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Plenáris szekciók bemutatása
1. Big data
Szekcióvezető: Koltai Júlia (MTA TK; ELTE)
Időpont: október 20. csütörtök, 11:30-13:00. Terem: Nagyelőadó (001)
A masszív adathalmazok egyre inkább rendelkezésre állnak a legtöbb tudományterületen. Fontos azonban
tisztában lenni azzal, hogy az adott tudományban az ilyen jellegű “nagy adatok” milyen lehetőségeket
nyújtanak és milyen korlátjaik vannak. A szekció célja, hogy betekintést adjon a big data
társadalomtudományi felhasználási lehetőségeibe.
Előadások:
1. Barna Ildikó (ELTE), Dessewffy Tibor (ELTE) és Németh Renáta (ELTE): Paradigma vagy parafrázis?
2. Ságvári Bence (MTA TK) és Koltai Júlia (MTA TK; ELTE): „Hány éves Ön?" Tabudöntögetés network
és big data alapokon
3. Kmetty Zoltán (ELTE; MTA-ELTE Peripato kutatócsoport) és Bozsonyi Károly (KRE):
Öngyilkosságok szezonális mintázatai a twitter bejegyzésekben

2. Lokális gyakorlatok és területi sajátosságok a társadalmi különbségteremtésben
Szekcióvezetők: Megyesi Boldizsár (MTA TK) és Lajos Veronika (MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport)
Időpont: október 20. csütörtök, 14:00-15:30. Terem: Nagyelőadó (001)
Az egyenlőségeket és egyenlőtlenségeket kialakító társadalmi különbségteremtésnek, kölcsönös
összefüggésben az önazonosság- és ön-megkülönböztetés folyamataival, két alapvető színtere a következő: a
diszkurzív stratégiák és a lokalitáshoz kötődő társadalmi-kulturális gyakorlatok. A 21. század elején az
emberek közti különbségtétel egyik alapja a fogyasztás. Vajon a kortárs társadalom kritikájának egyik
példája, a fogyasztásellenes, önellátásra, illetve az öko-életmód megvalósítására törekvő magyar ökofalvak
esetében a társadalmi különbségteremtésnek milyen társadalmi gyakorlatai ismertek a mindennapokban és a
lokális diszkurzív térben? Az ökoszisztéma szolgáltatások értékelése, elismerése, illetve igénybevétele
milyen összefüggésben áll az azonosság és különbségteremtés folyamataival? A migráció kontextusában a
diszkurzív másság és azonosság közös keretben történő értelmezése miként változik napjainkban, a 2015-ös
ún. menekültválság idején? A kirekesztés különböző formái hogyan jelennek meg a különböző teret
használó, az abban élő csoportok számára, és miként reflektálnak ezekre a folyamatokra? A vélt, várt
ökológiai társadalmi változások hogyan jelennek meg a mindennapi gyakorlatokban és a diskurzusokban?
Szekciónkban a társadalmi különbségteremtés problémáját kívánjuk körüljárni, a fentiekhez hasonló
kérdések mentén, interdiszciplináris – szociológiai, kulturális antropológiai és ökológiai közgazdaságtani –
megközelítésben. Célunk annak megvitatása, hogy a lokalitás – mint földrajzi adottság, változó természeti
környezet és szociokulturális életvilág –, a maga sajátos történetiségével együtt hogyan befolyásolja a helyi
különbségek kialakulását és miként határozza meg azok fennmaradását, újratermelését, illetve átalakulását.
Előadások:
1. Farkas Judit (PTE): Az ökológiai életforma mint társadalomkritika: azonosság és különbözőség egy
hazai öko-közösségben
2. Kelemen Eszter (ESSRG Kft, BCE): Az ember-természet viszonyrendszer eltérő reprezentációi:
gyerekrajzok és felnőtt narratívák összehasonlítása a Kiskunságból
3. Virág Tünde (MTA KRTK): Az etnicitás szerepe a társadalmi különbségtevésben
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3. Hogyan tanítsunk társadalomtudományt?
Szekcióvezető: Király Gábor (BGE; BCE)
Időpont: október 20. csütörtök, 15:45-17:15. Terem: Nagyelőadó (001)
Napjainkban a felsőoktatásban az egyik legégetőbb kérdés, hogy milyen módon lehet a hallgatók személyes
fejlődését biztosítani egy változékony, folyamatosan alakuló társadalmi és technológiai térben. Jeffries és
Andrews úgy fogalmazott a változásokkal kapcsolatban, hogy a „csirkeetetés” modell többé már nem
működőképes a felsőoktatási gyakorlatban. Ebben a modellben az oktató monopolhelyzetben volt: nála volt a
tudás „kukoricás vödre”, és azok a lelkes hallgatók, akik elég közel kerülhettek hozzá, részesülhettek a leeső
tudás-magvakból. Jelen helyzetben a „kukorica” azonban már mindenhol ott van. Egy előadáson elhangzó
információ viszonylag könnyen elérhető, ellenőrzéséhez elegendő internetkapcsolattal rendelkezni. Ezt a
trendet erősíti az online elérhető ingyenes kurzusok (MOOC) terjedése, amely szintén azt sugallja, hogy
bármilyen tudás könnyen és az egyén időbeosztásához igazodva sajátítható el. Mindezeken túl egy oktatónak
már nem csupán a hallgatók enerváltságával kell megküzdenie annak érdekében, hogy felkeltse és ébren
tartsa érdeklődésüket, hanem minden olyan tartalomnál és személynél érdekfeszítőbbnek kellene lennie, amit
a hallgató a szünet nélkül magával hordott, szórakoztató központtal felérő digitális eszközein elér. Mindez
megkérdőjelezi a tudásátadás hagyományos formáit és módszereit, és lépéskényszerbe hozza a felsőoktatási
szereplőket. Jelen szekció kifejezetten ezekre kihívásokra kíván reflektálni. A szekció három előadása nem
csupán elméleti oldalról kívánja tárgyalni ezekre a kihívásokra, hanem konkrét oktatás-módszertani
újításokat mutatnak be reflektálva ezek előnyeire és az általuk felvetett nehézségekre.
Előadások:
1. Gelei András (BCE): Akciókutatás és akciótanulás a szervezetfejlesztés területén.
2. Glózer Rita (PTE): Hogyan tanítsuk a digitális bennszülötteket?
3. Gáspár Judit (BCE), Matolay Réka (BCE) és Esse Bálint (BCE): Döntési technikák kurzus – tapasztalati
tanulás a tanteremben?

