
F E L H Í V Á S 

A család a történelemben 

Tisztelt Kolléga! 

A Magyar Történelmi Társulat 2015-ben – várhatóan NKA támogatással – augusztus 14-16. között  tervezi megrendezni 
nyári szakmai konferenciáját. adta. Idei táborunk ötlete már 2014-ben is felmerült, de sajnos az idő rövidsége nem tet-
te lehetővé egy sikeres tábor megszervezését. Sikerült viszont egy budapesti konferenciát, ami a jelenlévők szerint 
nagyon érdekes, tartalmas előadásokkal  volt megtöltve. Egyediségét az adta, hogy nem csak a történész szemüvegén 
keresztül vizsgálta Fónagy Zoltán és az általa felkért előadók az aktuális témát, meghívtak néprajzkutatót és pszichi-
átert is, lehetőséget adva az idő fogalmának más oldalról történő megközelítésére is. 

2015-ben a család helyét kívánják vizsgálni, a történelem különböző korszakaiban.  Apropóját a Fónagy Zoltán (MTA BTK 
Történettudományi Intézet) által A hétköznapi élet története címmel indított blog közönségsikere adta. A szervezendő is-
meretterjesztő konferencia a családnak, a társadalom önreprodukciójában alapvető fontosságú intézménynek a történetét 
mutatja be. Az előadások áttekintést adnak a család fogalmának, szerkezetének, társadalmi funkciójának, a vele kapcso-
latos írott (jogi, vallási) és íratlan (erkölcsi) normáknak, valamint a társadalmi gyakorlatnak a változásairól a történelmi 
korokban, a középkortól a jelenkorig. A programot úgy állítottuk össze, hogy a kronologikus társadalomtörténeti átte-
kintést más diszciplínák szempontjai is gazdagítsák, így tervezünk meghívni szociológust, néprajztudóst, genealógust, 
jogtörténészt és pszichológust is. 

A meghívott előadók: 
 
Belső Nóra pszichiáter 
Csukovits Enikő történész, MTA BTK TTI 
Erdélyi Gabriella, történész, MTA BTK TTI 
Fónagy Zoltán, történész, MTA BTK TTI 
Gyáni Gábor, történész, MTA BTK TTI 
Krász Lilla, történész, ELTE BTK 
Mezey Barna jogtörténész, ELTE ÁJK 
Péter Katalin, történész, MTA BTK TTI 
Somlai Péter szociológus, ELTE TáTK 
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- Valuch Tibor történész, MTA TK, Politikatudományi Intézet 

Külföldi előadók: 

- Pozsonyi Ferenc néprajztudós, Babes Bólyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
- Egy vendégelőadó a berlini Max Planck Institut für Bildumgsforschung Ute Frevert által vezetett „érzelem-

történet” kutatócsoportból 

Közreműködő: Mindennapok története blog 

A program időpontja: 2015. augusztus 14–16. 

Helye: Zánka, Erzsébet Üdülőközpont és Tábor 

Elhelyezés: 2, 3 és 4 ágyas (2 x 2 ágy, közös zuhanyzóval ) zuhanyzós szobákban. Az üdülőtől  kb. 15 percnyi sétával 

érhető el a Balaton. A tábor  sportpályával és egyéb, a pihenést szolgáló eszközökkel rendelkezik. 

A részvételi díj: 21.000 Ft, mely fedezi az étkezési ( 2 éjszaka + napi 3 étkezés) és szállásköltséget.  

A programok szervezéséhez szükséges összeget a Társulat biztosítja.  

Amennyiben valaki csak 1 éjszakára, illetve egynapi étkezésre tart igényt, a részvételi díja ennek megfelelően 10.500 Ft. 



 

Közelben lakó tagjaink térítés nélkül is hallgathatják előadásainkat, azonban ehhez is kérnénk regisztrációt. 

Jelentkezési  határidő: 2015. május 10.  

Fizetési határidő: 2015. június 30. 

A részvételi díjat a Magyar Történelmi Társulat bankszámlaszámlájára kell átutalni: 

11991102-02103006-00000000 

Magyar Történelmi Társulat (Erste Bank) 

A befizetett részvételi díjat garanciaként kell tekintenünk, mert a jelentkezések alapján megrendelt szállás és étkezés díját tá-
volmaradás esetén is ki kell fizetnünk a helyet adó alapítványnak. Távolmaradás esetén ezért a befizetett díjat, illetve előle-
get nem tudjuk visszatéríteni, de a jelentkező átadhatja részvételi jogát más személynek. 

További felvilágosítás kérhető, és a mellékelt (sokszorosítható és terjeszthető) jelentkezési lap megfelelően kitöltve e-
mail-en beküldendő: 
 

e-mail: info@tortenelmitarsulat.hu   

A szervezéssel kapcsolat felvilágosításért kereshető: 
Csizmadia Erzsébet  

tel: 20-3360203  
 
Jelentkezési határidő: 2015. május 10.  
Kérjük minél előbb küldje el jelentkezését, mert a helyszín iránti nagy érdeklődés miatt a helyszínt és a szállást 
előbb le kell foglalnunk! 
 
Budapest, 2015április 7.    

 
         Pók Attila  

a Magyar Történelmi Társulat   
                 főtitkára  

 

mailto:info@tortenelmitarsulat.hu


 

 
   

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 

 
 
 

Jelentkezési lap 
 

 

Alulírott jelentkezem a Magyar Történelmi Társulat 2015. évi nyári konferenciájára. 
 
 

Vállalom, hogy a Magyar Történelmi Társulat számlájára a részvételi díjat a megadott időpontig át-
utalom. Tudomásul veszem, hogy akadályoztatásom esetén a befizetett részletet nem térítik 
vissza, de másnak átadhatom a részvétel jogát. 

 
                         Név: ______________________________________________________                         
                         Munkahely: ________________________________________________ 
                         Foglalkozás / beosztás: _____________________________________ 

Értesítési cím: 
_______________(ir.szám), _______________________________________(helyiség), 

                          __________________________________________________________(utca, házszám) 
                         Tel.: _____–_______________ Mobiltel.: ______–______________________ 

                         Email:_______________________@____________________.______ 

 
 
 
Szállást az alábbi időpontokra kérek: 
 
2015. augusztus 14. péntek        _____________   főre 
2015. augusztus 15. szombat     _____________   főre 
 
 
Étkezést az alábbi részletezés szerint kérek   __________________  főre: 
 

 reggeli ebéd  vacsora 

2015. augusztus 14. - -  
2015. augusztus 15.    
2015. augusztus 16.   - 

 
 
Megjegyzés: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________,  2015. _____ ____. 
 

_____________________________ 
aláírás  


