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Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

 

Előadó: 

Szűcs Gábor 
Téma 

„… ez a gyerek még beszélni sem tud rendesen magyarul” – avagy 
az oktatás, mint a profán inkvizíció intézménye. 
Absztrakt 

 

 

 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Csíkszeredai Kar - Társadalomtudományi Tanszék 
 
Előadó 

Sándor Krisztina 
Téma 

A Sapientia EMTE csíkszeredai kampuszán 2011-2018-ban végzett 
hallgatók karrierkövetése.  
 

Absztrakt 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2001 óta 
küldetésének vallja a romániai magyarság magas szakmai színvonalon 
való oktatását. Mivel a Sapientia egyetem azért alakult meg, hogy 
hozzáférhetővé tegye a hallgatók számára az anyanyelven történő 
oktatást, valamit a székelyföldi régió számára biztosítsa a humán 
erőforrást, ezért arra vagyok kíváncsi, hogy a gyakorlatban ez hogyan 
valósul meg. 

Dolgozatom célcsoportja a 2011-2018 között végzett 
hallgatók, akik a csíkszeredai Sapientia EMTE karain végeztek. Fő 
célkitűzésem, hogy felkutassam a megadott időintervallumban végzett 
hallgatókat, ugyanakkor az egyetemi diploma megszerzése utáni 
életszakaszt nyomon kövessem.  

Elsősorban azért választottam ezt a témát, mert folytathatok 
egy korábbi kutatást, amelyet Farkas Attila készített el szintén a 



Csíkszeredai Karon 2005 és 2010 között végzett hallgatók körében. 
Azért tartom hasznosnak, mert így átfogó képet kaphatunk az elmúlt 
tizenkét év hallgatói karrier alakulásáról. Úgy gondolom, hogy az 
egyetem számára is releváns lehet mivel, a hallgatói eredmények egy 
tükörként szolgálhatnak az egyetemi oktatás színvonaláról, és egyfajta 
visszajelzést is nyújthatnak, melyek segítségével az egyetem még 
inkább tud igazodni a helyi igényekhez.  

Arra szeretnék választ kapni, hogy az egyetemi végzettek 
milyen arányban tudnak elhelyezkedni a szakmájukban, milyen 
akadályokba ütközhetnek a munkahelykeresés alkalmával és milyen 
mértékben gondolják élhető stratégiának a migrációt. 

Kutatásom megvalósításához különböző módszereket 
alkalmazok, mivel több módszer együttes használata megbízhatóbb 
adatokkal szolgál az elemzés során. A kutatási előzmények alapján 
láthattuk, hogy mind kvalitatív, mind kvantitatív módszereket 
alkalmaznak a pályakövetési vizsgálatok alkalmával. Kutatásomban a 
kérdőíves lekérdezést, az interjúkészítés és a tartalomelemzés egészíti 
ki. A kérdőíves lekérdezés bizonyult a legmegfelelőbbnek a populáció 
nagysága miatt. Az internetes lekérdezést találtam a 
leghatékonyabbnak az általam választott kutatási téma 
megvizsgálásához, mivel a célcsoport nehezen elérhető az online 
felületen kívül. A teljes sokaság lekérdezése volt a fő cél, minden 
2011-2018 között végzett hallgatónak egyforma esélye volt a mintába 
való bekerülésre. A mintába bekerülő alapsokaság száma 1120. 

  



Partium Keresztény Egyetem 
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 
Humántudományi Tanszék 

 
Előadó 

Hațegan Júlia 
Téma 

Nemi szerepek és karrier-reprezentációk a Bihari Napló 
álláshirdetéseiben. 
 