4. Láthatatlan kilátástalanság? Kriminalizált társadalmi csoportok kutatásának dilemmái és
kihívásai
Szekcióvezető: Bezsenyi Tamás (ELTE)
Időpont: október 20. csütörtök, 17:30-19:00. Terem: Nagyelőadó (001)
A kriminalizált társadalmi csoportokról szóló kutatások igazi próbaköve, hogy tudnak-e különböző deviáns
viselkedést tanúsító társadalmi csoportokat azonosítani és a csoportok belső dinamikájáról, működéséről
hiteles információt átadni. Azonban a büntetőjogilag szankcionált cselekmények elkövetésekor a látencia a
csoportképződés sikerességének egyik fontos feltétele, így ezek a csoportok jellemzően rejtőzködőek,
megpróbálnak nemcsak a hatóságok, hanem gyakran a kutatók előtt is láthatatlanok maradni.
Az alábbi szekció a láthatatlan, veszélyesnek gondolt, (bár valójában sokszor épp veszélyeztetett),
társadalmi csoportok szociológiai vizsgálatának dilemmáit járja körül. A három előadásban olyan
csoportokat mutatunk be, amelyek megélhetési vagy túlélési stratégiái kriminalizálva vannak. Azt vizsgáljuk,
hogy a jog és a joggyakorlat (különböző, államot képviselő intézmények és szereplők) hogyan határoznak
meg veszélyes, deviáns egyéneket és csoportokat, és ez hogyan hat vissza különböző marginalizált,
kilátástalan csoportok belső dinamikájára és az egyének életútjára. Egyúttal reflektálunk ezekről a látens
csoportokról való diskurzusra és empirikus kutatásaink alapján azt mutatjuk be, hogy mit és hogyan
tudhatunk meg ezekről a csoportokról. A három előadás három különböző csoporttal foglalkozik: a
prostitúcióban résztvevőkkel, a fiatalkorú bűnelkövetőkkel és a karrierbűnözőkkel.
Előadások:
1. Bezsenyi Tamás (NKE RTK, ELTE): A megszervezett láthatatlanság szervezeti dilemmái
2. Katona Noémi (Humboldt Egyetem): Az utcai prostitúciót működtető rejtett hálózat
3. Rosta Andrea (PPKE): „Elveszett” gyerekek
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5. A demokratikus „uralom” esélye Magyarországon
Szekcióvezető: Sik Domonkos (ELTE)
Időpont: október 21. péntek, 09:15-10:45. Terem: Nagyelőadó (001)
A weberi értelemben vett uralom a társadalmi kapcsolatok mikro és makro szintű értelmezéséhez egyaránt
jól használható fogalomként ideálisnak tűnik a rendszerváltás utáni átalakulások összetett értelmezéséhez. A
legitimitástipológiából kiindulva lehetőség nyílik a modernizációra és a demokratizációra vonatkozó
kérdések párhuzamos felvetésére. A rendszerváltás utáni időszakkal kapcsolatban jelenleg két karakteres
álláspont különböztethető meg: az egyik szerint a modernizációs deficittel összefüggő antidemokratikus
átrendeződésként értelmezhető az uralom rendszerváltás utáni története, melynek eredményeként a kevésbé
racionális uralmi és a hatalmi relációk hangsúlyosabbá válnak. A másik szerint a demokrácia
lehetőségfeltételei változtak meg a globalizálódó, információs és kockázati tendenciákkal jellemezhető késő
modernitásban, és az uralom hazai hibrid sajátosságai is ebből a perspektívából érthető meg. A szekció célja
ezen általános kérdésfelvetés mellett az, hogy legitimitás perspektívájából rákérdezzünk, milyen értelemben
beszélhetünk ma legitim uralomról az intézmények és a személyközi viszonyok szintjén? Az előadások
szűkebb fókuszát az ágencia kérdése adja: arra keresünk választ, hogy milyen cselekvési teret biztosít az
állampolgárok számára a közjogi-gazdasági-politikai-társadalmi intézményrendszer? Innen továbbvezet a
közös gondolkodás abba az irányba, hogy a hatalmi és uralmi keretek hibridjéhez miként viszonyulnak az
állampolgárok, milyen nem-szándékolt következményei vannak az ezekhez való alkalmazkodásnak, vagyis
milyen rendszerré áll össze ez a cselekvő-intézmény kölcsönhatás. Másrészt abba az irányba is, hogy milyen
emancipatorikus potenciálok vannak egy ilyen rendszerben, vagyis miként lehet kizökkenteni a
kényszerpályáról a hatalmi struktúrákhoz igazodó ágenst, ki és miként lehet ennek előmozdítója.
Előadások:
1. Sik Domonkos (ELTE): A rendszerváltás utáni generáció legitimitás-mintázatai
2. Krémer Balázs (DE): Néhány szempont a legitimitás hiányához
3. Tóth Gábor Attila (Alkotmánybíróság, Moldovai Köztársaság): A nép nevében? Demokratikus részvétel
az 1989 utáni alkotmányos rendszerekben

