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A 2014-es évet nagymértékben a doktori dolgozatom véglegesítése töltötte ki. Ennek 

értelmében úgy a publikációim, mint a konferencia-részvételeim nagy hányada e téma köré 

csoportosult. A sikeres tanszéki védésen túl, ezen a téren a következő szakmai eredményeket értem 

el: 

 

A. konferenciák: 

 

2014. május 8-10. Jászvásár, a bemutatott előadásom címe: József Venczel, promotorul 

Gustismului în sociologia maghiară din Transilvania - perioada 1936-1937. 

 

2014. június 5-6. Kolozsvár, a bemutatott előadásom címe: Gustieni maghiari pe teren, în anul 

1942. 

 

2014. október 9-10. Bukarest, a bemutatott előadásom címe: Concepţia statistică a lui Venczel 

József. 

 

2014. november 27-29. Kolozsvár, a bemutatott előadásom címe: The 1921 agrarian reform 

in Transylvania and its reflection in the considerations of the members of the Sociological School of 

Bucharest. 

 

B. publikációk 

 

Két cikkem és két recenzión van publikálásra elfogadva. 

 

 

 

 

 

A doktori dolgozatomon kívül a másik kutatási témám részben az átmenet szociológiája 

témakörébe tartozik. Ezen a területen a következő eredményeim születtek: 

 

A. konferenciák 

  

2014. március 27. – április 4. Moszkva, a bemutatott előadásom címe: Institutional Trust in 

Post-socialist States: - the effect of welfare state attitudes and civic morality -, progress report. 

 

2014. május 30 – 31. Bukarest, a bemutatott előadásom címe: The Roots of Institutional Trust 

in Political Institutions of the Former Socialist States in Europe. 

 

2014. november 10 – 14. Szentpétervár, a bemutatott előadásom címe: Institutional Trust in 

Post-socialist States: - the effect of welfare state attitudes and civic morality -, final report. 

 

B. publikációk 

 

Telegdy, B. (2014) Satisfaction regarding the changes brought on by the transition - a 

comparative study among the CEE countries after the first decade of transition – in Challenges of 

transition: the post Communist Experience(s) Stanomir, Manolache, Gheorghe eds. Editura Institutul 

European, ISBN 978-606-24-0060-6. 

 

C. szakmai affiliáció: 2014 februárjától a Ronald Inglehart által vezetett LCSR (Laboratory 

of Comparative Social Research) tagja vagyok „Associate Researcher” státuszban. 




