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IDŐSÜGYEK KUTATÓCSOPORT - CSOPORTVEZETŐ: SZÉMAN ZSUZSA 
 
 Futó kutatások:  
 
SOCIAL EXCLUSION OF OLDER PEOPLE 
Témafelelős: Széman Zsuzsa (orosz fél részéről Elena Golubeva, NARFU) 
Téma / kutatás elnevezése: ROSEnet (Reducing Old-Age Social Exclusion (2017-2020), EU COST Action) 
Célkitűzés: A nemzetközi kutatás 33 ország részvételével zajlik, intézetünk az idősek kirekesztődése és a szolgáltatás 
munkacsoportban végez kutatás. Az Unió elvárása szorosabb nemzetközi kutató teamek kialakítása, közös kutatás, 
publikálás. Jelenleg az orosz Northern (Arctic) State University Szociális Munka és Szociális Biztonság Intézetével ( 
Department of Social Work and Social Security) együtt folynak összehasonlító  kutatások. Publikálás alatt van egy 
közös cikkünk (Human Ecology,  Q3) és egy könyvfejezetünk (Springer). Részt veszünk a nemzetközi team social 
exclusion of services munkacsoportjában (14 ország) a kutatás egy része Exclusion from Service, Knowledge 
Synthesis Paper (nevek feltüntetésével) publikálásra került (http://rosenetcost.com/wp-
content/uploads/2017/12/services-synthesis-paper-final.pdf)  
Résztvevők: Széman Zsuzsa, Patyán László (Debreceni Egyetem), Tróbert Anett,  Elena Golubeva (orosz 
munkacsoport vezetője)  
Csatlakozás lehetősége: nem 
Kutatócsoport: Idősügyek Kutatócsoport 
 
DEMENCIA KUTATÁS 
Témafelelős: Tróbert Anett 
Téma / kutatás elnevezése: Demencia kutatás (2019-) 
Célkitűzés: A kutatást az EMMI megbízásából a Kopp Mária Intézet szervezte, célja a demencia stratégia 
kidolgozásának előkészítése. A kutatás több szinten zajlik. a) Országos szinten: a demenciával kapcsolatos általános 
lakossági informáltság és vélekedés feltérképezése telefonos interjúk által. b) Intézményi szinten: az egészségügyi és 
szociális ellátórendszer demenciához kötődő problémáinak feltárása fókuszcsoportos interjúk és szakértői interjúk 
által. c) Az érintett családok szintjén: a demenciával élők hozzátartozói problémáinak megismerése mélyinterjúk által. 
Az elemzés, eredmények alapján feladatunk ajánlások megfogalmazása is. 
Résztvevők: Tróbert Anett, Széman Zsuzsa, Kopp Mária Intézet 
Csatlakozás lehetősége: nem 
Kutatócsoport: Idősügyek Kutatócsoport 
 
IDŐS HOZZÁTARTOZÓT GONDOZÓK MEGTERHELTSÉGE 
Témafelelős: Széman Zsuzsa 
Téma / kutatás elnevezése: Idős hozzátartozót gondozók megterheltsége (2019- 
Célkitűzés: A kutatás Tróbert Anett PhD kutatásának folytatása. Célja az eddigi eredmények további vizsgálata. A 
korábban tervezetteknek megfelelően a) 15-20 idős családtagot gondozó hozzátartozóval készül mélyinterjú, b) az új, 
adaptált kérdőívek validitás vizsgálata történik nagy mintán. 
Résztvevők: Tróbert Anett, Széman Zsuzsa 
Csatlakozás lehetősége: nem 
Kutatócsoport: Idősügyek Kutatócsoport 
 
Tervezett kutatások: 
 
KIBŐVÍTETT DEMECIA KUTATÁS 
Témafelelős: Széman Zsuzsa 
Téma / kutatás elnevezése: kidolgozás alatt  
Célkitűzés: a jelenleg folyó demencia kutatás eredményeire építve egy résztéma további, mélyebb vizsgálata. 
Résztvevők: Széman Zsuzsa, Tróbert Anett, Asztalos Bernadett, Ládonyi Zsuzsanna 
Csatlakozás lehetősége: nem 
Kutatócsoport: Idősügyek Kutatócsoport 
 