6. Beszédes hallgatás
Szekcióvezető: Németh Krisztina (MTA KRTK RKI)
Időpont: október 21. péntek, 11:00-12:30. Terem: Nagyelőadó (001)
A hallgatások okainak megfejtése alapvető jelentőségű a társadalomtudományi kutatásokban, akár a
kérdőíves válaszmegtagadásról, az interjúk készítését megakadályozó tényezőkről, akár a bizalom kérdéséről
van szó. A hallgatás konstitutív szerepet játszik az értelmezésben, miközben az eltitkolt jelenségek akkor is
hatnak a kutatás eredményére, ha nem vesszük észre őket. A titkok, az eltakart valóságok meghatározzák a
mozgást a terepen, előre vetítik a közösségbe való beilleszkedés esélyét és kijelölik a megismerés határait. A
kiszolgáltatottság, az erőszak, a titok, az informalitás és a bűnözés olyan valóságszeletek, amelyeket hiába
övez hallgatás, megkerülhetetlenek az empirikus kutatás során: elmondhatatlanságuk vagy
kimondhatatlanságuk ellenére is meghatározzák a köznapi cselekvéseket, a túlélési stratégiákat, az
énbemutatásokat. Éppen ezért kulcsfontosságú az eltakart jelenségek felismerése és reflektálása, miközben a
megfigyelés és a titokfejtés, azaz a „spicliként” való működés (Goffman, 1989) vagy a „nyomolvasás”
(Ginzburg, 2010) etikai kérdéseket is felvet. Az előadások a hallgatások értelmezésének lehetőségeit járják
körül konkrét kutatási példákból kiindulva, amelyek általánosabb módszertani, etikai dilemmákra és
elméleti, episztemológiai kérdésekre is fényt vetnek.
Előadások:
1. Kovács Éva (MTA TK; Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies,): "Ha a csend beszélni
tudna" - A csend helye, ideje és jelentése az élettörténeti interjúban
2. Durst Judit (UCL): Kamatosok, strigovicák, álgádzsók: Egy kollaboratív etnográfiai kutatás
módszertani reflexiói
3. Vigvári András (MTA TK): „Nehéz szavakba önteni”: a résztvevő megfigyelés szerepe az „eltakart
valóságok” feltárásában
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Szakosztályi ülések
1. Családszociológia Szakosztály
A szakosztályi ülés vezetői: Murinkó Lívia (KSH NKI) és Szalma Ivett (FORS)
Terem: 307, Időpont: október 21. péntek, 13:30-14:50 és 15:00-16:20
Szakosztályunk témája a Magyarországon zajló jelenlegi családszociológiai kutatások áttekintése. A
szakosztályi ülés célja, hogy megismerjük, hogy a tagjaink milyen kutatásokban vesznek részt és lehetőséget
biztosítsunk az előadóknak arra, hogy a jelenleg folyó kutatásaikat bemutathassák, majd ezt követően
megvitassuk a felmerülő kérdéseket. Ugyanakkor teret kívánunk adni azoknak a témáknak is, melyek egyegy speciálisan hazai családszociológiai problémára fokuszálnak.
Előadások:
1. Tóth Olga (MTA TK): Az első demográfiai átmenet kezdetén – családrekonstitúciós vizsgálat egy magyarországi településen a 20. század elején
2. Husz Ildikó (MTA TK): Hátrány-e tinédzser anya gyermekének lenni?
3. Vicsek Lilla (BCE): Fertilitás mítoszok, technológiai mítoszok – Laikusok érvelése a korhoz kapcsolódó fertilitás csökkenésről és a reproduktív technológiák szerepéről
4. Murinkó Lívia (KSH NKI): A házasságkötések számának növekedése – kik és miért?
szünet
5. Takács Erzsébet (ELTE): Változó család – változó szolidaritás? A családi szolidaritás jelensége
6. Medgyesi Márton (TÁRKI): Idős szülők és gyermekeik közötti támogatások: Magyarország európai
összehasonlításban
7. Neményi Mária (MTA TK) és Takács Judit (MTA TK): „Doing gender” Magyarországon
8. Nagy Beáta (BCE): Létezhet-e munka-magánélet egyensúly vezetőállásban?