Absztrakt 

Dolgozatomban a Bihari Napló napilap 2017-ben megjelent 
álláshirdetéseinek karrier-reprezentációt elemzem a nemi szerepek 
prizmáján keresztül. A kutatásba kizárólag a képi elemeket is 
tartalmazó álláshirdetéseket vonom be, így a vizsgált sokaság nem 
tartalmazza az apróhirdetéseket és a kizárólag szöveges reklámokat. A 
mintavételről elmondható, hogy a teljes sokaságot leképezi, mivel 
elemzési egységként a 2017-es Bihari Naplókból az összes olyan 
álláshirdetés bekerül a kutatásba, amely a fenti kritériumoknak 
megfelel. Az álláshirdetéseket meghatározott szempontrendszer 
alapján értelmezem, figyelembe véve a képi reprezentációt és a 
hirdetés szövegét egyaránt. A hirdetésekben elsősorban a karrier-
reprezentációk nemi sztereotípiákhoz köthető aspektusait vizsgálom. 
Ilyen és hasonló kérdésekre keresem a választ: Hogyan jelennek meg 
a karrier-reprezentációk az egyes nemek esetében? A karrierek 
ábrázolása mennyire esik egybe a hagyományos nemi szerepekkel? Az 
álláshirdetésekben milyen mértékben és miképp tükröződnek a nemi 
sztereotípiák? Milyen jövőképet vetítenek elő az álláshirdetők a 
potenciális munkavállalók számára? Melyek a munkáltatók elsődleges 
elvárásai és ezek mennyire kapcsolódnak össze a társadalmi nemmel? 
Az elméleti részben a reklámszociológia mellett kitérek a társadalmi 
nemek fogalmának a szociológiai megközelítéseire, illetve a 
sztereotípiaképződés folyamatának a bemutatására is.  

Kulcsszavak: álláshirdetés, tartalomelemzés, nemi szerepek, 
nemi sztereotípiák, karrier-reprezentációk. 
  



Debreceni Egyetem 
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 
Szociálpolitika (MA) 

 
Előadó 

Tóth Dalma 
Téma 

Vezetők egy humán erőforrás projektben – A piricsei példa. 
 

Absztrakt 

A projektosztály, mint társadalmi jelenség egy olyan elmélet, 
amelyet Kovách Imre és Czibere Ibolya fejlesztettek ki. Kutatásomban 
egy magyarországi kistérségi Európai Uniós humán erőforrásra 
koncentráló tíz települést felölelő projektet vizsgálok meg annak 
érdekében, hogy az elméletet és a gyakorlatot összevessem. 
Hipotézisem szerint a kis- és közepes finanszírozású projektek 
szakmai vezetői legtöbbször nők a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében található kistérségekben, mely kitűnő lehetőséget nyújt 
számukra abban, hogy legmagasabb befejezett iskolai végzettségi 
szintjüknek (és szakirányuknak) megfelelőn munkához jussanak. 
Emellett azt is meg lehet figyelni, hogy ezek a nők gyakran dolgoznak 
együtt a települések vezetőivel munkakörük miatt, legyenek azok 
polgármesterek, jegyzők, vagy egyéb nagy befolyással rendelkező 
személyek a település életében. 

A nemi megosztottság tehát jellemzően úgy alakul, hogy míg 
az előbbiek (középvezetők) általában nők, addig az utóbbiak (politikai 
befolyással rendelkező vezetők) férfiak. A gyakorlatban arra vagyok 
kíváncsi, hogy a női és férfi vezetők hogyan tudnak együtt dolgozni, 
és hogy a munkamegosztás milyen elvek mentén működik. Ezen kívül 
azt is vizsgálom, hogy a nemi szerepek milyen mértékben játszanak 
szerepet a kelet-magyarországi kistérség szervezeti hierarchiájában. 

A kutatás célja így nem csupán a projektosztály szervezeti 
struktúrájának vizsgálatára irányul, hanem a különböző nemű egyének 
feladatköreinek megosztottságának elveire is. Ebben a munkában csak 
a kutatási terv, az előkészületek, a módszerek és az elméleti háttér 
bemutatására vállalkozom.  
  



Budapesti Corvinus Egyetem 
Szociológia és Társadalompolitika Intézet 
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar 

 
Előadó 

Pajor Luca 

Téma 

Iskolai jóllét és bántalmazás a kapcsolatháló elemzés tükrében. 
 

