki arról, hogy vajon 
a demokratikus társadalmi körülmények valóban nem kedveznek-e ennek a műfajnak, és hogy 
milyen irányú az összefüggés a politikai anekdoták és a véleményközösség között: az utóbbi 
feltétele-e az anekdoták terjedésének vagy következménye, amint az előadó tartja. Egyes 
hozzászólók az újabb időszak anekdota-termésének elemzését sürgették. Sajnálatos módon az 
idő annyira előrehaladt, hogy nem került sor vitára Marián Béla igen fontos és érdekes 
előadása után, amelyben 2007 és 2010 szeptembere közötti mérési eredményeken bemutatta a 
Jobbik támogatóinak sajátos véleményrendszerét a többi párt támogatóihoz képest, a bal-jobb, 
a radikális-mérsékelt és a liberális-konzervatív tengelyek terében. Megpróbáltuk „fehér asztal 
melletti” konzultációval pótolni ezt a vitát, de a további programok elszívták a közönséget. Az 
utolsó előadás a korrupció szervezeti feltételeiről szólt. Jávor István (társszerző: Jancsics 
Dávid) előadásában kitért a „férges alma” és a „rohadt hordó” típusú korrupció 
megkülönböztetésére és a szervezeti feltételek lokális, közép és felső szintű bemutatására, 
példákkal. A termet utánunk igénybe vevő szekció jóindulatából itt két kérdés kapcsán 
tisztázódott, hogy „tisztán piaci” viszonyok esetén a korrupció fogalma nemigen 
értelmezhető, mert mindenki annyit fizet, amennyit hajlandó – legföljebb nem vesz. 

A szekciót összességében így is sikeresnek ítélem. Az előadások nemcsak „bepillantást” 
engedtek abba, hogy ki min dolgozik, hanem kifejezetten segítették az előadókat gyakran 
összekapcsolódó kutatásaik további alakításában. 
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(10) Érdek és értékkonfliktusok az átrendeződő választói előtérben 
(Politikai Viselkedés Szakosztály – szervező és levezető elnök: Bozsonyi Károly és Kmetty 
Zoltán)  

1) Róna Dániel (BCE): Önbeteljesítő prófécia 
2) Krizmanits József (PI): Szavazatszonda – játékos politikai tájoló komoly szakmai 

tapasztalatokkal 
3) Kmetty Zoltán (KGRE) – Tóth Gergely (ELTE): Civil aktivitás és politikai részvétel 
4) Verdes Tamás (ELTE): A lehetséges választópolgár 

 
Az előadások elsősorban a 2010-es országgyűlési választásokon megjelentek részvételi 
motívumaival foglalkoztak. A Róna Dániel által tartott, kis pártok bejutási esélyeit vizsgáló 
elemzés kapcsán a vita során egyetértés alakult ki arról, hogy főleg az idősebb szavazók 
között erős motiváló hatás lehetett az LMP szavazás mellett és az MDF szavazás ellen, hogy 
előbbi pártól jobban elhitték a szavazók, hogy be fog jutni, míg utóbbiról nem. A fiatal 
szavazók kapcsán a vita során felmerült, hogy az RDE modellek esetleg jobban működhetnek. 
Kmetty Zoltán és Tóth Gergely előadása után a vita moderátora, Bozsonyi Károly kiemelte, 
hogy a komplex téri megközelítés beemelése a társadalomtudományi megismerésbe követi az 
új nemzetközi paradigmaváltást. A választási részvételi modellek kapcsán a későbbiekben a 
makro és mikro szint még erősebb összekötése sok új eredménnyel szolgálhat. Krizmanits 
József előadása egy kísérleti „smart vote” rendszer születését mutatta be. A résztvevők közül 
Tardos Róbert kiemelte, hogy egy ilyen típusú modell összekötése reprezentatív 
adatfelvételekkel (ami megtörtént a 2010-es választások kapcsán) rengeteg új eredménnyel 
bővítheti ismereteinket a választók tudásáról és motivációjáról. 

Az előadások között üde színfolt volt Verdes Tamás bemutatója, aki a választójogból 
kizárt emberek diszkriminatív helyzetét mutatta be. A felügyelet alatt álló emberek, mivel 
nem szavazhatnak, ki vannak zárva az érdekérvényesítés egy fontos csatornájából. A téma 
felvetése azért is nagyon fontos, mert ez a mai szociológia diskurzusban nem nagyon jelenik 
meg, ebből következően kevesen is ismerik a problémát. 
 