2. Etnikai Kisebbségkutató Szakosztály: Eredmények és perspektívák – kudarcok és akadályok: a demokratikus etnikai közösségképződés lehetőségei
A szakosztályi ülés vezetője: Kupa László (PTE)
Terem: 302, Időpont: október 21. péntek, 15:00-16:20 és 16:30-17:50
Előadások:
1. Lajos Veronika (MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport): Megértés és jelentéstulajdonítás – Egy Moldvában
végzett etnográfiai terepmunka kritikai újragondolása
2. Vince Dániel (T-TUDOK Zrt.), Német Szilvia (T-Tudok Zrt.), Kaderják Anita (T-Tudok Zrt.), Máté
Dezső (T-Tudok Zrt.) és Lannert Judit (T-Tudok Zrt.): Roma gyerekek kisgyerekkori inklúziója
3. Máté Dezső (MTA TK): Halmozottan a társadalom peremén - a Roma LMBTQ közösség szemszögéből
szünet
4. Baranyai Nóra (MTA KRTK): A kisebbségi identitás változásai Felső-Sziléziában a 20. századtól napjainkig
5. Slachta Krisztina (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára): A (kelet-)német egység(?)
6. Bába Szilvia (Duna Palota Nonprofit Kft.): Az etnikai identitás megőrzésének lehetőségei a tengeren
túli magyar diaszpórában

3. Fogyatékosságtudományi Szakosztály
A szakosztályi ülés vezetői: Katona Vanda
Terem: 101, Időpont: október 21. péntek, 13:30-14:50 és 15:00-16:20
A Szakosztály „Fogyatékosságtudományi kutatások – értük és velük" című tudományos programja új kutatási eredményeket jelenít meg, ahol a fókuszban a társadalom által fogyatékossá tett és annak is bélyegzett
emberek állnak. Az első idősávban az OTKA 111917 – Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? c. kutatás néhány résztémája mutatkozik be. A szemléleti és módszertani tengelypontot a fogyatékosságtudományi érték-

