
 
 

          

 

Népesedés, társadalomszerkezet és devianciák Magyarországon  

6. Andorka Rudolf Emlékkonferencia ‒ születése 90. évfordulójának évében 

 

Felhívás előadástervek benyújtására 

 

Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 

a Budapesti Corvinus Egyetem, az MTA Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottsága (DOÁB), 

valamint a Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. emlékkonferenciát szervez, amellyel 

tisztelegni kívánunk Andorka Rudolf tudományos munkássága előtt. Andorka Rudolf szellemi 

öröksége alapján különösen fontosnak tartjuk, hogy a konferencián elméleti 

megfontolásokból kiinduló, a nemzetközi tendenciákat figyelembe vevő, empirikus elemzések 

hangozzanak el. 

A tervezett tematika kapcsolódik azokhoz a kérdésekhez, amelyek Andorka Rudolf 

munkásságát is jellemezték. Előadásokat várunk többek között az alábbi kérdésekről: Hogyan 

alakult át a magyar társadalom az elmúlt három évtizedben? Hogyan ragadható meg a mai 

magyar társadalom szerkezete, mit tudunk a középosztály helyzetéről, vannak-e depriváltak, 

létezik-e Magyarországon egy reménytelen „underclass”? A népesedés alapvető komponensei 

– termékenység, halandóság, vándorlás – hogyan alakulnak, és hogyan adnak keretet a 

jövőbeli társadalmi változásoknak? Megváltoztak-e a családok, és ha igen milyen módosulások 

mentek végbe? A családformálódás elhalasztásának és megváltozásának milyen mozgatórugói 

és következményei vannak? Milyen átalakulást figyelhetünk meg a normaszegő viselkedések, 

rizikómagatartások megnyilvánulási formáiban? Megváltoztak-e az addiktív szerek, amelyeket 

használunk, az addikciók milyen új formái jelentek meg? Hogyan értékelhetjük az 

öngyilkosságok számának csökkenését? Milyen további normasértő viselkedések jelentenek 

problémát a mai magyar társadalomban, hogyan változtak a normákkal és célokkal 

kapcsolatos attitűdök stb.? 

Olyan kutatási eredmények bemutatását várjuk, amelyek hozzájárulnak a mai magyar 

társadalom folyamatainak megértéséhez, többek között azáltal, hogy közvetlen kapcsolatot 

teremtenek a teoretikus megalapozottság és az empirikus, társadalomstatisztikai elemzés 

között.  



 
 

A konferenciára 2021. május 31-ig kiterjesztett absztrakt (2-3 oldal, 6-8 ezer leütés) 

benyújtásával lehet jelentkezni, amelyeket a konferencia előkészítő bizottsága értékel, és dönt 

azok elfogadásáról. Ennek eredményéről 2021. június 30-ig értesíti a jelentkezőket. 

A konferencia tervezett időpontja 2021. szeptember 23. (tartalék időpont a lehetséges őszi 

rendezvény-torlódások elkerülésére: szeptember 30.), helyszíne a KSH Népességtudományi 

Kutatóintézet. Az előadásra elfogadott kiterjesztett absztraktokból online konferenciakötetet 

adunk ki.  

A jelentkezéseket az alábbi témakörökben várjuk: 

1. Népesedés 

- termékenység, párkapcsolatok és család 
- halandósági viszonyok  
- nemzetközi és belföldi vándorlás 

 
2. Társadalmi rétegződés, társadalmi különbségek, szegénység  
 

- társadalmi rétegződés és percepciói: elméletek és evidenciák 
- törésvonalak és kapcsolódások a társadalomszerkezetben  
- társadalmi mobilitás, a társadalom nyitottsága/zártsága  
- generációk és nemek közötti különbségek  
- depriváció, jövedelmi szegénység és munkaerőpiaci marginalizálódás 
- társadalomképek és attitűdök  

 

3. Devianciák  

- egészségkárosító magatartások,  
- új és régi típusú addiktív szokások, 
- normasértő viselkedések, 
- társadalmi adaptációs problémák. 
- változó attitűdök, normák 

 

A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük: 

andorkakonferencia@demografia.hu 

A konferencia Szervező Bizottsága:  

Elekes Zsuzsanna, Harcsa István, Makay Zsuzsanna, Spéder Zsolt, Tóth István György 

mailto:andorkakonferencia@demografia.hu