(11) Pénzügyi kultúra – ismeretek és attitűdök 
(Gazdaságszociológiai Szakosztály - szervező és levezető elnök: Czakó Ágnes) 

1) Husz Ildikó (BCE): Mit tanulunk a válságból? A lakosság pénzügyekkel kapcsolatos 
ismereteinek és attitűdjeinek alakulása 

2) Hajna Csongor (Provident): Családi Kasszasikerek program – pénzügyi ismeretterjesztés  
3) Győri Ágnes (BCE): Kisvállalkozások és pénzügyi piac 
4) Szanyi F. Eleonóra (OFI): A lakosság pénzügyi tájékozottsága 
5) Papp Gergő (BCE): Középiskolások és a pénz 
6) Czakó Ágnes (BCE): Vállalkozók és a pénzügyi innovációk 

 
A pénzügyi kultúrával foglalkozó szekcióban a megtakarítások és a lakossági hitelfelvételek 
összefüggéseiről, a válságra utaló vállalkozói indikátorok finomításáról és a pénzügyi kultúra 
középiskolákban található állapotáról volt szó. 

A lakossági felmérésből kiderült, hogy a válság rövid távú következménye a lakosság 
romló anyagi helyzete. A hiteltörlesztések egyre több ember számára jelentenek fokozódó 
anyagi megterhelést. Ennek következményeként a korábbinál többen nyilatkoztak úgy, hogy 
nincs lehetőségük a pénz rendszeres félretételére. Ugyanakkor a takarékoskodás mint cél és 
önérték némileg felértékelődött, ami hosszabb távon kedvező folyamatot indíthat el a 
megtakarítások és hitelek arányának alakulásában. Amíg korábban a pénzügyi ismeretek 
(hitelkockázatok, kamatnagyság, infláció mértéke) terén a kép meglehetősen kedvezőtlen volt, 
addig mára a lakosság lényegesen jobban informált egyes pénzügyi mutatók nagyságával 
kapcsolatban. Ez hosszabb távon is pozitív hatással lehet a pénzügyi kultúra alakulására. A 
lakossági portfólió jelentős részét – az ingatlanvagyon mellett – ma is a készpénz és a 
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bankbetét teszik ki. A készpénztartás korábban is meglehetősen magas aránya a válság 
hatására még tovább növekedett. A korszerűbb, több ismeretet kívánó formák (pl. értékpapír, 
kötvény) elterjedtsége ugyanakkor továbbra is elmarad a nyugat-európai országokban 
megfigyelhetőhöz képest. Ezen a téren hosszabb távon kedvező változást hozhatna a 
megtakarítások várható növekedése és a pénzügyi ismeretek javulása, azonban jelenleg ennek 
ellene hat a pénzügyi szektorral szembeni fokozódó bizalomhiány. A pénzügyi 
intézményrendszerbe vetett bizalom alacsony szintje tehát olyan – egyelőre növekvő – 
akadályát jelenti a szektor további fejlődésének, amelynek hatásával várhatóan nem csak 
rövid távon kell számolni. 

A vállalkozások gazdálkodásának racionalitását mérő mutatók helyességéről és a 
lehetséges indikátorokról bontakozott ki vita. Mindenesetre az látszott, hogy a KKV-k a 
válságra létszámcsökkentéssel reagáltak és a fejlesztési elképzelések főleg a technológiai 
fejlesztések irányába tolódnak, nem épületek bővítését vagy a szállítóeszközök finanszírozását 
látják a következő egy-két évben megvalósítandó célnak. 

A pénzügyi tudás és kultúra terjesztésével kapcsolatban – a középiskolások tudását 
mérő pilot study és a Családi Kasszasikerek Program tanulságait tekintve – egyértelmű, hogy 
tovább kell folytatni és lehetőség szerint kiterjeszteni azokat a programokat, amelyek a 
lakosság pénzügyi ismereteit és képességeit fejlesztik (pénzügyi oktatás). Ez utóbbi 
kezdeményezések ma elsősorban a fiatalokat célozzák. Érdemes lenne ugyanakkor nagyobb 
hangsúlyt fektetni a felnőttek, különösen pedig az alacsonyabb társadalmi státusúak 
tájékoztatására, képességfejlesztésére is. Egyes kutatások szerint ugyanis a családban 
elsajátított gyakorlatok erősebb hatással vannak a fiatalok későbbi pénzügyi magatartására (pl. 
megtakarítói hajlandóságára, kockázat-vállalására), mint a formális oktatás keretében 
megszerzett ismeretek. Ez a társadalmi csoport elsősorban a hagyományos médián (televízió, 
rádió) keresztül tájékozódik, így a pénzügyi képességeik fejlesztését célzó programoknak erre 
a csatornára érdemes fókuszálni. 
 
