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Progresszió – Regresszió 
 

a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 
 

2012. november 9-10. 

Közép–Európai Egyetem (Central European University [CEU], 1051 Bp., Nádor utca 9.) 

 

A konferencia témája 
 

A konferencia témája ebben az évben a fenntartható társadalmi fejlődés valamint a fejlődésrezisz-

tencia történeti, társadalmi, kulturális, társadalomlélektani és gazdasági okainak feltárása. A rend-

szerváltás óta eltelt két évtized megmutatta, hogy a piacgazdaságra történő áttérés önmagában nem 

eredményez társadalmi-gazdasági fejlődést, illetve hogy az áttérés következményeként a visszafej-

lődés is lehetséges. A konferencia arra keresi a választ, hogy a közép-kelet-európai régióban s azon 

belül Magyarországon milyen magyarázó modellek születtek a fenntartható fejlődés valamint a fej-

lődésrezisztencia eseteire, számot vetve egyben a tágabb nemzetközi színtér globális összefüggései-

vel az integrációs folyamatok kiterjedése és az elmúlt évek válságjelenségei nyomán. 

 

Csepeli György elnök  

Budapest, 2012. március 

 

Felhívás 

 

A Magyar Szociológiai Társaság előadók jelentkezését várja az alábbi szekciókba: 

 
A szekció neve: Szekció-

vezető(k): 

1. A modernitás társadalomelméleti problémái Rényi Ágnes 

2. Crises and Social Innovations (Kvantitatív Társadalmi Dinamika Szakosztály) Fokasz Nikosz  

3. Questions of European identity – Progression or Regression? Göncz Borbála és 

Tóth Lilla 

4. Intergenerational Resource Reallocation: Sustainability and Fairnes   Gál Róbert 

5. Higher Education for Social Cohesion in a Cross-border Area Pusztai Gabriella 

6. Vallás és ifjúság a változó világban (Vallásszociológiai Szakosztály) Török Péter  

7. A határ mint komplex rendszer Sik Endre 

8. Progresszió és regresszió az oktatásban (Oktatásszociológiai Szakosztály) Nagy Péter Tibor  

9. Visszafejlődés a társadalmi nemek egyenlőségének területén (Feminizmus Szakosztály) Pető Andrea és 

Berán Eszter 

10. Totem és társadalom – Émile Durkheim: Vallási élet elemi formái megjelenésének 

100. évfordulójára (Vallásszociológiai Szakosztály) 

Máté-Tóth And-

rás 

11. Changing Families in a Changing World (Családszociológiai Szakosztály) Szél Bernadett és 

Szalma Ivett 

12. Progresszív fiatalok (?) (Ifjúságszociológiai Szakosztály) Murányi István és 

Nagy Ádám  

13. Egyéb  
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A jelentkezés módja 
 

A konferenciára a konferencia webfelületén keresztül lehet jelentkezni:  

www.szociologia.hu/jelentkezes_a_konferenciara_absztraktok_feltoltese 

 

A regisztráció során személyes adatok, valamint angol illetve magyar nyelvű absztrakt feltöltése 

szükséges. Egy előadó legfeljebb egyszer adhat elő, de szerzőtársként többször is szerepelhet. A 

feltöltéskor meg kell nevezni a szekciót, amelybe az előadó jelentkezni kíván. Ha a téma nem so-

rolható be egyik szekcióba sem, de a konferencia témaköréhez tartozik, akkor az „Egyéb témakör”-t 

kell választani.  

 

A jelentkezés határideje: 2012. május 15. 

 

A rendszer a határidő lejárta után nem fogad el újabb jelentkezést. A feltöltött adatokat a jelentkezé-

si határidőn belül lehetséges módosítani a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó segítsé-

gével.  

 

A jelentkezést Tudományos Bizottság bírálja el május hónap folyamán. A jelentkezők e-mail-ben 

kapnak értesítőt a bírálat eredményéről. Elutasítás esetén az indoklás alapján egy alkalommal van 

lehetőség módosításra a webfelületen keresztül, szintén a regisztráció során megadott e-mail cím és 

jelszó segítségével.  

