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Meghívó

830–900 Regisztráció

900–915 Megnyitó
    szántó zoltán  
    (Budapesti Corvinus Egyetem, rektorhelyettes)

    1 .  s z e kc i ó
    Elnök: nagy Beáta

 915–930 karády viktor

Az iskolai mobilitás újragondolása a felsőoktatás  
közönségének regionális és felekezeti háttere  
szempontjából a dualista korban (1870–1918)

 930–945 őri péter

A termékenységi átmenet mikroszinten: 
Zsámbék a 18. századtól a második világháborúig

 945–1000 tóth olga

Egy település az első demográfiai átmenet előtti időszak 
demográfiai jellemzőivel a 20. század első harmadában: 
családrekonstitúciós vizsgálat Hajdúdorogon

1000–1015 lengyel györgy

A szubjektív jóllét kétfajta felfogása

1015–1045 vita

1045–1115 Kávészünet + poszter szekció

    2 .  s z e kc i ó
    Elnök: tóth istván györgy

1115–1130 huszár ákos – záhonyi márta

A szubjektív mobilitás változása Magyarországon

1130–1145 kmetty zoltán – koltai júlia

Az egyenlőtlenségek továbbörökítésének kapcsolathálózati 
aspektusai

1145–1200 keller tamás – takács károly – felix elwert

De igen, képes vagy rá! Hálózatalapú információs 
terepkísérlet a gimnáziumba történő jelentkezés támogatása 
érdekében

1200–1215 radó márta – kisfalusi dorottya

Egymástól elszakadva? Serdülőkori előítéletek kutatása

1215–1230 gábos andrás – tóth istván györgy

Hogyan alakult a gyermekek helyzete a gazdasági válság 
időszakában?

1230–1300 vita

1300–1400 Kávészünet + poszter szekció

    3 .  s z e kc i ó
    Elnök: spéder zsolt

1400–1415 bartus tamás

Iskolai végzettség, párkapcsolati forma és a második 
gyerekvállalás

1415–1430 dávid bea – bóné veronika – hegedűs réka

A rendszerváltás családtörténetei

1430–1445 harcsa istván – monostori judit

A családszerkezeti változások hosszú távú trendjei  
a gyermekesek körében. Teóriák, tévképzetek és tények

1445–1500 szalma ivett – takács judit

A gyermektelenség mintázatai a magyar férfiak körében 
európai kitekintésben

1500–1515 vaskovics lászló

A családformálódás trendjei Magyarországon – európai 
összehasonlításban

1515–1545 vita

1545–1615 Kávészünet + poszter szekció

    4 .  s z e kc i ó
    Elnök: elekes zsuzsanna

1615–1630 arnold petra

Drogfogyasztás és felnőtté válás a fiatal felnőtt populáció 
körében Magyarországon

1630–1645 balázs andrás

Az új típusú droghasználat szerepe és megjelenése a 
társadalom perifériáján élő fővárosi szegényközösségekben

1645–1700 bálint lajos

Az alkoholos halandóság szerepe az iskolai végzettség 
szerinti élettartamok különbségében Magyarországon

1700–1715 dési ádám

Kábítószer-disztribúció a budapesti felsőoktatási hallgatók 
körében

1715–1745 vita

1745–1800 Zárszó
    spéder zsolt

    (KSH Népességtudományi Kutatóintézet, igazgató;  
    Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, elnök)

1800–1900 Állófogadás

 P O s z T e R e k
Benedek Noémi: A kényszeres vásárlás vizsgálata 
Giczi Johanna – Csányi Gergely: Foglalkozási presztízs
Magyarosi Ádám: A modern kori Európa marginális társadalmi csoportjainak a történetéhez   
Makay Zsuzsanna: Változtak-e a kisgyermekes anyák munkavállalásával kapcsolatos vélemények a 2000-es évek óta?
Molnár Éva: „Az úgy volt, hogy ő bejött a mi utcánkba…” Párválasztás egy elszegényedett aprófaluban
Pakot Levente: Gyermekvállalási döntések és a gyermekek nemével kapcsolatos preferenciák a termékenységi átmenet idején nyugat-dunántúli falvakban, 1840–1940
Schwartz Antónia – Földvári Mónika: Társadalmi rétegek szubjektív jólléte a 2016-os mikrocenzus adatainak tükrében
Vincze Anikó: A digitálistól az oktatási egyenlőtlenségekig. Az IKT-használat szerepének vizsgálata az iskolai teljesítményt meghatározó tényezők struktúrájában
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A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 
Itt lehet jelentkezni: https://goo.gl/rdd2zD 