INFORMÁLIS, CSALÁDI GONDOZÓK TÁMOGATÁSA 
Témafelelős: Széman Zsuzsa 
Téma / kutatás elnevezése: Informális, családi gondozók támogatása  
Célkitűzés: Intézetünk több éve tagja az informális gondozók érdekeiért küzdő „Eurocarers” nemzetközi szervezetnek 
illetve kutatócsoportjának. A szervezet kutatócsoportjával együttműködve, eddigi informális gondozókkal kapcsolatos 
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eredményeinkre építve tervezzük az informális gondozók problémáinak további vizsgálatát egy nemzetközi 
kutatásban, például igényeiknek, szükségleteinek felmérését, innovatív támogatási lehetőségek, speciális szolgáltatási 
lehetőségek feltérképezését. A pontos téma és célmeghatározás ősszel várható. 
Résztvevők: Széman Zsuzsa, Tróbert Anett, Eurocarers tagországok (alakulóban) 
Csatlakozás lehetősége: még nem tudjuk 
Kutatócsoport: Idősügyek Kutatócsoport 
 
CSALÁDI GONDOZÓK REINTEGRÁCIÓJA 
Témafelelős: Széman Zsuzsa 
Téma / kutatás elnevezése: adaptív megküzdés és reintegráció a demenciával időseket gondozó hozzátartozóknál  
(2019- 
Célkitűzés: A demenciával élő idős embereket gondozó hozzátartozók mentális egészségének, annak megtartásának 
vizsgálata. A vizsgálat a lakossági helyzetfelmérésen túl, kiterjed azon egyéni, közösségi megküzdési stratégiákra, 
amelyek a demencia tünetegyüttes és azok következményeiként megjelenő nehéz életkörülmények ellenére lehetővé 
teszik a változásokkal szembeni sikeres adaptív megküzdést. A kutatás további célja a társadalmi reintegráció 
lehetőségének felmérése a demenciával érintettek családtagjainak, laikus gondozóinak körében 
Résztvevők: Kostyál Árpád, Széman Zsuzsa  
Csatlakozás lehetősége: még nem tudjuk 
Kutatócsoport: Idősügyek Kutatócsoport 
 
A MENTÁLIS PROBLÉMÁK MEGJELENÉSE AZ OTTHONI IDŐSELLÁTÓRENDSZERBEN 
Témafelelős: Széman Zsuzsa 
Téma / kutatás elnevezése: Social exclusion from services with special focus on demencia 
Célkitűzés: (2019/2020- nemzetközi, orosz-magyar összehasonlításban annak a feltárása, hogy a szociális 
idősellátórendszerben miként jelen jelenik meg a demencia problémája, milyen a kapcsolat a formális gondozók és 
családgondozók illetve  a szociális ellátórendszer és az egészségügyi ellátórendszer között. A feltárás mellett 
tervezünk egy akciókutatást is.  
Résztvevők:  Széman Zsuzsa, Tróbert Anett Mária, Asztalos Bernadett, Ládonyi Zsuzsanna (Kostály Árpád?); orosz 
fél részéről: Elena Golubeva mint vezető (NARFU), Andrej Solovjev (Northern State Medical University, részvétel a 
MEU engedélyezésétől függően). Részletek késő ősszel várhatók. 
Csatlakozás lehetősége: még nem tudjuk 
Kutatócsoport: Idősügyek Kutatócsoport 
 
A VILÁG AZ OTTHONUNKBAN – OTTHON A VILÁGBAN 
Témafelelős: Széman Zsuzsa 
Téma / kutatás elnevezése: Infokommunikációs társdalom (IT): világ az otthonunkban – otthon a világban”   
Célkitűzés: (Az EFOP és RSZTOP projekt; 2019/2020- pályázat benyújtott, döntésre várunk) 
Cél: kutatásokra épülő   IT a világ az otthonunkban – otthon a világban” felület kialakítása 
Résztvevők:  Széman Zsuzsa, Tróbert Anett Mária, Asztalos Bernadett, Kostály Árpád 
Csatlakozás lehetősége: még nem tudjuk 
Kutatócsoport: Idősügyek Kutatócsoport 
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KORA GYERMEKKOR KUTATÓCSOPORT - CSOPORTVEZETŐ: DANIS ILDIKÓ 
 
PERINATÁLIS KUTATÁSOK (BÓNÉ VERONIKA) 
 
 Futó kutatások:  
 
AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁSSAL ÉS SZOPTATÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS A SZOPTATÁS 
IDŐTARTAMÁT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA  
Témafelelős: Török Szabolcs 
Célkitűzés: Különféle kultúrában már sikerrel validált és gyakran használ csecsemőtáplálási attitüd skála, az Iowa 
Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS) magyar nyelvű változatának pszichomteriai vizsgálata és validálása. Hazai 
reprezentatív, kisgyermeket nevelő anyai mintában a kérdőív lekérdezése és az attitüdöt befolyásoló paraméterek 
vizsgálata. Továbbá más cumi használati szokásokkal, szoptatással kapcsolatos témák szociológiai fókuszú vizsgálata. 
Résztvevők:  Török Szabolcs, W. Ungváry Renáta, Bóné Veronika,  Martos Tamás 
 Danis Ildikó, Hegedűs Réka 
Csatlakozás lehetősége: A laktációs szaktanácsadó képzésünkkel kapcsolatban álló, tudományos munka iránt 
érdeklődő szakemberek csatlakozására nyitotta munkacsoport.  
Kutatócsoport: Kora Gyermekkor Kutatócsoport / Perinatális kutatások 
 
A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS VIZSGÁLATA 
Témafelelős: Bóné Veronika 
Célkitűzés: Nagyszülői jelenlét vizsgálata a magyar társadalomban, a nagyszülő érzelmi és fizikai elérhetősége és a 
gyermekvállalás kapcsolatának összefüggéseinek feltárása. Az Otthonsegítünk Alapítvánnyal közösen vállalt kutatás. 
Résztvevők: Dávid Bea, Bóné Veronika, Hegedüs Réka 
Csatlakozás lehetősége: A munkacsoport a gyermekvállalás, gyermektervezés társadalmi összefüggései iránt 
érdeklődő kutatók számára nyitott. 
Kutatócsoport: Kora Gyermekkor Kutatócsoport / Perinatális kutatások 
  
A CIVIL SZERVEZETEK, ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK HATÁSA A GYERMEKVÁLLALÁSRA 
Témafelelős: Bóné Veronika 
Célkitűzés: A civil szervezetek, különösképpen az Otthonsegítünk Alapítvány tevékenységének hatásvizsgálata a 
gyermekvállalásra, általános jóllétre, kiterjed az önkéntesek, illetve a jelenlegi vagy volt segítettek 
utánkövetésére. Otthonsegítünk Alapítvánnyal közösen vállalt kutatás. 
Résztvevők: Dávid Bea, Bóné Veronika, Hegedüs Réka 
Csatlakozás lehetősége: A munkacsoport a gyermekvállalás, gyermektervezés társadalmi összefüggései iránt 
érdeklődő kutatók számára nyitott. 
Kutatócsoport: Kora Gyermekkor Kutatócsoport / Perinatális kutatások 
 
 
KORA GYERMEKKORI FEJLŐDÉS ÉS LELKI EGÉSZSÉG KUTATÁSOK (DANIS ILDIKÓ) 
 
 Futó kutatások:  
 
