
FÓKUSZBAN A CSALÁD 
 

Konferencia-felhívás 
 
 

A Magyar Statisztikai Társaság Demográfiai Szakosztálya, a Magyar Tudományos Akadémia De-
mográfiai Bizottsága, a Magyar Szociológiai Társaság Családszociológiai Szakosztálya, a Pécsi Tu-
dományegyetem Demográfia és Szociológia Doktori Iskolája és Szociológia Tanszéke közös konfe-
renciát szervez.  
 

A családok működésének, funkcióinak változása, a családi életutak és az értékek átalakulása töret-
lenül zajlik Magyarországon épp úgy, mint a világ többi részén. A társadalom egészét érintő folya-
matok a családokat sem hagyják érintetlenül. Konferenciánk célja ezen változások jobb megisme-
rése a legújabb kutatások segítségével. A tágan értelmezett családkutatás (szociológia, demográ-
fia, társadalomtörténet, pszichológia, közgazdaság-, orvos-, néprajz-, földrajz- vagy a jogtudomány) 
területéről várunk empirikus vagy elméleti jellegű előadásokat.  
A konferencia kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson PhD-hallgatók és fiatal kutatók számára 
kutatásaik bemutatására. A tudományos rendezvény természetesen minden jelentkező számára 
nyitott. 
Az előadások időtartama 15 perc, a szekciók végén lehetőség nyílik vitára. 
 

Időpont: 2015. május 14–15. (csütörtök és péntek) 
 

Helyszín: Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16. E25-ös épület (Zsolnay Negyed) 
 

Részvételi díj nincs.  
 

Meghívott előadók: 

 Őri Péter (KSH Népességtudományi Kutatóintézet):  
Házasság és család a 19–20. századi Magyarországon 

 Nagy Beáta (Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet):  
Dilemmák a család és munka összehangolásában 

 Tóth Olga (MTA TK Szociológia Intézet):  
Erőszak a családban. Amit tudunk, és amit csak sejtünk 

 

A konferencia honlapja: http://szociologia.btk.pte.hu/fokuszban-csalad  
 

Jelentkezés módja előadók számára: a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésé-
vel a csaladkonferencia2015@pte.hu e-mail címre. 
 

Jelentkezési határidő: 2015. március 1. 
 
 

A konferencia szervezőbizottsága: 

 Elekes Zsuzsanna, Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MST Demográfiai Szak-
osztályának elnöke 

 Füzesi Zsuzsanna, Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, a PTE Demográfia és Szocio-
lógia Doktori iskola törzstagja 

 Murinkó Lívia, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa, az MSZT 
Családszociológiai Szakosztályának titkára 

 Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatója, a Pécsi Tudományegye-
tem egyetemi tanára, a PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola vezetője, az MTA De-
mográfiai Bizottságának elnöke 

 Szendi Anna, szociológus, a PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola hallgatója 

http://szociologia.btk.pte.hu/fokuszban-csalad
mailto:csaladkonferencia2015@pte.hu