(12) Társadalmi konfliktusok és az oktatási rendszer. Generálja, elszenvedi, gyógyítja 
(Oktatásszociológiai Szakosztály – szervező és levezető elnök: Nagy Péter Tibor) 

1) Sáska Géza (EKF, ELTE): Az iskolai erőszak: tények, hitek, politikák 
2) Homoki Andrea (SZIE): A közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladata a társadalmi 

egyenlőtlenségek mérséklésében. A gyermekvédelmi felelősök munkavégzéséhez kapcsolódó 
dilemmák, avagy a szakmaközi konfliktusok megjelenése egy Dél-alföldi kisváros 
intézményeiben folytatott kutatás eredményeinek tükrében 

3) Bíró Zsuzsanna Hanna (CEU, WJLF): Szabad bölcsészet és szabályozott középiskolai 
alkalmazás (1900-1945) 

4) Hrubos Ildikó (BCE): A „Bologna Piramis” csúcsa – közelről 
5) Ábrahám Katalin (DE) – Tőzsér Zoltán (DE): Alap-és mesterképzésben tanuló hallgatók 

részvétele a felnőttképzésben  
6) Szentesi Balázs (PTE): Intézményesített kívülállás – „szubkulturális szolgáltatások” egy 

budapesti alternatív gimnáziumban  
7) Gábrity Molnár Irén (Újvidéki Egyetem): A vajdasági magyarok és szerbek iskolavégzettségi 

szintje és továbbtanulási hajlandósága 
8) Héra Gábor (Kurt Lewin Alapítvány, BME) – Széger Katalin (Kurt Lewin Alapítvány): 

Előítéletesség és kompetenciák 
9) Makovi Kinga (Columbia University) – Néray Bálint (BCE): Szeretve, vagy elismerve lenni? 
10) Csaba Zoltán (BCE) – Pál Judit (BCE): Iskolai konfliktusok vizsgálata network 

megközelítésben 
11) Vörös András (BCE) – Boda Zsófia (BCE): A népszerűség és a népszerűtlenség egyéni- és 

csoportszintű meghatározói 
 
(13) Iskola és kisebbségi helyzet 
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(Összehasonlító Interetnikus Kapcsolatok Szakosztály – szervező és levezető elnök: Neményi Mária) 
1) Vincze Enikő (BBTE): A lakóhelyi és iskolai szegregáció hatása az etnikai identifikációra 

Kelet-Európai roma családoknál    
2) Messing Vera (MTA SZKI): Kisebbségi serdülők az oktatásban: a mindennapi életet és a 

társas kapcsolatokat befolyásoló tényezők 
3) Neményi Mária (MTA SZKI): Identitás-modellek és stratégiák 
4) Feischmidt Margit (MTA KI, PTE): Az integráció politikája és a különbségek kultúrája az 

iskolák és roma tanulók viszonyában 
5) Vidra Zsuzsanna (MTA SZKI): Az etnicitás változó formái és az iskola   
6) Kerülő Judit (NYF): „Hogyan tovább?” Eredmények és nehézségek a roma gyerekek iskolai 

integrációjának folyamatában Nyíregyházán 
 
A szekcióülés első részében az EDUMIGROM FP7-es kutatás eredményeit ismertető 
előadások hangzottak el. Az előadások részben a magyarországi, részben a 9 ország 
részvételével folytatott survey- illetve közösségtanulmányok összehasonlító összefüggései 
közül emeltek ki néhányat. A vége felé járó komplex kutatás középpontjában serdülőkorú, 
pályaválasztás előtt álló „látható” kisebbségi fiatalok állnak, az elemzések iskolai 
teljesítményükről, esélyeikről, felnőttkorukra vonatkozó elvárásaikról, valamint 
etnikai/szociális identitásuk alakulásáról szóltak, a résztvevő országok többségi fiataljaival 
való összehasonlítás fényében. Két további előadás hangzott el, melyek témájukban szorosan 
kötődtek a fentiekhez: a két kismintás, kvalitatív kutatásról szóló beszámoló az 
iskolafenntartók integrációval kapcsolatos, korántsem elsősorban az érintett gyerekek 
szempontját előtérbe helyező hozzáállását elemezte.  

Az előadásokat követő vita a „látható” kisebbség meghatározásáról, a roma-migráns 
összehasonlíthatóság kérdéséről, valamint a közösségtanulmány módszertani problémáiról 
szólt. Az idő behatároltsága, rövidsége miatt azonban a viszonylag nagyszámú résztvevő 
érzékelhetően visszafogta magát, így elmélyültebb beszélgetés nem tudott kialakulni.  
 
(14) Etnikai kisebbségek és a többségi társadalom viszonya a konfliktusok tükrében 
(Etnikai Kisebbségkutató Szakosztály – szervező és levezető elnök: Kupa László) 
 

1) Lugosi András (BFL): „Sztálin főhercege”. Kohn báró vacsorái a Falk Miksa utcában a 
fajgyalázási törvény idején  

2) Vajda Júlia (ELTE): Az elrabolt múlt keresése 
3) Virág Tünde (MTA RKK): A migráció irányai falusi kisközösségekben 
4) Bindorffer Györgyi (OBH): „Addig terjed az autonómiám, amíg a pénzem”. Ellentmondások 

és konfliktuspotenciálok a magyar kisebbségi törvényben  
5) Bayerné Sipos Mónika (PTE): Hová vezet az ideológiai megosztottság? Konfliktus közeli 