KÜLFÖLDI MÉRŐESZKÖZÖK ADAPTÁCIÓJA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT ONLINE KUTATÁS 
Témafelelős: Danis Ildikó 
Célkitűzés: A 21. századi babaszoba kutatáshoz számos külföldi kérdőív magyar adaptációja történt meg (közös 
szülőség / közös nevelés; gyermeknevelés; gyermekviselkedés és problémák, táplálkozási zavarok, sírás stb. 
témakörökben). A kérdőíveket online fórumokon, levelezőlistákon tettük közzé és hólabda módszerével gyűjtöttünk 
válaszadókat 2019 nyara-ősze folyamán. 
A kellő elemszám elérése után tudtuk ellenőrizni az eszközök pszichometriai mutatóit és dönteni arról, mely eszközök, 
illetve azok milyen (pl. rövidített) változatai kerüljenek felhasználásra a reprezentatív kutatásban 2019 őszén. Mivel 
nagy elemszámra tettünk szert, a pszichometriai mutatók közlésére is sor kerül. A publikációk előkészítése 
folyamatban van  
Résztvevők: SE MHI: Danis Ildikó, Pilinszki Attila; ELTE: Prónay Beáta, MTA: Gervai Judit, ISZCSK: Schneider 
Katalin   
Csatlakozás lehetősége: nincs   
Kutatócsoport: Kora Gyermekkor Kutatócsoport / Kora gyermekkori fejlődés és lelki egészség kutatások 
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21. SZÁZADI BABASZOBA - 2019 
Témafelelős: Danis Ildikó 
Célkitűzés: az EFOP 3.4.3 keretében 3 év alatti gyermeket nevelő szülők (n=980 fő anya, n=122 fő apa) kérdőíves 
lekérdezése történt országos reprezentatív mintán. Témák: a szülői és kora gyermekkori lelki egészség témakörök, 
szülői-nevelői gyakorlat, valamint az ezekkel összefüggésben álló egyéni, családi, tágabb környezeti hatótényezők 
felmérése; új adaptált mérőeszközök bemérése, standardizálása, mért konstruktumok természetes varianciájának és 
klinikai jelentőségű szélsőértékeinek bemutatása, összefüggésmodellek tesztelése stb. Az adatbázis 2020 nyarától 
elérhető a kutatói hálózat számára, az elemzések és publikációk folyamatosak, amelyeket a Kutatási és a Publikációs 
Szabályzatok segítségével koordinálunk.  
További érdeklődő kutatók bevonásával kockázati csoportokban is tervezünk adatgyűjtést és összehasonlítást az 
országos adatokkal. 
Résztvevők: SE MHI: Danis Ildikó, Dávid Bea, Szabó Tünde, Pilinszki Attila, Hegedüs Réka, Asztalos Bernadett, 
Bóné Veronika, Jáki Zsuzsa, Ládonyi Zsuzsanna, Török Szabolcs, Koren Réka, W. Ungváry Renáta, Dupont Kinga, 
Gyetvai Anna; MTA: Gervai Judit, Tóth Ildikó, Lakatos Krisztina; ELTE: Prónay Beáta, Rigó Adrienn, Márki 
Gabriella, SZTE: Sallay Viola, Martos Tamás; ISZCSK: Góczán-Szabó Ildikó, Alkonyi Mária, Siba Mónika, Veréb-
Németh Réka, Vörös Andrea, Horváth Zsuzsanna, Stadler Judit, Schneider Katalin, Koczka Krisztina, stb.     
Csatlakozás lehetősége: Az egyes modulok vezetőivel való együttműködésben új kutatók, doktoranduszok;  
későbbiekben célcsoportos gyűjtésre akár szakdolgozók, doktoranduszok és érdeklődő kollégák   
Kutatócsoport: Kora Gyermekkor Kutatócsoport / Kora gyermekkori fejlődés és lelki egészség kutatások 
 
Tervezett kutatások: 
 
 
KÜLFÖLDI MÉRŐESZKÖZÖK ADAPTÁCIÓJA 
Témafelelős: Danis Ildikó 
Célkitűzés: A szülőség, valamint a kora gyermekkori fejlődés és lelki egészség szakterületen külföldön széles körben 
használt kérdőívek, tesztek stb. magyar adaptációja  
Résztvevők: Danis Ildikó  
Csatlakozás lehetősége: A Kora Gyermekkori Kutató Hálózat résztvevői: pszichológusok, gyógypedagógusok  
Kutatócsoport: Kora Gyermekkor Kutatócsoport / Kora gyermekkori fejlődés és lelki egészség kutatások 
 
21. SZÁZADI GYEREKSZOBA - 2022 
Témafelelős: Danis Ildikó 
Célkitűzés: A 21. századi babaszoba mintájának longitudinális nyomon követése a 3-6 éves kori intervallumban. A 
kutatási témák és mérőeszközök előkészítése a 2019-es adatfelvétel tapasztalatai alapján. Forráskeresés 
Résztvevők: Danis Ildikó  
Csatlakozás lehetősége: A Kora Gyermekkori Kutató Hálózat résztvevői lesznek meghívva, modul rendszerben 
történik ismét a kidolgozás.   
Kutatócsoport: Kora Gyermekkor Kutatócsoport / Kora gyermekkori fejlődés és lelki egészség kutatások 
 
 
 
  



8 
 

KÖZELI KAPCSOLATOK KUTATÓCSOPORT - CSOPORTVEZETŐ: ALBERT FRUZSINA 
 
PÁRKAPCSOLAT ÉS CSALÁDKUTATÁSOK (TÖRÖK SZABOLCS – DANIS ILDIKÓ) 
 
