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6. Andorka Rudolf Emlékkonferencia – születése 90. évfordulójának évében

Helyszín:
Központi Statisztikai Hivatal,
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7.,
Keleti Károly terem, „A” épület I. emelet

MTA Demográfiai
Osztályközi
Állandó Bizottsága

Időpont:
2021. szeptember 23.

830–900

Regisztráció

900–915

Megnyitó

				

3. CSA LÁ D ÉS GYERMEK
Elnök: makay zsuzsanna

spéder zsolt

1330–1345

ARTT elnök

				
915–930
930–945

Elnök: harcsa istván

1345–1400

róbert péter

1400–1415

huszár ákos

– balogh karolina – győri ágnes

Intergenerációs foglalkozási mobilitás Magyarországon,
1973–2018

945–1000

1015–1030

drjenovszky zsófia anna

– sztáray kézdy éva

„Mit fognak szólni mások, hogy te férfiként mész GYED-re?”
Gyermekükkel otthonmaradó apák környezeti megítélése

1430–1445

koloh gábor

Adalékok az ormánsági „egyke” történetéhez.
Régi vita, új eredmények

1515–1530

Kávészünet

				

4. D E V IA N C IÁ K É S C OV ID

szántó zoltán

Kávészünet

– csák jános – aczél petra

tátrai annamária

1545–1600
				
1600–1615

horváth zsolt

– magi anna – felvinczi katalin –
– paksi borbála

demetrovics zsolt

szczuka borbála

1615–1630

osváth péter

– bálint lajos

A Covid-19 pandémia hatása az öngyilkosság halálozásra
2020-ban – A magyar szuicid adatok elemzése

– kopasz marianna – medgyesi márton

A szociális munkások vélekedése a szegénység okairól.
A szegénységnek való kitettség hatása a vélekedésekre

1630–1700

Vita

balázs andrás

1700			

Zárszó és fogadás

Család és szomszédság a Magdolna negyedben –
Gettó-e a szegregátum?

Vita

1245–1330

Ebédszünet

– szalma ivett – takács judit

„A Covid-19 járvány hatása a gyermekvállalási tervekre és
attitűdökre – eredmények egy kérdőíves vizsgálat alapján”

– pári andrás – engler ágnes

Roma szakkollégisták családalapítási és gyermekvállalási
terveinek vizsgálata

1215–1245

– arnold petra

„Különböző addiktológiai problémák kapcsolódása”

– gábos andrás

A 2013-at követő szegénységcsökkenési trendek megértése
antal istván

horváth ágoston

„Miért problémásabb a fiatalok alkoholfogyasztása
Magyarországon, mint Európa többi országában?”
Egy lehetséges magyarázat az alkoholfogyasztás eltérő
tendenciáira ESPAD adatok tükrében

2. SZ EGÉNY SÉ G

husz ildikó

Elnök: elekes zsuzsanna
1530–1545

Elnök: tóth istván györgy

1200–1215

1415–1430

A budapesti agglomeráció belső vándorlási rendszere
az ezredforduló után

1100–1115

1145–1200

„Ha jön a baba” Házassággeneráló várandósságok /
„gyorsházasságok” Magyarországon 1970–2020

Vita

Vita

1130–1145

kapitány balázs

1445–1515

1030–1100

1115–1130

– erát dávid

– novák jános

mónus gergely

Társadalmi jövőképesség index (2020).
Az OECD országok elmezésének főbb eredményei

				

bartus tamás

Hipogámia, párkapcsolati stabilitás és gyerekvállalás

bálint lajos

Az egészség átmenet dinamikája Magyarországon.
A területi halandósági egyenlőtlenségek alakulása
a rendszerváltozás óta

1000–1015

A családformálódás aktuális trendjei Magyarországon –
európai összehasonlításban

1. R ÉTEGZ ŐDÉ S É S MOBIL ITÁS

A származás szerepe a tőkeformák felhalmozásában

vaskovics lászló