állapot a magyar szervezetek között Kárpátalján 
6) Gábrity Molnár Irén (Újvidéki Egyetem): A nemzeti tanácsok szerepe a szerbiai interetnikus 

konfliktusok alakulásában 
7) Kovács Laura (PTE): Önkormányzatok a diszkrimináció ellen 
 

Az előadások nyomán kialakult élénk vita elsősorban három téma köré szerveződött.    
1./ A magyarországi holocaust és közvetlen történeti előzményei kapcsán a résztvevők is 
megerősítették, hogy a téma kutatására a rendszerváltozásig nem volt lehetőség, de azt 
követően sem váltak kellő mértékben hozzáférhetővé a levéltári források. Ez utóbbi hiátus 
nem a kutatói szándékok, hanem elsősorban a kellő politikai akarat hiánya miatt keletkezett, 
így annak a struktúrának a (relatíve) teljes körű bemutatására sem került/kerülhetett sor, 
amely a totális diktatúra kialakulásához és működéséhez vezetett. A további kutatások 
eredményességét segíthetik elő az olyan újszerű megközelítések, mint a jogi antropológia 
problémafelvetései, valamint a ’térbeli fordulat’ paradigmája. 
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2./ Fokozott résztvevői aktivitás kísérte a Székelyföldről külföldre irányuló munkavállalás 
problémáját is. Az említett, Magyarországra irányuló migráció magyarázata elsősorban az 
anyanyelv használatában és a közeli gazdasági lehetőségekben keresendő. Valószínűsíthető, 
hogy a magyar gazdaság teljesítőképességének visszaesésével csökkent/csökkenni fog 
Magyarország mint ’célország’ vonzereje. 
3./ A harmadik, szintén komoly érdeklődést kiváltó téma az európai önkormányzatok 
diszkriminációellenes együttműködése volt. A hozzászólók megállapították, hogy a 
diszkrimináció elleni összefogás generálta kooperáció elemzése során az intézményi és 
normatív háttér feltárásán túl már inkább az érintett önkormányzatok együttműködésének 
konkrét formáit lenne érdemes vizsgálni. A hazai önkormányzatok kooperációs potenciálját 
pedig nagymértékben csökkentik az önkormányzatok közötti konfliktusok. 

A többi előadás is szervesen kapcsolódott a konferencia programjához. A ’térbeli 
fordulat’ paradigmája segítségével vizsgálta az előadó egy, az ukrán határhoz közeli falunak –
ahová korábban elvándorolt roma családok költöztek vissza – a ’lokalitás’ mentén alakuló 
újjászerveződési folyamatait. A falu elitje őket ’idegenként’ kezeli, de maga is foglya a 
’patrónus-kliens’ viszony révén a falu lokalitásának. Az identitás 
választásának/választhatóságának problémájára fókuszált a több kisebbségi önkormányzat 
működését is elemző előadás, és azt hangsúlyozta, hogy a választás lehetősége csak a kettős 
identitás esetében áll fenn. Maga a Nektv. a „szabad identitásválasztás’ talaján áll, ami 
számos visszaélésre ad lehetőséget. Az ellentétek sajátos típusával foglalkozott az az előadás, 
amely két nagy kárpátaljai érdekvédelmi szervezet – a KMKSZ és az UMDSZ – ideokratikus 
tényezők által is motivált konfliktus-közeli állapotát mutatta be. 
 
 
(15) Köznapi igazságossági ítéletek, családi transzferek és a generációk közötti igazságossági 
elvek Magyarországon 
(szervező és levezető elnökök: Örkény Antal és Székelyi Mária, moderátor: Sik Endre) 

1) Koltai Júlia (ELTE): Újfajta mérési modellek a társadalmi igazságosság longitudinális 
mérésére 

2) Medgyesi Márton (TÁRKI): Az egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitűdök kohorszok közötti 
különbségei európai országokban 

3) Gál Róbert (TÁRKI): Újraelosztás teljes életpályák között: indikátorok és empirikus 
eredmények 

4) Huszár Ákos (KSH): Teljesítményelv. A társadalmi egyenlőtlenségek igazolása 
Magyarországon 

5) Herman Zita (LMP) – Ignácz Zsófia (Humboldt): A jövedelemi egyenlőtlenségek 
megítélésének és a jövedelemelosztási szabályok generációs eltérései. Magyarországi trendek 
és hatások 

6) Örkény Antal (ELTE) - Székelyi Mária (ELTE): Családi transzferek és igazságossági normák 
 