Futó kutatások 

 
A HAZAI ÉRZELEM FÓKUSZÚ PÁRTERÁPIÁS (EFT) KÉPZÉSEK HATÁSVIZSGÁLATA A 
KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZAKEMBEREKRE.  
Témafelelős:  Török Szabolcs 
Célkitűzés: Az EFT képzések hatásának vizsgálata a résztvevő szakemberek saját érzelem-feldolgozási, kötődési 
jellemzőire, párkapcsolati hiedelmeire, továbbá az EFT intervencióival kapcsolatos ismereteiknek és kompetencia-
érzésüknek a változására. A kutatásnak része az EFT-KACS (EFT ismeret és kompetencia skála) magyar verziójának 
pszichometriai vizsgálata is és a kapott eredmények összehasonlítása egy hasonló design során lekérdezett amerikai 
adatbázissal.  
Résztvevők:  Török Szabolcs, Koren Réka,  Danis Ildikó,  Scott Woolley (USA); továbbá az amerikai adatokkal 
közös elemzésekben:  Hanna Levenson (USA),  Michelle Montagno (USA),  Mira Svatovic (USA) 
Csatlakozás lehetősége: Pszichológus végzettségű, haladó módszertani (statisztikai) alapismeretekkel rendelkező, 
fiatal kutató csatlakozását várjuk, aki nyitott másodelemzések elvégzésére adatbázisunkon.   
Kutatócsoport: Közeli Kapcsolatok Kutatócsoport / Párkapcsolati és családkutatások 
 
PSZICHOEDUKATÍV, PREVENTÍV CÉLÚ, STRUKTURÁLT PÁRKAPCSOLAT ERŐSÍTŐ 
PROGRAMOK KONTROLLCSOPORTOS LONGITUDINÁLIS HATÁSVIZSGÁLATA  
Témafelelős:  Török Szabolcs 
Célkitűzés: Annak vizsgálata, hogy az Érzelem Fókuszú Párterápia, felnőtt kötődésre fókuszáló megközelítésére 
alapuló strukturált 8 alkalmas pszichoedukatív program milyen mérhető változásokat idéz elő a párkapcsolatok 
minőségében. Ugyanezen kérdés vizsgálata más hazai, hasonló célkitűzésű programok esetében, mint amilyenek a 
KétIgen Alapítvány szervezésében elindult strukturáltz 7 alkalmas programok. Mindkét programmal kapcsolatban az 
eddigi pilot vizsgálatok illetve nemzetközi kutatások biztató eredményeket hoztak. 
Résztvevők:  Török Szabolcs, Somsák Zsuzsanna, Danis Ildikó,  Kigyóssy Örs, Kigyóssy-Bozsó Andrea, Börzsei 
Borka  
Csatlakozás lehetősége: Pszichológus végzettségű, haladó módszertani (statisztikai) alapismeretekkel rendelkező 
kutató csatlakozása elképzelhető, előzetes egyeztetések alapján.   
Kutatócsoport: Közeli Kapcsolatok Kutatócsoport / Párkapcsolati és családkutatások 
 