Absztrakt 

A kutatás témája a bullying avagy a bántalmazás jelensége és 
annak hatása az egyén iskolai közérzetére. A gazdag nemzetközi 
szakirodalom már régóta, mélyen foglalkozik az iskolai bántalmazás 
kutatásával. A témával foglalkozó kutatások értékes eredménye, hogy 
a bullying és a közösségen belüli bántalmazás természetének 
megértésével, sokkal hatásosabb megelőző programokat lehet kiírni a 
jelenség meggátlására. A téma fontosságát az is súlyosbítja, hogy ez a 
jelenség merőben meghatározza az áldozatok szubjektív és iskolai 
jóllétét. Iskolai környezetben ronthatja továbbá a diákok tanulmányi 
eredményét és az okozott mentális és fizikai kár akár deviáns 
viselkedésmintákhoz vezethet a jövőben. Ez a tanulmány azzal próbál 
hozzájárulni a már meglévő eredményekhez és elméletekhez a 
témában, hogy ezt a jelenséget, kapcsolatháló elemzéssel vizsgálja, 
hogy feltárja, milyen szociális és kognitív kapcsolati dinamikák 
nyomán alakul ki a bántalmazás, miközben figyelembe vesszük a 
bántalmazó diákok iskolai jóllétét és az önbecsülésüket. 

A kutatás mintája a Magyar Tudományos Akadémia Lendület 
Recens kutatócsoport által készített adatfelvételén alapul, ahol 
magyarországi általános iskolás osztályok empirikus kutatás adatait 
elemzem, az adatfelvétel negyedik hullámában. A zaklatást különböző 
formáiban és hálóiban is vizsgálom, mint például a pletyka, szóbeli 
bántalmazás, internetes zaklatás, vagy a fizikai erőszak. Vizsgált 
hipotézisem, a következő: Inkább lesz-e bántalmazó, aki rosszul érzi 
magát az iskolában és olyan jegyeket mutat, hogy úgy tűnik rosszabb 
a szubjektív, iskolai jóléte? A tanulmány eredményeiben ez a hipotézis 
megerősítő eredményekre jutott a fő regressziós modell alapján, 
azonban mikor a különböző bántalmazási formákra lebontva néztük az 
eredményeket, az adatok nem voltak statisztikailag szignifikánsak. 



Emellet nem találtunk szignifikáns kapcsolatot az önértékelés és az 
iskolai bántalmazás együtthatói között. 

Kulcsszavak: zaklatás, szubjektív jóllét, kapcsolatháló 
elemzés, negatív kapcsolatok. 
  



Budapesti Corvinus Egyetem 
Szociológia és Társadalompolitika Intézet 
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar 
 
Előadó 

Mádi Bianka 
Téma 

Társas kapcsolatok az iskolában: pozitív kapcsolathálók szerepe az 
iskolai jóllét alakulásában 
 

Absztrakt 

Manapság egyre több felmérés készül az iskolai 
közösségekről, iskolán belüli bántalmazásról és szubjektív jóllétről. 
Azonban a diákok szubjektív jólléte és a bántalmazás témaköre sosem 
lesz elavult, állandó figyelmet kíván. A közösségen belül kialakult 
társas kapcsolatok épp ugyanolyan meghatározó pontjai a jó közérzet 
kialakulásának, mint a tanulmányi sikerek. A Magyar Tudományos 
Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont „Lendület” 
RECENS Kutatócsoport által, magyarországi általános iskolák 
empirikus kutatás adatait felhasználva a pozitív kapcsolatok és a jó 
közérzet viszonyainak a feltárása a célom. A tanulmány a pozitív 
kapcsolathálók jótékony hatásának mérésével, ahol a barátnak 
jelölések figyelembe vételével a következő kérdésekre fókuszál: 
Miként hat a pozitív kapcsolatháló, jelen esetben a teljes barátság-
hálók az iskolai jóllét tényezőire? Hogyan érzik magukat a diákok az 
osztály és iskolai közösségekben? Az alacsonyabb barátnak jelölt 
diákok szeretnek iskolába járni? Ehhez, a kutatás negyedik kérdőíves 
adatfelvétel hullámát felhasználva, az osztályszintű iskolai jóllét 
felmérése mellett egyéni szintű vizsgálatra is sor kerül. A tanulmány 
eredményeiben ugyan nem szignifikánsak, azonban a pozitív 
kapcsolathálók jótékony hatása több esetben fellelhető.  

Kulcsszavak: wellbeing, jóllét, elégedettség, közösség, 
kapcsolatháló-elemzés, pozitív kapcsolatok. 
  