7

rend és szemlélet, az érintett személyek participatív kutatóként való bevonása, ill. a feminista megközelítés
nyújtják. A kutatást jogi és történeti összefüggések keretezik. A második idősávban a nyilvános felhívás
alapján további négy előadást fogadtuk el.
Előadások:
1. Könczei György (ELTE): Adalékok a Taigetosz-történethez
2. Szücs Marianna (ELTE), Katona Vanda (ELTE): A szülőség megvalósulása intellektuális fogyatékossággal élő személyek életútjaiban
3. Antal Zsuzsanna (HRP Europe Kft.): Az „Együtt, értük és velük!” elv gyakorlati alkalmazása és annak
tapasztalatai a Fogyatékosságtudományi kutatásban Az inkluzív Fogyatékosságtudományi kutatás tapasztalatai egy érintett személy szemszögéből
4. Hernádi Ilona (ELTE) és Kunt Zsuzsanna (ELTE): „Az, amit a világról meg az életről gondolok” – nők
narratívái a prenatális diagnosztikai folyamatról Az Esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? OTKA 111917K
kutatás részeredményei
szünet
5. Kopasz Marianna (MTA TK): Az értelmi fogyatékossággal élők életminősége és ellátási költségei
különböző lakhatás formákban. Nemzetközi tapasztalatok és módszertani tanulságok
6. Bernát Anikó (TÁRKI), Simonovits Bori (TÁRKI), Kozma Ágnes (University of Kent) és Kopasz
Marianna (MTA TK): Az értelmi fogyatékossággal, az autizmussal és a súlyos, halmozott
fogyatékossággal élő felnőttek életminősége lakhatási formánként
7. Tátrai Annamária (TÁRKI): „Nem várhatjuk, hogy valaki más oldja meg, nekünk magunknak kell.” –
Az ápolási díjban részesülők társadalmi helyzete, életkörülményei
8. Andor Csaba (EMMI): Értük és velük - értük és velük?

4. Ifjúságszociológiai Szakosztály: Negyedszázad után - és a jövő? (pódiumbeszélgetés)
A beszélgetés moderátora a kötet két lektora: Kabai Imre (ZSKE) és Murányi István (DE)
Terem: 307, Időpont: október 21. péntek, 16:30-17:50
A szakosztály pódiumbeszélgetést szervez, melynek témája: "Negyedszázad után - és a jövő?" A
rendszerváltozást követő kutatások alapján készült ifjúságszociológiai kötet (Nagy Ádám-Székely Levente
(szerk.) Negyedszázad. Magyar Ifjúság 2012 Budapest: Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely - ISZT AlapítványExcenter Kutatóközpont-Új Ifjúsági Szemle Alapítvány) bemutatója és az ifjúságkutatás várható tendenciái.
A pódiumbeszélgetés meghívott résztvevői a kötet szerzői és szerkesztői:
Bocsi Veronika, Dobó István, Fazekas Anna, Hajdu Miklós, Horváth László, Huszár Ákos, Makay
Zsuzsanna, Nagy Ádám, Pelok Zita, Rab Árpád, Susánszky Éva, Szabó Fanni, Szanyi F. Eleonóra, Szántó
Zsuzsa, Szeitl Blanka, Székely András, Tibori Timea, Tóth Péter, Nagy Ádám, Székely Levente

5. Információs Társadalom Szakosztály
A szakosztályi ülés vezetője: Prazsák Gergő (ELTE)
Terem: 301, Időpont: október 21. péntek, 13:30-14:50, 15:00-16:20 és 16:30-17:50
Az MSZT 2016. évi Pécsett megrendezésre kerülő éves konferenciája remek alkalmat biztosít arra, hogy
szakosztályi ülést tartsunk. Annak következtében, hogy idén az Információs Társadalom folyóirat is megújul,
lehetőségünk adódik arra, hogy a szakterület iránt érdeklődő, azzal részletesen foglalkozó kutatók
alaposabban megismerjék egymás kutatásait. Ezért a szakosztályi ülést előadásokkal egészítjük ki, melyek
közlését a megújult folyóiratban tervezzük. A korszerű infokommunikációs eszközök használatára épülő
társadalmi berendezkedés a társadalom, a gazdaság, a politika, a kultúra valamennyi területére kiterjed. A
state of the art workshop nyitott, valamennyi fiatalabb és idősebb, kezdő és tapasztalt kutató aktuális
munkája érdeklődésre tarthat számot.
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Előadások:
1. Bodor-Eranus Eliza („Lendület” RECENS MTA TK): Szervezeti kooperáció, kommunikáció és
reputáció című kutatás első következtetései
2. Déri András (ELTE): Hálózatba kapcsolt generációk – a generációalapú megközelítések lehetőségei és
veszélyei
3. Prazsák Gergő (ELTE): Hálózati társadalom és a tolerancia európai körei
4. Hack-Handa József (eNet), Rakovics Márton (ELTE) és Vass Dorottya (eNet): Az adatfúzió tesztelve
szünet
5. Z. Karvalics László (SZTE): Információs társadalom: mennyi szociológia, mennyi társadalmi
makroevolúció?
6. Pintér Róbert (eNET; BCE): Átmenet az információ ínségből az információ bőség korába
7. Rab Árpád (ÓE): A digitális kultúra jellemzői és szerepe az okos városokban
8. Fekete Mariann (SZTE): Kultúra és idő az információs társadalomban
szünet
9. Dessewffy Tibor (ELTE): Celebek, Rajongók és Facebook
10. Simon Sára (ELTE): Internet és az e-páciensek. Az információszerzés útjai a terápiáig
11. Csotó Mihály (ÓE): Túl a Farmville-en: kisgazdaságok és információs technológia
12. Kiss Máté (ELTE) Tiszaeszlári vérvád: egy antiszemita toposz virtuális megjelenései

