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FETE/HIKműhelyvita 

2021-03-17 

MEGHÍVÓ 

Társadalmi tagolódás és mobilitás a jelenben és a múltban 

  Andorka Rudolf munkássága előtt való tisztelgés jegyében 

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Társaság (FETE), a Hajnal István Kör (HIK), valamint az 

MSZT Társadalomstatisztikai szakosztályával közösen, emlékkonferenciát rendez Andorka 

Rudolf születésének 90. évfordulója alkalmából. Közismert, hogy Andorka Rudolf, a 

szociológián kívül, a demográfia, a társadalomtörténet, valamint a társadalomstatisztikai 

területén is sokat alkotott.  

Az előzetesen kialakított koncepció alapján a rendezvény a társadalmi tagolódás és mobilitás 

témakörre fókuszál, amely Andorka Rudolf egyik kiemelt kutatási területe volt. A témakör 

kiválasztásában az is szerepet játszott, hogy a hosszú távú trendeket illetően, ezen belül is a 

társadalmi szerkezet zártabbá válására, illetve a fluiditásra vonatkozóan, egymásnak 

ellentmondó adatok és következtetések jelentek meg. Az újabb trendek mellett fontosnak 

éreztük a tagolódás társadalomtörténeti metszetben való bemutatását is. 

Az előadásokhoz korreferenseket szeretnénk felkérni annak érdekében, hogy az adott 

kérdéskörben érdemi vita bontakozhasson ki, amelybe a rendezvény résztvevői is 

bekapcsolódhatnak. 

Elképzelhető, hogy a pandémia fennmaradása esetén a rendezvényt online formában tartjuk 

meg. 

Tervezett helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem. 

Időpont: 2021, október 5. ( időtartama: délelőtt 9-től, legkésőbb délután 17 óráig) 

Az előadásokat két szekcióban kívánjuk bemutatni, témakörök szerint az egyik az utóbbi 

időszakra, a másik a társadalomtörténeti korszakokra fókuszál. Az első szekciót követően 

félórás ebédszünetet tervezünk. 

Felkért moderátorok: - Nagy Péter Tibor 

                                    - 

Napirend 

1. szekció: Trendek az utóbbi időszakban, 9’00 – 13’00 között 

Ceglédi Tímea – Harcsa István - Monostori Judit – Dabney-Fekete Ilona: Nemzedékek 

közötti társadalmi mobilitás alul,- és felülnézetben. Esélykihagyók és reziliensek. 
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- Harcsa István: A társadalmi tagolódás és mobilitás trendjei az utóbbi három 

évtizedben. (Változatlan fluiditás, változó tartalommal.) 

- Huszár Ákos: Miként változott a nemzedékek közötti mobilitás. 

- Tardos Róbert: A foglalkozási miliők network megközelítésben. 

- Tóth István György: Törésvonalak a társadalom szerkezetében: néhány 

munkahipotézis 

 

2. szekció: tagolódás társadalomtörténeti metszetben, 13’30 – 17’00 

- Karády Viktor: A középosztály újratermelésének felekezet-sajátos átrendeződése a 

keresztény kurzus alatt 

- Szilágyi Zsolt: Elit, elitváltás a két világháború között, Kecskeméten 

- Valuch Tibor: A munkásság arcainak változása. 

 

A rendezvény nyitott, amelyre minden érdeklődőt várunk. 

 

 


