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M E G H Í V Ó  
 

PROF. EM. DR. FERGE ZSUZSA 
 

Mi történik Magyarországon a szegényekkel? 
 
 

Időpont és helyszín : 2013. április 12., péntek, 19.30 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner 
Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München 

Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja  
Házigazda : Boór János tudományfilozófus és szerkesztő 
 
Nemzetközi jelentőségű és nagy meglepetést okozó esemény volt a közelmúltban nemcsak Ferenc pápa 
megválasztása, hanem Assisi Szent Ferenc szellemében megfogalmazott programja is: legyen az egyház 
szegény és álljon a szegények mellé! Az elesettekkel és kirekesztettekkel való szolidaritásra a nem 
vallásos humanisták ugyanúgy elhivatottságot éreznek, mint hívő, keresztény vagy nem keresztény tár-
saik. Sajnos a fokozódó szegénység az egyik legnagyobb világprobléma és az egyik legsúlyosabb nemzeti 
csapásunk is. Nem ma és nem tegnap kezdődött. Ezért lelkiismeretbeli kötelességünk, hogy okait, mé-
reteit és mélységét a tudományos kutatások fényénél megismerjük, majd világnézeti elkötelezettsége-
inktől függetlenül az egyéni vagy közösségi jótékonykodáson túl a gazdasági, társadalmi és jogi rend-
szerbeli orvoslási lehetőségein elgondolkodjunk. 
 
Dr. FERGE ZSUZSA (*1931, Budapest) a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen 1953-ban szociológus diplomát szer-
zett. 1950-től 1968-ig a Központi Statisztikai Hivatalban, 1968-tól 1988-ig a Magyar Tudományos Akadémia Szoci-
ológiai Kutató Intézetében dolgozott, miközben az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen docensként oktatott. 1988-
tól 2001-ben bekövetkezett emeritálásáig egyetemi tanárként tanított és kutatott. 2001-től a Szegénységkutató 
Központot, 2006-tól a Magyar Tudományos Akadémia Gyermekszegénység Elleni Programirodáját vezette. Számos 
más tisztsége mellett vendégtanárnak hívták meg brit, amerikai, francia és osztrák egyetemekre. A filozófiai tu-
dományok kandidátusa (1969), a szociológiai tudományok doktora (1982), a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
(1998), majd rendes tagja (2004). Többek között Széchenyi-díjjal (1995), Hazám díjjal (2001), Radnóti Miklós-díj-
jal (2004), Nagy Imre-érdemrenddel (2007) és Európai polgár díjjal (Civi Europaeo Praemium, 2009) tüntették ki. 
Több mint 300 tanulmányt tett közzé. Néhány fontosabb könyve: Társadalmunk rétegződése (1969); Az iskolai tu-
dás társadalmi meghatározottsága (1974); Pierre Bourdieu: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése (társ-
szerk., 1978); A Society in the Making (1979); Társadalmi újratermelés és társadalompolitika (1982); Fejezetek a 
magyar szegénypolitika történetéből (1986, 1998); Szociálpolitika ma és holnap (társszerk., 1987); Dynamics of 
Deprivation (társszerk., 1987); Van-e negyedik út? (1989); Social Costs of Transition (1996); Elszabaduló egyenlőt-
lenségek (2000); Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek (2010); Gyerekesélyek Magyarországon. A „Legyen jobb 
a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának 2010. évi jelentése (társszerk., 2011); Vágányok és 
vakvágányok a társadalompolitikában (2012); Civil jelentés a Gyerekesélyekről (társszerk., 2012). 

 
 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes támogatását! 