6. Módszertani Szakosztály: A kísérlet, mint survey kutatási módszer (Kerekasztal)
A beszélgetés moderátora: Bognár Adrienn (PTE)
Terem: 302, Időpont: október 21. péntek, 13:30-14:50
A kerekasztal-beszélgetés központi témája a társadalomtudományi kutatásokban alkalmazott kísérleti módszerek, különös tekintettel a survey-kísérleti metódusra. A szekció résztvevői korábbi vagy jelenleg is futó
empirikus vizsgálataik módszertani tapasztalatainak megosztásával, a módszer előnyeinek, hátrányainak felsorakoztatásával arra tesznek kísérletet, hogy e módszer társadalomtudományokban betöltött szerepét, lehetőségeit megvitassák. A beszélgetés során teret kívánunk engedni a téma iránt érdeklődő résztvevők véleményének, hozzászólásainak, reflexióinak is.
Résztvevők:







Hajdu Gábor (MTA TK)
Janky Béla (MTA TK; BME)
Koltai Júlia (MTA TK)
Murányi István (DE)
Restás Péter (PTE)
Simonovits Bori (TÁRKI; ELTE)

7. Oktatásszociológia Szakosztály
A szakosztályi ülés vezetője: Berényi Eszter (PE) és Erőss Gábor (MTA TK)
Terem: Nagyelőadó (001), Időpont: október 21. péntek, 13:30-14:50, 15:00-16:20 és 16:30-17:50
Zsákutcák és kiutak. Lehetséges-e ma oktatásszociológiát művelni Magyarországon? „Katasztrófa”,
„romlás”, „kudarc”, „zsákutca”. A közoktatásról való köznapi, közpolitikai, s tudományos diskurzusnak
egyaránt meghatározó elemeivé váltak az utóbbi években a fenti szavak. A tudományos diskurzusban a
jelenlegi oktatáspolitika mint a klasszikus értelemben vett empirikus iskolakutatás ellehetetlenítője is
megjelenik: oktatásszociológusok közös tapasztalata, hogy „külső” kutatók számára nem lehetséges a KLIK
falain áttörni, zsákutcába torkollnak tehát az iskolák megismerésére és valódi megértésére tett kísérletek is.
Hogyan lehetséges mégis a 2010-es évek derekán érvényes tudást szerezni a magyar közoktatási rendszerről?
A központosított rendszer intézményeibe ugyan nehéz társadalomkutatóként bejutni, de jelen helyzetben
talán nem is feltétlenül az elönállótlanodott intézményeket kell vizsgálnia az oktatásszociológiának, hanem
mindazt, ami az intézményeket körülveszi, amit az intézmények létrehoznak és ami az intézmények körül
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van: oktatáspolitikai diskurzust, az oktatásról látleletet adó rendszerszintű, összehasonlító méréseket és az
oktatási rendszerrel kapcsolatos különböző stakeholder stratégiákat.
Előadások:
1. Sáska Géza (ELTE; OITK): A 2010-es oktatáspolitikai váltás és előzményei
2. Bajomi Iván (ELTE): Egy kénytelenségből barkácsolt látszattestület és egy ellenfórum
3. Berényi Eszter (PE) és Erőss Gábor (MTA TK): Ki mit tudhat meg? Kutatni a kutathatatlant a magyar
iskolákban
szünet
4. Boldvai-Pethes Laura (BCE) és Havelda Anikó (BCE): Ki a menő az osztályban? A népszerűség és a
közösségen belüli státusz vizsgálata általános iskolások körében
5. Czakó Ágnes (BCE), Győri Ágnes (BCE), Schmidt Lilla (BCE) és ifj. Boros István (BCE): Kooperáció,
élmény, valóság-megismerés a szakmai oktatásban. (A szakmai oktatás módszertani fejlesztésének társadalmi hátteréről)
6. Győri Ágnes (BCE) és Czakó Ágnes (BCE): „Az ösztönöz a tanulásra, ha a tanár…” Szakképzésben tanulók állításai a pedagógiai eszközökről
szünet
7. Hajdu Miklós (Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet), Makó Ágnes (Gazdaság- és Vállalkozáskutató
Intézet), Tóth István János (Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet): Szakiskolák, oktatás, szegénység –
Egy interjús kutatás eredményei
8. Széll Krisztián (ELTE): Amit a tanulóiteljesítmény-mérések mutat(hat)nak az oktatási folyamatokról,
rendszerekről
9. Zolnay János (Civitas Europica Centralis): A tanulói ingázás szerepe a közoktatási szegregáció és szelekciós folyamatokban egy magyarországi nagyvárosban