A szekció sikeresnek mondható. 20-25 fős közönség előtt hat előadás hangzott el a társadalmi 
egyenlőtlenségek percepciója, az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűdök, az újraelosztás és 
a teljes életpályák járulék- és járadékfizetésének generációs konfliktusai, a jövedelemelosztás 
generációs megítélése, illetve a családi transzferek témakörében. Az előadásokat követően 
felkért moderátor reflektált az elhangzottakra, kérdéseket feltéve az előadóknak, illetve 
továbbgondolva a hallottakat. Az ezt követő vitában számos felszólalás hangzott el, 
kiegészítve az elmondottakat. Ezek nagyban segíthetnek az előadóknak, hogy a későbbiekben, 
a szövegeken dolgozva további szempontokat vegyenek figyelembe, illetve új lehetőségeket 
próbáljanak ki elméleti előfeltevéseik empirikus tesztelésében. A szekció fontos tanulsága 
lehet, hogy a társadalmi és politikai konfliktusok terén a generációs szempontok és érdekek 
nemcsak felerősödni látszanak, de talán a jövő nagy kihívását is jelentik, ha a fenntartható 
fejlődésről és a társadalmi ellátórendszerek finanszírozhatóságáról gondolkodunk. 
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(16) Változó párkapcsolati és termékenységi mintázatok 
(szervező és levezető elnök: Szalma Ivett és Szél Bernadett) 

Helyszín: I. em. 15. terem 
1) Fabó Edit (ELTE): Virtuális közösségek konfliktusai a 19. században: A „boldog békeidők” 

vágy- és vagyonképe 
2) Magyar Henrietta (BCE): Urbánus huncutság?! – „Living Apart Together”: Párkapcsolati 

alternatíva a 21. században 
3) Murinkó Lívia (KSH NKI): A párkapcsolat-formálódás hatása a szülői házból való első 

elköltözésre Magyarországon 
4) Husz Ildikó (BCE): Gyermekvállalás és munkavállalás falusi szegény környezetben 
5) Szél Bernadett (KSH): A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése kvalitatív 

megközelítésben 
6) Makó Ágnes (MKIK GVI): A nemek közötti munkamegosztás termékenységre gyakorolt 

hatása Magyarországon 
7) Szalma Ivett (MTA SZKI): Attitűdök a házasságról és a gyermekvállalásról 
 

A szociológia leginkább változó jelenségével foglalkoztunk a szekcióban: több dimenzió 
figyelembevételével vizsgáltuk a párkapcsolat-kialakítás és a termékenység alakulását 
(elköltözés, összetartást segítő mintázatok, attitűdök, munkavállalás kérdése). A kutatási 
témák változatossága mellett a használt módszerek is sokszínűek voltak (forrás-elemzés, 
interjús vizsgálat, panel adatokon végzett survey vizsgálatok, és Minissa modell alkalmazása).  

Az előadásokat követően elsősorban arról alakult ki szakmai vita, hogy a nemek 
közötti munkamegosztásnak milyen hatása van a termékenységre és a párkapcsolati 
stabilitásra. 
 
(17) Ifjúsági csoportok, csoportközi viszonyok és csoportkultúrák 
(Nagyalföldi Szakosztály – szervező és levezető elnök: Szabó Ildikó) 

Helyszín: I. 13. terem 
1) Kiss Gabriella (DE) –  Fényes Hajnalka (DE): Fiatalok az önkéntes munka változó világában 
2) Balku Anett (DE): Virtuális és valóságos csoportok – az online szerepjátékok világa 
3) Németh Nóra (DE): Egyetemisták tudásközösségei 
4) Pataki Gyöngyvér (DE): Campus-tér 
5) Nyüsti Szilvia (DE): Egy fogalom, és ami mögötte van: avagy mit értenek napjaink 

egyetemistái a demokrácia alatt 
6) Sőrés Anett (DE): A szélsőjobboldali ideológia reprezentációja a debreceni egyetemisták 

csoportviszonyaiban 
7) Csákó Mihály (WJLF): A tolerancia különbségei a fiatalok lakóhelyi csoportjai között 
8) Csoba Judit (DE) – Czibere Ibolya (DE): A társadalmi nemekkel kapcsolatos sztereotípiák a 

középiskolás fiatalok körében  
 
A szekció előadásai két fő kérdés köré csoportosultak: (a) különböző középiskolás és 
egyetemista csoportokat szervező tényezőkre és (b) a csoportokra jellemző kultúra 
kutatásának módszereire és értelmezési lehetőségeire. Egyrészt arra keresték a választ, hogy 
milyen tényezők szervezik a különböző ifjúsági csoportokat, másrészt arra, hogy a 
csoportokra jellemző közös gondolkodási, magatartási, cselekvési mintákat hogyan 
közelíthetjük meg az empirikus szociológia eszközeivel, milyen módszerekkel lehet ezeket 
minél árnyaltabban megközelíteni. Az előadások témái a következők voltak: középiskolások 
intoleráns értékei a lakóhely típusának függvényében, középiskolások nemi sztereotípiái, 
önkéntes munkát végző egyetemisták, a demokrácia értelmezése egyetemisták körében, 
egyetemista tudásközösségek, virtuális és valóságos egyetemista közösségek az online 
szerepjátékok világában, terek a kampuszon, szélsőjobboldali egyetemisták. 
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Az előadások és a viták alapján három fő következtetést vonhattunk le. (1) A vizsgált 
ifjúsági csoportokat szervező tényezők (önkéntesség, intolerancia, nemi sztereotípiák, 
demokrácia, tudásjavak, valóságos és virtuális tér, szélsőjobboldaliság) térben és időben igen 
változékony fogalmak. (2) A kutatási módszerek és elemzési kategóriák megválasztása 
rendkívül fontos; a csoportszervező tényezők megközelítése körültekintő és komplex, a 
csoportok egyedi sajátosságaihoz igazodó módszertani apparátust igényel. (3) Sok lehetőséget 
kínál a csoportkultúrák elemzésére a kvalitatív (mélyinterjúk, résztvevő megfigyelések, 
fókuszcsoportos fogalomértelmezés, értelmezésre váró képek használata, terek percepciója) és 
kvantitatív módszerek együttes alkalmazása. 
 
