
9:10–11:00 
Nemzedékek közötti konfliktusok 
öregedő társadalmakban

11:30–13:20 
Társadalmi konfliktusokra adott 
identitáspolitikai válaszok kutatócsoport

14:10–16:00 
A választási szabályozás fejlődése és  
a pártrendszerek működése Kelet-
Közép-Európában kutatócsoport

A kutatócsoport célja a rendszerváltás utáni 
kelet-közép-európai választási szabályozás 
fejlődésének a kutatása. Munkájában 
hangsúlyos szerepet kap a nemzetiségi 
kisebbségi politizálás sajátosságainak, 
lehetséges kereteinek a kutatása. 
A kutatást bemutatja 
Halász Iván kutatócsoport-vezető.

∞ Fedinec Csilla: 
A magyar állampolgársági és választási 
szabályok hatása az ukrajnai politikai 
diskurzusra

∞ Horváth Attila: 
Eltérő preferenciák: a külhoni szavazatok 
mintázata Lengyelországban és 
Csehországban

∞ Oross Dániel – Nógrádi András: 
A parlamenti elitek összetételének kutatása 
a visegrádi államokban

∞ Halász Iván: 
A választások gyakoriságának hatása a 
politikai rendszer működésére a magyar és 
szlovák kontextusban
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Tudomány napi konferencia ∞ Inkubátor kutatócsoportok bemutatkozása

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Tudomány napi konferenciája a nemzedéki és nemzetiségi 
konfliktusokat és az ezekre adott válaszokat vizsgálja Magyarországon és Kelet-Közép-Európa más országaiban. 
A konferencia az MTA TK-ban 2013 szeptemberében indult három „Inkubátor” intézetközi kutatócsoportnak 

nyújt bemutatkozási lehetőséget.

2014. november 11. kedd 9–16 óra ∞ MTA TK Jakobinus terem (Budapest I. Országház u. 30.)

Társadalmi konfliktusok 
és politikai válaszok 

Kelet-Közép-Európában

A Fenntartható jólét az öregedő 
társadalmakban interdiszciplináris 
kutatócsoport a nemzedékek közötti 
konfliktusokat, a népesség öregedésére 
adott társadalompolitikai válaszokat 
vizsgálja. 
A kutatást bemutatja  
Medgyesi Márton kutatócsoport-vezető.

∞ Bartha Attila: 
Jóléti reformok legitimációja sebezhető 
európai gazdaságokban

∞ Janky Béla: 
Bevándorlás, kisebbségek és a jóléti rendszer 
az öregedő társadalmakban

∞ Jakab András: 
Demográfiai fenntarthatóság és 
alkotmányozás

∞ Medgyesi Márton: 
Családi szolidaritás, mint a közösségi 
transzferek helyettesítője

11:00–11:30 Kávészünet

A kutatócsoport a társadalmi konfliktusokra 
és a gazdasági válságra adott többségi 
és kisebbségi válaszokat  lokális, nemzeti 
és európai dimenzióban, illetve ezek 
kölcsönhatásaiban vizsgálja. 
A kutatást bemutatja  
Feischmidt Margit kutatócsoport-vezető
A szekciót vezeti Janky Béla, MTA TK 
Szociológiai Intézet igazgatója.

∞ Papp Z. Attila: 
Versengő nemzet- és állampolgárság 
fogalmak a kisebbségi magyar 
közösségekben. Egy fókuszcsoportos 
vizsgálat tanulságai

∞ Majtényi Balázs: 
Versengő nemzet- és állampolgárság 
fogalmak az alkotmányban

∞ Feischmidt Margit: 
A társadalmi depriváció mint a 
szélsőjobboldali mobilizáció magyarázata

∞ Pap András László: 
Az etnikai hovatartozás 
meghatározásának problematikája 
a hátrányos megkülönböztetés és a 
gyűlöletbűncselekmények elleni fellépés 
során

13:20–14:10: Ebédszünet

9:00–9:10 Megnyitó ∞ Körösényi András, a Kutatóközpont főigazgatója
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