8. Tér-Település-Társadalom Szakosztály
A szakosztályi ülés vezetői: Csizmady Adrienne (MTA TK) és Kocsis János Balázs (BME)
Terem: 003, Időpont: október 21. péntek, 13:30-14:50
Előadások:
1. Baji Péter (MTA TK): Kihívások és lehetőségek az okos városok városszociológiai vizsgálatához
2. Ferencz Zoltán (MTA TK) és Csizmady Adrienne (MTA TK): Társadalmi polarizációs folyamatok a
magyar újvárosokban és térségeikben
3. Füzér Katalin (PTE): A részvétel színe és fonákja a szociális városrehabilitációban: a társadalmi tőke
fel- és elhasználása a pécsi community coaching gyakorlatában
4. Kovács Teréz (PTE): Erdőbénye: A hagyományos és a posztmodern falu között félúton
5. Szakadát István (BME): Köz-tér-statisztika

9. Vallásszociológia Szakosztály
A szakosztályi ülés vezetői: Török Péter (SE)
Terem: 101, Időpont: október 21. péntek, 16:30-17:50
Az MSZT Vallásszociológiai Szakosztálya ülésén folyamatban levő vagy lezárt vallásszociológiai kutatási
eredményeket mutatunk be. Az ülés célja, hogy a szakmai közvélemény megismerje és a kutatói
továbblépést elősegítő figyelemben részesítse azokat a tehetséges fiatal kutatókat, akik a vallásszociológia
területén dolgoznak.
Előadások:
1. Csapody Tamás (SE): Jehova Tanúi a rögtönítélő bíróság előtt
2. Gyorgyovich Miklós (PPKE): A házasságok felbomlásának vallási dimenziója
3. Hámori Ádám (Oktatási Hivatal): Vallás és szubjektív jóllét: Mitől lesz boldog, aki nem hívő?
4. Lakatos Zoltán (BME): A vallásosság és a tekintélyelvűség megkülönböztetésének hiányából adódó félreértések a politikai diskurzusok és társadalomtudomány közötti forgóajtóban
5. Nagy Endre (SE): Három féle vallásosság Magyarországon
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Egyéb programok
Kiállítás: A Gyugyi-Zsolnay-porcelángyűjtemény
Az USA-ban élő Dr. Gyugyi László több, mint 600 egyedi darabokat tartalmazó magángyűjteménye visszakerül egykori szülőhelyére. A Zsolnay-gyűjteményben páratlan értéket képvisel, darabjai a gyár 40 évét átölelő (1870–1910) időszakának termékei.
forrás: http://www.zsolnaynegyed.hu/tartalmak/Zsolnay_negyed_a_gyugyi_gyujtemenyrol
Helyszín: Zsolnay Negyed Sikorski-villa
http://www.zsolnaynegyed.hu/lista/Zsolnay_negyed_gyugyi_gyujtemeny
! A kiállítást csütörtök este (19:30-21:30) kimondottan a konferencia résztvevői számára nyitják meg,
és kedvezményes belépőt (1190 Ft) biztosítanak, mely összeg felét a szervezők átvállalják az érdeklődők számára, így a jegy ára mindösszesen 600 Ft. (A regisztráció során kapott jegyet majd 19.15-től a kiállítás bejáratnál lehet kifizetni a PTE BTK Hallgatóinál, majd belépni a kiállításra)
Koncert: Grencsó Kollektív - A magyar avantgárd jazz egyik kiemelkedő alakja Pécsett!
Időpont: október 20. csütörtök 20 óra.
Helyszín: Zsolnay Negyed E78 Koncerterem, a Tanszékhez közel. http://www.e78.hu/e78
Belépő: felnőtt 1300 Ft, nyugdíjas 990 Ft.
http://www.zsolnaynegyed.hu/program/Metronom_Jazz_Klub_Grencso_Kollektiv_Open/2016-10-20/20:00
! A szórakozóhely előterében található asztalok a szendvicsvacsorán megkezdett beszélgetések folytatására, valamint kortyolgatásra is kiváló lehetőséget nyújtanak.
Kiállítás: drMáriás: Meg fogsz gyógyulni
Időpont: kedd–vasárnap: 10.00–18.00-ig
Helyszín: Zsolnay Negyed m21 Galéria
http://www.zsolnaynegyed.hu/program/Meg_fogsz_gyogyulni_drMarias_kiallitasa
Kiállítás: Cataracta
Időpont: hétfő–péntek: 10.00–18.00-ig
Helyszín: Zsolnay Negyed e78 Galéria
http://www.e78.hu/program/2016-09-15/cataracta/419