(18) Fogyatékosság és integráció!? 
(szervező és levezető elnök: Balázs János és Laki Ildikó) 

Helyszín: TV szoba, földszint 
1) Balázs János (ELTE): Az integráció – eszmény vagy realitás? 
2) Hényel Katalin (ELTE): A felnőttképzés integrációs szerepe a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatásában  
3) Horváth Péter (ELTE): A hazai fogyatékosságügyi politika a fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtásáról szóló nemzeti beszámoló és az „árnyék-
jelentés” tükrében 

4) Kabai Imre (ZSKF): A felsőoktatási intézmények hallgatóinak véleménye a fogyatékossággal 
élőkről 

5) Keszi Roland (ELTE)- Papp Gergő (BCE): Fogyatékos emberekkel szembeni attitűdök 
nagyvállalatok HR-vezetői körében a világgazdasági válság idején – Gyorsjelentés a 21. 
század elejének Magyarországáról 

6) Keszi Roland (ELTE) – Kiss László (Educatio) – Papp Gergő (BCE) – Pál Judit (BCE): 
Autista gyermekek a mai magyar közoktatásban 

7) Laki Ildikó (MTA SZKI): Szervezetek, munkaadók és a fogyatékos személyek  
8) Sulyok Tamás (ZSKF): A fogyatékossággal élők tanulási lehetőségei és problémái a 

felsőoktatásban 
9) Heiszer Katalin (ELTE): Új fogyatékosságtudományi kutatási irányzatok Williams szindrómás 

fiatalok részvételével 
 
 A szekció előadásaiból teljes körűen kirajzolódott, hogy a fogyatékosság mint társadalmi 
probléma, mint kihívás hogyan teremti meg a rá vonatkozó társadalmi innovációt. 
Megfogalmazódtak azok a legfőbb társadalmi és attitűdbeli akadályok, amelyek a fogyatékos 
emberek beilleszkedését, befogadását befolyásolják, illetve hogy ezzel szemben hogyan 
fogalmazódott meg a fogyatékosságtudomány elméletrendszere és a gyakorlati fogyatékossági 
politika. Különös hangsúlyt helyeztünk a szakmai terminológiai kérdések tisztázására, a 
munkaadói és munkavállalói attitűdök változására. Felsorakoztattunk negatív és pozitív 
példákat; ilyennek minősül a nagyvállalatok bezáródása, illetve pozitív ellenpéldaként a 
szegregált foglalkoztatási rendszerben megfelelő innovatív kezdeményezéssel a szervezetből 
való kijutása esélye és lehetősége. Az innovatív kezdeményezések területén megismerhettük a 
particitipatív, valamint a photovoice módszert. 
 
(19) Attitűdök, értékek változása Európában. EUTE-ESS IV. hullám adatainak elemzése 
(Módszertani Szakosztály - szervező és levezető elnökök: Füstös László és Szalma Ivett) 

Helyszín: I. em. 15. terem 
1) Hajdu Gábor (TÁRKI, ELTE) - Hajdu Tamás (BCE): Társadalmi egyenlőtlenség, társadalmi 

igazságosság és szubjektív jól-lét 
2) Göncz Borbála (BCE): Az európai integráció megítélése a közép- és kelet-európai 

országokban 
3) Murinkó Lívia (KSH NKI): Életkori diszkrimináció Európában 
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4) Takács Judit (MTA SZKI) - Szalma Ivett (MTA SZKI): Homofóbia több dimenzióban – ESS 
2009 eredmények 

5) Ferencz Magdolna (PPKE): A fiatalok médiafogyasztása és politikai tájékozottsága  
6) Barlay Zsuzsa (ELTE): Kultúrateremtők. Arcképek egy társadalmi innováció történetéből 
7) Vicsek Lilla (BCE): Őssejtkutatás, őssejtterápia a magyar sajtóban és a laikus közönség 

körében 
 
A szekcióban szereplő előadásoknak, annak ellenére, hogy rendkívül heterogének voltak 
(társadalmi egyenlőtlenség, homofóbia, életkori diszkrimináció), két közös pontjuk is volt: az 
ESS negyedik hullámát használták, és többszintű regressziós modelleket alkalmaztak. Ennek 
következtében egy nagyon izgalmas és termékeny módszertani vita bontakozott ki, a 
többszintű regresszió alkalmazásával kapcsolatban: milyen országos szintű változókat 
érdemes bevonni a modellben (modell-építés) és hogyan lehet kezelni a multi-kollenaritást.  
 
