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A konferencia programja

Moderátor:  
 Prószéky Gábor, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója

10:00  Husz Ildikó:  
 Szegénység elleni programok mint foglalkoztatási projektek

10:20  Szikra Dorottya:  
 Távolodás ez európai szociális modelltől  
 A szegénység társadalompolitikája

10:40  Kovách Imre:  
 Ki jár jól a szegénységgel?  
 Elosztási mechanizmusok, integráció

11:00  Kérdések, válaszok, vita

11:20  Kávészünet

11:40  Feischmidt Margit:  
 A szegénység kisajátítása és szimbolikus újrakeretezése  
 A nacionalizmus új formáinak társadalmi hátteréről

12:00  Csurgó Bernadett:  
 Szegénység és helyi közösség  
 lokális programok és helyi képzetek a szegénységről

12:20  Tamás Pál:  
 Paternalista szerepkényszer a magyar szegénységpolitikában

12:50  Kérdések, válaszok, vita

13:10  A konferencia összefoglalása, lezárása

MTA Humán Tudományok Kutatóháza 
Budapest IX. Tóth Kálmán u. 4. Nagyterem

A szegénység haszna

Csurgó Bernadett az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos főmunkatársa,  
a Kulturális örökség és vidékfejlődés projekt vezetője.  
Kutatási területe a vidékszociológia, város-vidék kapcsolatok, vidéki nők, 
fejlesztéspolitika.

Feischmidt Margit az MTA TK Kisebbségkutató Intézet tudományos főmunka-
társa, a Társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok  
kutatási projekt vezetője. Kutatási területe az etnicitás, interetnikus  
kapcsolatok, nacionalizmus, nemzeti kultúra és kulturális emlékezet.

Husz Ildikó az MTA TK tudományos főmunkatársa, az EFOP 1.4.1-15.  
Gyerekesély-kutatási program vezetője. Kutatási területe a családszocio-
lógia, demográfia, társadalmi egyenlőtlenségek

Kovách Imre az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos tanácsadója, az MTA 
doktora, az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a mai magyar  
társadalomban kutatási projekt vezetője. Kutatási területe a vidék- és 
településszociológia, társadalmi rétegződés és integráció. 

Szikra Dorottya az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos főmunkatársa,  
kutatási területe az összehasonlító szociálpolitika

Tamás Pál az MTA TK Szociológiai Intézet ny. tudományos főmunkatársa,  
az MTA doktora, a Lomonoszov Egyetem vendégprofesszora.

Legitimáció, 
hatalom, 
elosztási 

rendszerek

2017. május 30. 
10:00–13:20 Konferencia

Magyarország lakosságának mintegy egynegyede ki van téve az  
elszegényedés és az ezzel járó társadalmi deklasszálódás veszélyének.  
A szegénység, mely jelen állapotában hosszú távú strukturális  
képződménynek látszik, a társadalom sok szereplője világának nem  
kiküszöbölendő eleme, hanem szerves része.  
Hogyan és miért válik a társadalomban működő rendszerek szerves részévé 
a szegénység?  
Ki sajátíthatja ki a szegénységet?  
Ki húz hasznot belőle?  
Hogyan lehet ennek a jelenségnek a felismerése egy konzervatív  
társadalompolitika része?