Debreceni Egyetem 
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 
Szociálpolitika (MA) 

 
Előadó 

Kukucska Zsuzsa 
Téma 

Az egyetemisták párválasztását befolyásoló tényezők. 
 

Absztrakt 

Az előadás középpontjában az egyetemisták 
partnerszelekcióját befolyásoló tényezők vizsgálata áll, különböző 
képzési szinteknek megfelelően. Ezen koncepción keresztül kerülnek 
bemutatásra párválasztási valamint párkapcsolati mintázataik. A téma 
aktualitásaként feltehető a kérdés, hogy a még tanuló, de már felnőtt 
korú személyek életében milyen tényezők befolyásolják a 
párválasztást a mai tudás-, élmény- és kockázattársadalmunkban?  

Fő kutatási kérdésként jelenik meg, miszerint a magas iskolai 
végzettségű egyén életkori, lakóhelyi, egzisztenciális és iskolai 
végzettségbeli dimenziókat vesz figyelembe a párválasztása során, 
akár a modern technika alkalmazásán keresztül is. Ezáltal a fő 
vizsgálati szempontot az egyén kvalifikációja, mint kulturális 
tőkéjének forrása adja.  

A bemutató empirikus része a fókuszcsoportos kérdés-
tesztelésre, valamint az azt követő 25 fős, félig strukturált interjús 
kutatásra reflektál. A kutatás célcsoportját a Debreceni Egyetemen 
tanuló 18-28 éves, jelenleg alap-, mester-, illetve doktori képzésben 
résztvevő hallgatók képzik. 
  



Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar, Szociológia szak 

 
Előadók: 

Szabó Andrea, Pusztai Ádám 
Téma  
Párkapcsolati formák és vallás. 
 

Absztrakt 

Napjainkban a tartós párkapcsolati formák egyre inkább 
átalakulnak, a házasság intézményének válsága már a társadalom 
széles rétegét érinti, pedig az összetartó család a jól működő 
társadalom nélkülözhetetlen eleme. Előtérbe kerülnek a lazább 
kapcsolatok, melyek elsősorban a fiatalabb korosztályokra jellemző, 
de egyre inkább kiterjednek az idősebbekre is. A statisztikai adatok 
szerint a válások száma növekszik, a házasodási kedv évről évre 
csökken, a párkapcsolati fajták pedig sokkal instabilabbak, mint régen. 
Nem elhanyagolható tényező, hogy a párkapcsolatok átalakulása 
összefügg a termékenységi mutatók romlásával is; az instabilabb 
kapcsolatok az utódok számának alakulására is jelentős befolyással 
bírnak. 

Mindezek ismeretében 2017-es kérdőíves felmérésünk célja 
többek között az volt, hogy megvizsgáljuk, a vallásosság, hit 
befolyásolja-e az emberek párkapcsolati formákról alkotott 
gondolkodását. A kutatásunk során 11 magyarországi kistelepülésről 
összesen 1024 főt kérdeztünk meg. A vallásosságot több dimenzió 
mentén vizsgáltuk, mint például az Istenbe vetett hit, bibliaolvasás, 
gyülekezeti tagság. Statisztikai elemzéseink eredményei szerint a 
vallásosság és a párkapcsolati formákról alkotott vélemény között 
szignifikáns összefüggés van, azaz a vallásosság – sokkal inkább, mint 
a nem vagy az iskolai végzettség – döntően meghatározza, hogy az 
egyén hogyan viszonyul például a váláshoz vagy a házasságon kívüli 
együttéléshez. 

Kutatásunk során 3 hipotézis lett meghatározva. Mintánk 
alapján sikerült kimutatnunk, hogy azok a személyek, akiknek az 
életében fontos szerepet játszik a vallás, a hit, kevésbé tartják 
elfogadhatónak a házasságon kívüli együttélést, valamint házasságon 
kívüli gyermekvállalást, mint azok, akik nem hisznek. Beigazolódott 



azon feltételezésünk is, hogy akik tagjai valamely gyülekezetnek, 
illetve egyházi közösségnek, másképp gondolkodnak a házasság 
felbonthatóságáról, mint azok, akik nem tartoznak semmilyen 
közösséghez.  Előadásunkban ezen eredményeket szeretnénk 
részletesen is bemutatni. 
  



Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

 

Előadó: 

Horvát Laura 
Téma 

A sportolók, mint influencerek. 
 