 

Kerekasztal-beszélgetés, filmvetítés, könyvbemutató, színházi előadás, évforduló 
 
(20) A hazai társadalomtudományi eredmények K+F hasznosítása  

Moderátor: Ságvári Bence (MTA SZKI) 
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: 

• Sík Endre (ELTE, TÁRKI) 
• Simon Dávid (ELTE, korábban IHM, Magyar Országgyűlés) 
• Máder Miklós Péter (ELTE, Magyar Telekom) 
• Bozsonyi Károly (KGRE, Forsense) 
• Ságvári Bence (MTA SZKI, ITHAKA) 

 
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői olyan szakemberek voltak, akik eddigi pályájuk során 
egyszerre voltak (és vannak) jelen az akadémiai és for-profit kutatói-tanácsadói szektorban. A 
beszélgetés több témát próbált meg körüljárni. Elsőként a résztvevők arra keresték a választ, 
hogy mennyiben teljesít jól a szociológia a valóság értelmezésében, mennyire képes 
megtalálni a kurrens témákat, illetve milyen „hatásfokkal” képes az eredmények 
kommunikációjára, disszeminációjára?  

A résztvevők többé-kevésbé egyetértettek abban, hogy társadalomtudományokon belül 
a szociológia sajátos önreflexív habitusából, elméleti és módszertani hagyományaiból 
fakadóan sokszor nehezen talál utat a szélesebb közvélemény, illetve a kevésbé jól artikulált 
problémákat és kutatási kérdéseket megfogalmazó megrendelők felé.  

A beszélgetés során vita bontakozott ki arról, hogy milyen mértékben kéne a 
szociológiának nyitnia a könnyedebb és közérthetőbb kommunikáció irányába, és – 
nyilvánvalóan az összefüggések komplexitásának bemutatásában kompromisszumokat kötve 
– intenzívebben kommunikálni kutatási eredményeit. Ez ugyanis a forrásszerző képesség 
fenntartása miatt is fontos szempont, azonban a valóság túlzott leegyszerűsítésének veszélyét 
folyamatosan észben kell tartani, a 2x2-es mátrixok látszólag biztonságos világának a 
veszélyeire éppen a szociológusok hívhatnák fel a figyelmet. 

A beszélgetés kitért arra is, hogy milyen módon lehetne közelíteni az üzleti és az 
akadémiai kutatások világát, hogyan valósulhatna meg jobban a tudás- és 
technológiatranszfer, és ebben milyen szerepe lehet azoknak a közvetítő „hídembereknek”, 
akik a két szféra között „ingázva” élik mindennapjaikat.  
 
(21) Kutatás – megőrzés – felhasználás  
(Kvalitatív Szakosztály - szervező és levezető elnök: Kovács Éva) 
Moderátor: Sipos Júlia (MR) 
Felkért előadók: 
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• Kitzinger Dávid 
• Lukács Bea és munkatársa 
• Örkény Antal 
• Szécsényi András 
• Szilágyi Csaba 

 
Az MSZT Kvalitatív Szakosztálya által szervezett szekció néhány olyan, a szélesebb 
tudományos nyilvánosság előtt jóformán ismeretlen adatbázist mutatott be, amely a 
társadalomkutatás számára értékes adatokat tárol. Ezek olyan digitális adatbázisok, amelyek 
vagy már most hozzáférhetőek az interneten/digitális könyvtárban, vagy a közeljövőben 
kerülnek a 20. század Hangja Archívum digitális gyűjteményei közé. 

Örkény Antal a 20. század hangja archívumot (www.20szazadhangja.hu) és az Escape 
videóinterjús projektet mutatta be, amelyben Magyarországról a második világháború alatt és 
után menekülésre kényszerültek mesélik el élményeiket. Ez a gyűjtemény hamarosan a „20. 
század hangja” archívumában elérhető lesz. 

Kitzinger Dávid (http://www.kitzinger.hu/?p=319) először a digitális gyűjtemények 
hozzáférésének néhány elméleti kérdéséről beszélt, a nyílt, tehát demokratikus archívumok 
előnyeit kihangsúlyozva. Ezután a Filmhíradók és a Gramofon Online digitális 
gyűjteményekről beszélt. 1914 és 1949 között készült filmhíradókat, valamint a 20. század 
elejétől az 50-es évekig készült hangfelvételeket tekinthet és hallgathat meg a néző, amelyek 
az adott kor egy karakteres lenyomatát adják. Több innovatív technikai megoldással készült a 
gyűjtemény weboldala, amely színessé és izgalmassá teszi az archívumot és elősegíti a minél 
szélesebb körű használatát.  

