
 
 

                                                         

Családformálódás, társadalomszerkezet és devianciák Magyarországon  

Emlékkonferencia Andorka Rudolf halálának huszadik évfordulója alkalmából 

Felhívás előadástervek benyújtására 

 

Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság (ARTT), a Budapesti Corvinus Egyetem 

(BCE), valamint a KSH Népességtudományi Kutatóintézet (NKI) emlékkonferenciát szervez, 

amellyel tisztelegni kívánunk Andorka Rudolf tudományos munkássága előtt. Különösen 

fontosnak tartjuk, hogy a konferencián Andorka Rudolf szellemi örökségének megfelelően 

elméleti megfontolásokból kiinduló, a nemzetközi tendenciákat figyelembe vevő, empirikus 

elemzések hangozzanak el. 

A konferencia tematikus hangsúlyai kapcsolódnak azokhoz a kérdésekhez, amelyek Andorka 

Rudolf munkásságát is jellemezték. Előadásokat várunk többek között az alábbi kérdésekről. 

Mennyiben más a magyar társadalom ma, mint volt húsz évvel ezelőtt? Mit mondhatunk a 

magyar társadalom szerkezetéről, a depriváltak és a középosztály helyzetéről, létezik-e 

Magyarországon egy reménytelen „underclass”? Megváltoztak-e a családok, és ha igen, 

milyen módosulások mentek végbe? A családformálódás elhalasztásának milyen 

mozgatórugói és következményei vannak? Milyen átalakulást figyelhetünk meg a társadalmi 

beilleszkedési zavarok megnyilvánulási formáiban: megváltoztak az addiktív szerek, amiket 

használunk, az addikciók milyen új formái jelentek meg, hogyan kell értékelni az 

öngyilkosságok számának csökkenését, milyen más normasértő viselkedések jelentenek 

problémát a mai magyar társadalomban stb.? 

A konferencia szervezői olyan elemzésekre várnak javaslatokat, amelyek várhatóan 

hozzájárulnak a mai magyar társadalom folyamatainak megértéséhez, többek között azáltal, 

hogy közvetlen kapcsolatot teremtenek a teoretikus megalapozottság és az empirikus, 

társadalomstatisztikai jellegű adatok között.  

A konferenciára 2017. június 30-ig kiterjesztett absztrakt (2-3 oldal) benyújtásával lehet 

jelentkezni, amelyeket a konferencia előkészítő bizottsága értékel, és dönt azok elfogadásáról. 

Ennek eredményéről 2017. július 31-ig értesíti a jelentkezőket.  

A konferencia tervezett időpontja 2017. november 16., helyszíne a Budapesti Corvinus 

Egyetem.   



 
 

A jelentkezéseket az alábbi témakörökben várjuk: 

 

1. Társadalmi rétegződés, társadalmi különbségek, szegénység  
 

- depriváció, a jövedelmi szegénység és a munkaerő-piaci marginalizálódás 
összekapcsolódása  

- iskolázottsági szerkezet, technológiai változás és foglalkozási rétegződés, demográfiai 
változás és jövedelmi egyenlőtlenség  

- a gyermekes családok és idős nyugdíjasok relatív helyzetének változása a gazdasági 
válság után 

- a polarizálódás és középosztályosodás tendenciái  
- új törésvonalak a társadalomszerkezetben 

2. Termékenység és családformálódás 

- a gyermekvállalás alakulása: mikro és makro társadalmi trendek és magyarázatok 

- párkapcsolatok: eltérő formák és átmenetek  

- tipikus és atipikus családformák 

- családok, nemek, nemzedékek  

3. Devianciák  

- egészségkárosító magatartások  
- új és régi típusú addiktív szokások 
- normasértő viselkedések 
- társadalmi adaptációs problémák 

 

A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük: 

szociologia@uni-corvinus.hu 

 

A konferencia szervezőbizottsága:  

Elekes Zsuzsanna, Harcsa István, Nagy Beáta, Spéder Zsolt, Szántó Zoltán, Tóth István György 

 

 

 

mailto:szociologia@uni-corvinus.hu