 

A Tudományos Bizottság az „Egyéb témakör”-ben elfogadott előadásokat új, vagy már meglévő 

szekcióba sorolhatja, valamint szakmai szempontok alapján a szekciók előadásait is átcsoportosít-

hatja. A végleges szekciókról a szervezőbizottság értesítést küld, és egyben a részvétel megerősíté-

sét kéri az előadótól.   

 

Absztraktok 
 

Az absztraktok terjedelme egyenként (magyar és angol külön-külön) 1000-1200 karakter szóközzel, 

cím és szerzők nélkül. A Társaság az absztraktokat megjelenteti a Társaság honlapján, valamint a 

teljes tanulmányokkal együtt CD-n is.  

 

Poszterek 
 

A Társaság lehetőséget biztosít poszterek bemutatására is. A jelentkezés megegyezik a fent leírtak-

kal, a webfelületen a „Poszter szekció”t szükséges választani. 

 

Regisztrációs díj előadók számára 
 

 Elfogadott előadás vagy poszter esetén az előadó(k)nak regisztrációs díjat szükséges fizetni.  

 Előadói regisztrációs díj MSZT tagoknak: 3000 Ft, nem MSZT tagoknak: 5000 Ft 

 A díjat kérjük átutalni az MSZT számlaszámára: ERSTE Bank 11991102-02102940-

00000000. A megjegyzés rovatba kérjük beírni: név, konferencia 2012. 

 Ha az átutalt összegről számlát kér, a konferencia helyszínén jelezze a regisztrációnál. Szük-

séges adatok: név, adószám, cím, számlaszám, összeg.  

 Ha az átutalás akadályba ütközik (pl. határon túlról érkező előadók esetében), kérjük jelezze! 

Ebben az esetben a regisztrációs díj a helyszínen, készpénzben fizethető.  

 

A regisztrációs díj átutalásának határideje: 2012. július 30. 

http://www.szociologia.hu/jelentkezes_a_konferenciara_absztraktok_feltoltese
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A konferencia nyelve 
 

A konferencia nyelve angol és magyar, a szekcióban csak a szekció meghirdetett nyelvén hangoz-

hatnak el az előadások. 

 

 

A konferenciáról 
 

Előadások 
 
Az előadások időtartama 20 perc + 10 perc kérdések. A szekciótermekben lehetőség lesz lap-top és 

kivetítő használatára. A pontos időbeosztásról, technikai háttérről, power point-ok beküldéséről, és 

egyéb, az előadásokkal kapcsolatos információkról a Társaság e-mail-en értesíti az előadókat.  
 

Teljes tanulmányok 
 

A Társaság az előadásokhoz kapcsolódó teljes tanulmányok megjelentetésére is lehetőséget nyújt. A 

tanulmányok megjelennek:  

 A társaság honlapján. 

 Konferencia CD-n, az absztraktokkal együtt, lektorálva, ISBN számmal. 

 A teljes tanulmányokat az előadó a Szociológiai Szemle szerkesztőségéhez is eljuttathatja.  

A tanulmány elfogadása és megjelentetése ebben az esetben a folyóirat szabályainak megfele-

lően zajlik.  

A tanulmányok nyelve az elhangzott előadás nyelve. A formai követelmények azonosak a Szocio-

lógiai Szemle elvárásaival: www.szociologia.hu/tanulmanyok_bekuldese 

 

Kapcsolat 

 
Magyar Szociológiai Társaság 

Cím: 1014 Budapest, Országház utca 30. 

Telefon: 70/6247718, 70/6247704, 70/6247701 

Honlap: http://www.szociologia.hu 

Jelentkezés: www.szociologia.hu/jelentkezes_a_konferenciara_absztraktok_feltoltese 

A konferencia e-mail címe: mszt2012konf@socio.mta.hu 

http://www.szociologia.hu/tanulmanyok_bekuldese
http://www.szociologia.hu/
http://www.szociologia.hu/jelentkezes_a_konferenciara_absztraktok_feltoltese
mailto:mszt2012konf@socio.mta.hu