Absztrakt 

A modern információs társadalmunkban az influencerek, és az 
influencerség térnyerésének lehetünk szemtanúi. Ezen jelenség 
kapcsán talán a többségünknek nem a sportolók jutnak eszükbe, 
hanem színészek, vloggerek, vagy az angol királyi család tagjai. 
Viszont jelenleg a sportolókat tekinthetjük a legnagyobb 
influencereknek, ugyanis a közösségi médiumoknak (Facebook, 
Twitter, Instagram) köszönhetően globális presztízsre tettek szert. 
Munkám során azt vizsgáltam, hogy miért a sportolók a legjobb 
véleményvezérek és, hogy milyen hatással vannak a követő táborukra. 

A digitális lábnyomok és az elemzések alapján, arra jutottam, 
hogy aki naponta használja a közösségi médiát, az sokkal több 
sporteseményen vesz részt, többet sportol és több, olyan terméket is 
használ, amit a sportolók reklámoznak. Azért ők a legnagyobb 
influencerek, mert az ő hírességük mögött egy komoly, nehezen 
kivívott eredmény áll, ami csak nagyon keveseknek sikerült és még 
azért, mert egy kis betekintést nyújtanak az életvitelükbe, amire a 
követőik annyira kíváncsiak.  

Kulcsszavak: sportoló, közösségi média, influencer, követő 
tábor, globális presztízs, elérhetőség. 

  



Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar, Szociológia szak 
 
Előadók 

Reményi Orsolya, Béres Fruzsina, Forrási Boglárka 
Téma 

Generációk közötti különbségek a közéleti részvételben és a szabadidő 
eltöltésében. 
 

Absztrakt 

Tanulmányunkban a fiatal (18-29 év) és a középkorú (40-54 
év) generációk közötti különbsé-geket tárjuk fel a közéleti részvétel és 
szabadidő-eltöltés tekintetében. Az adatokat kérdőíves felméréssel 
gyűjtöttük budapesti reprezentatív mintából. Összesen 335 fiatal 
korcsoportba tartozó és 324 középkorú válaszolt a kérdéseinkre. Az 
elemzés során vizsgáljuk a közéleti akti-vitást, civil szervezetekhez 
való viszonyulást, kampánytevékenységeket, szórakozásbeli és ér-
tékrendbeli különbségeket. 
  



Partium Keresztény Egyetem 
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 
Humántudományi Tanszék 
 
Előadó 

Zoványi Krisztián 
Téma 

Az ifjúsági fesztiválok mint a kulturális fogyasztás sajátos esete. A 
margittai "Szabadság Feszt" szociológiai elemzése. 
 

Absztrakt 

A dolgozat azokról a fiatalokról szól, akik részt vettek a 2018 
nyarán megrendezésre került margittai „Szabadság Feszt” 
szórakoztató-könnyűzenei fesztiválon. 
 A Vidéki Ifjúsági Szövetség (VIDIFISZ) által szervezett 
fesztivál 2013-ban indult, mely célcsoportja az erdélyi magyar 
fiatalság. 
 A fesztiválon, hét önkéntes segítségével egy 185 kérdőívből 
álló kutatás készült a jelen lévő fiatalok között, aminek célja az, hogy 
felmérjék a fesztivál erősségeit, hiányosságait, valamint a részvevők, 
szokásait, igényeit. A kérdőív demográfiai adatokra, oktatási szintre, 
online elérhetőségre és a fesztivállal kapcsolatos információkra tért ki 
(jegyvásárlással kapcsolatban; esetleges elvárások; fellépőkkel, 
programokkal, árakkal való elégedettség, terveznek – e részt venni 
legközelebb is a fesztiválon; stb.) 
 E kérdőívek feldolgozása ugyan még folyamatban van, de az 
eredmények fontosak lesznek, mert térségünkben viszonylag kevés az 
olyan kutatás ami az ifjúsággal, az ifjúságszociológiával és a 
fesztiválok elemzésével foglalkozik. Gyakorlati értéke pedig azért 
jelentős, mert a kapott eredményekből a szervezők olyan 
következtetéseket vonhatnak le, amiket felhasználhatnak a jövőbeni 
szervezésben. 
  



 