Szilágyi Csaba, az OSA munkatársa egyfelől az OSA Parallel Archive elnevezésű, 
kutatási (nyers) anyagokat megosztó felületét mutatta be. Itt kutatók megoszthatják a 
tudósközösséggel az archívumokban fellelt anyagaikat, megkönnyítve egymás munkáját és 
átláthatóvá téve a sajátjukat. Másfelől a bosnyák tömegsírokat leíró orvosi jegyzőkönyvekről 
szóló interaktív kiállításról beszélt, ahol a látogatók kutatókká válhatnak, egyfelől 
betekinthetnek a papíralapú gyűjteménybe, másfelől pedig számítógépes, google-alapú 
térképen mozogva ismerhetik meg az események helyszíneit. 

A prezentációk után a bemutatott digitális gyűjtemények és általában a magyar 
digitális gyűjtemények néhány kérdését vitatták meg a résztvevők és a közönség. 
 
 
(22) A társadalmi fejlődés mérése - a Stiglitz jelentés tanulságai 
(Társadalomstatisztikai Szakosztály - szervező és levezető elnök: Harcsa István és Hrubos Ildikó) 
Vitavezető: Hrubos Ildikó (BCE) 
Vitaindító előadások: 

Hüttl Antónia (BCE): Mérés a gazdaságban és a társadalomban – lehetőségek és korlátok 
Harcsa István (KSH): A Stiglitz jelentés – továbbra is a régi paradigmák mentén? 

Résztvevők:  
• Gyulai Iván (ÖIA) 
• Halpern László (MTA KI) 
• Harcsa István (KSH) 
• Hüttl Antónia (BCE) 
• Kőrösi Gábor (MTA KI) 
• Pozsonyi Pál (KSH) 
• Tardos Róbert (MTA-ELTE) 

 
A Fényes Elek Műhely (FEM) által szervezett műhelykonferencia egyik alapvető célja az 
volt, hogy szakmaközi vitát kezdeményezzen a társadalmi fejlődés mérésével kapcsolatos 
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kérdésekről, amihez a Stiglitz jelentés kritikai értékelése adott bizonyos kiindulást. Ennek 
értelmében alapvetően a közgazdasági, a szociológiai, valamint a fenntartható társadalmi és 
környezeti fejlődés kérdéseivel foglalkozó szakemberek részvételével zajlott a párbeszéd. A 
vita orientálását jól segítették az előzetesen megírt vitaanyagok és körkérdések. 

A műhelykonferencia másik célja az volt, hogy a társadalmi fejlődés mérésével 
kapcsolatosan szakmai ajánlást fogalmazzon meg, részben az előzetesen közreadott anyagok, 
részben a vita tanulságai alapján. Az ajánlás véglegesítésére a következő napokban kerül sor. 
A szakmai ajánlás fő üzenete az, hogy – alapvetően a Stiglitz jelentés „felhívásához” 
kapcsolódva – elmélyült, és a szerteágazó kérdéseket koherens keretek között kezelő nemzeti 
szintű kutatási program elindítására tegyünk javaslatot.  

A szakmai ajánlás keretében kell felvázolni azokat az alapvető kutatási célokat, 
amelyek a társadalmi fejlődés értelmezésével és mérésével kapcsolatos  nézetrendszereket, 
illetve az azok  közötti, döntően értékrendszerbeli különbségekből fakadó eltéréseket mutatja 
be, majd ezekre alapozva olyan további kutatások megfogalmazását kezdeményezni, amely –
különbözőségük tiszteletben tartása mellett – az értékrendszerek lehetséges harmonizálását 
tűzi ki célként.  

A hangsúly a termelés- és profitorientált, valamint a fenntartható társadalmi fejlődés 
értékrendszerén alapuló modellek alkalmazhatóságán, illetve az ezek keretén belül kialakított 
mérési módszerek és értelmezési keretek megfelelő szakmai „tesztelésén” van. 
 
(23) Carlos Alvarez: Szabadságra nevelve. "Hálánk és üdvözletünk az árnyékok országából" 
(filmvetítés), közben könyvbemutató: Hubert Lanssiers: A sárkány fogai 

Carlos Alvarez (Peru) Hubert Lanssiers atya munkásságát folytatva a börtönviselt emberek 
integrációját segíti elő. 
 

(24) Moldova Ágnes: Az abaújkéri iskolakomplexum (filmvetítés) 
 
(25) Balogh Rodrigó: Tollfosztás c. dramatikus játék (dramatikus játék) 
  
(26) Kerekasztal-beszélgetés a diszkriminációról 

Moderátorok:  
Balogh Rodrigó (színész, rendező)  
Junghaus Tímea (művészettörténész) 
Kóczé Angéla (szociológus, antropológus) 

 
(27) 30 éves a KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja (Csíkszereda) 

Bodó Julianna (KAM): a) A KAM bemutatása b) Székelyföldi migránsok a transznacionális 
térben 

 
(28) HERA (Nevelés és Oktatáskutatók Szervezete) bemutatkozás 
 