Regisztráció
A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várunk. A hallgatóság számára regisztrálni a helyszínen lehet.
Regisztrációs díjak

MSZT tag

Nem MSZT tag

Teljes

PTE*

Kedv.*

Teljes

PTE*

Kedv.*

Szekcióvezető

0

0

0

0

0

0

Szekció előadó

0

0

0

0

0

0

Szakosztályi ülés vezetője (ha előad)

3000

1500

1500

Szakosztályi ülés előadó

3000

1500

1500

6000

3000

3000

Kerekasztal, pódiumbeszélgetés

0

0

0

0

0

0

Hallgatóság

2000

1000

0

4000

2000

0

* Kedvezményes díj: PTE BTK Szoc. és Komm. Tsz. mtsai, diák, nyugdíjas, fogyatékossággal élő, 3 év alatti gyermeket nevelő felnőtt,
munkanélküli
Amennyiben szüksége van számlára, kérjük, előre jelezze a helyszínen. Számlához szükséges információk: név, adószám, számlaszám,
cím, összeg.
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Hasznos információk




Absztraktok, szállás, étkezés, ruhatár, technikai információk, megközelíthetőség és képek a társaság és a
PTE BTK honlapján!
WiFi: SSID: PTE-CONFERENCE, Login: MSZT2016, Jelszó: MSZT2016. ha valaki egyetemi polgár,
az az Eduroam nevű kapcsolatot is használhatja (EHA-kód és a hozzá tartozó jelszó szükséges).
Ebéd: A Zsolnay Negyedben működő Room Bistro-ban lehetőség van ebédre menüt igényelni.
 A menü ára: 1090 Ft, 11.30-15.00 óráig. A zökkenőmentes kiszolgálás érdekében (gyors
legyen, és menü is legyen elég) a Bistro számára az alábbi doodle felületen gyűjtjük össze az
igényeket.
 Kérjük, ezen a linket jelölje be, hogy melyik napon melyik menüt igényli:
http://doodle.com/poll/z4gz8va59tqrihnu
 Az igénylés határideje: 2016. október 18. kedd éjfél. Nyomatékosan kérjük, hogy az igényelt
menüt lehetőség szerint vigyék is el a Bistro-ból.
 http://roombistro.com/

Szervezőbizottság
Szervezőbizottság
Berger Viktor
Füzér Katalin
Gáspár Gabriella
Kund Attila
Tibori Timea
Paksi Veronika
Wessely Anna

Szervezők
Bársony Sarolta
Berger Viktor
Farkas Kamilla
Füzér Katalin
Gábriel Dóra
Gáspár Gabriella
Hegedűs Márk

Horváth Annamária
Hricó Ivánné
Kund Attila
Maros Pál
Paksi Veronika
Ragadics Tamás
Szabó Lilla

Tibori Timea
Vadász Gabriella
Wessely Anna

Kapcsolat
Magyar Szociológiai Társaság
Cím: 1014 Budapest, Országház utca 30.
E-mail: mszt@szociologia.hu
PTE BTK Szociológia Tanszék és a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Cím: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16. E 25
Mobil a konferencia ideje alatt:
Paksi Veronika: 70/6247701; Tibori Timea: 70/6247704; Kund Attila: 70/6247718
Honlapok:
http://www.szociologia.hu/a_magyar_szociologiai_tarsasag_eves_konferenciaja_2016_pecs/
http://szociologia.btk.pte.hu/az-mszt-eves-vandorgyulese-zsolnay-negyedben
Facebook:
https://www.facebook.com/events/259991697733750/
A program utolsó frissítésének ideje: 2016. október. 17.
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