A BÁTOR TÁBORBAN FOLYÓ TERÁPIÁS REKREÁCIÓ HATÁSVIZSGÁLATA A KRÓNIKUSAN 
BETEG GYERMEKEK ÉS CSALÁDJAIK JÓLLÉTÉRE. A TÁBORPROGRAM ÖNKÉNTESEKRE 
GYAKOROLT HATÁSÁNAK KUTATÁSA. 
Témafelelős:  Török Szabolcs 
Célkitűzés: A kutatás a terápiás rekreációs gyermek és családi táborok hatékonyságvizsgálatát célozza meg. A Bátor 
Tábor Alapítvány által szervezett élményterápiás táborokban részt vevő gyermekek és családok életminőségét és más 
pszichoszociális változóit (pl. reziliencia, családi működés) vizsgálja. Célcsoportjába tartoznak a daganatos 
betegséggel, cukorbetegséggel, krónikus izületi gyulladással, gyulladásos bélbetegséggel élő gyermekek, testvéreik, 
családjaik. Az elmúlt évek hazai adatfelvételei nemzetközi koordinációban zajlottak (Utah-i Egyetem, Yale Egyetem), 
így két nemzetközi adatbázis is rendelkezésre áll a hatásvizsgálati elemzések lefuttatására. A hazai adatokon végzett 
előzetes vizsgálatok ezen adatbázisok vonatkozásában ígéretesek. További kutatási irányunk a tábor-programban való 
részvétel önkéntesekre gyakorolt hatásának vizsgálata. Evvel kapcsolatban pilot-elemzések már zajlottak az elmúlt 
években, a táborban résztvevő nagyszámú önkéntes részvételével.  
Az önkéntesek körében tervezett kutatásunk során első lépésként az önkéntesnek jelentkezők előzetes motivációit 
szeretnénk felmérni az Önkéntes Motivációs Leltár (magyar változat, Bartal és Kmetty, 2009) használatával (eredeti 
kérdőív: Volunteer Motivation Inventory, Esmond és Dunlop, 2004). 
Résztvevők: Török Szabolcs, Papp Zsuzsanna, Danis Ildikó, Somogyi Borbála, Kökönyei Gyöngyi (ELTE, SE), 
Hosszú Dalma (SeriousFun Childrens’s Network), Juhász Csilla (BT), Balogh Andrea (BT), Ann Gillard (USA), 
Shauna Tominey (USA), Laurie Browne (USA) 
Csatlakozás lehetősége: Jelenleg nincs lehetőség csatlakozásra.  
Kutatócsoport: Közeli Kapcsolatok Kutatócsoport / Párkapcsolati és családkutatások 
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A SZOROS KÖTŐDÉSI KAPCSOLATOKBAN MEGÉLT TAPASZTALATOK MINŐSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA. A TAPASZTALATOK SZOROS KAPCSOLATOKBAN KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ 
VÁLTOZATÁNAK VALIDÁLÁSA ORSZÁGOS FELNŐTT REPREZENTATÍV MINTÁN (2018) ÉS 
KISGYERMEKEKET NEVELŐ ÉDESANYÁK KÖRÉBEN (2019) FELVETT MINTÁN 
Témafelelős: Török Szabolcs 
Célkitűzés: A Tapasztalatok Szoros Kapcsolatokban kérdőív – Átdolgozott változatának hazai validálása az EFOP 
5.2.5. pályázati támogatásból megvalósított, reprezentatív felnőtt lakossági mintavétel adatai felhasználásával 
(Experiences in close relationships – Revised version; ECR-R; Fraley, Waller, and Brennan, 2000). Ugyanezen 
kérdőív rövidített magyar nyelvű változatára javaslattétel. A kérdőív használata, a mérési eredmények vizsgálata 
különböző célcsoportokban.    
Résztvevők: Török Szabolcs,  Gervai Judit,  Tóth Ildikó,  Danis Ildikó, Dupont Kinga, Koren Réka  
Csatlakozás lehetősége: Az első pszichometriai vizsgálatok lefuttatása és az első elemzések kiértékelése után, a 
rendelkezésre álló adatbázisokon való másodelemzésre kötődési téma iránt érdeklődő munkatársakat szívesen fogad a 
munkacsoportunk.   
Kutatócsoport: Közeli Kapcsolatok Kutatócsoport / Párkapcsolati és családkutatások 
 
A FAMILY ASSESSMENT DEVICE KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK VALIDÁLÁSA 
ORSZÁGOS FELNŐTT REPREZENTATÍV MINTÁN (2018) ÉS KISGYERMEKEKET NEVELŐ 
ÉDESANYÁK KÖRÉBEN (2019) FELVETT MINTÁN 
Témafelelős: Danis Ildikó 
Célkitűzés: a FamilyAssessment Device családi működést vizsgáló kérdőív hazai validálása EFOP 5.2.5. 
reprezentatív felnőtt lakossági mintán. A 21. századi babaszoba kutatás eredményeinek elemzése a FAD Globális 
skálájával kapott eredményekkel való összevetésben.  
Résztvevők:  Danis Ildikó, Török Szabolcs,  Gervai Judit,  Kurimay Tamás, Koren Réka 
Csatlakozás lehetősége: Jelenleg nincs 
Kutatócsoport: Közeli Kapcsolatok Kutatócsoport / Párkapcsolati és családkutatások 
 
SZÜLŐSÉG A VÁLÁS UTÁN (OTKA-PD 131671) 
Témafelelős: Pilinszki Attila 
Célkitűzés: A vizsgálat célja a válás után közös szülőség különböző aspektusainak vizsgálata. A közös szülőség 
fogalma a szülők közötti kapcsolatra és interakciókra fókuszál, különösen a szülői alrendszer működésére. A kutatás 
során vizsgáljuk így az elvált szülők és gyermekeik jellemzőit, valamint a szülők kapcsolatát, kommunikációját, 
együttműködését és konfliktusait. 
A kutatás fő fókuszában a válás utáni szülőség kérdése áll, azonban a célcsoportot megkeresve további szervesen 
kapcsolódó témákról (pl.: válás folyamata és annak személyes megélése) is megkérdezzük a válaszadókat.  
Résztvevők: Pilinszki Attila, Gyetvai Anna 
Csatlakozás lehetősége: Szociológus, pszichológus végzettségű, kvalitatív módszertani ismeretekkel és kutatási 
tapasztalattal rendelkező fiatal kutató jelentkezését várjuk, aki motivált a doktori képzésre való jelentkezésre is. Az 
elvált szülők interjúi és a kérdőív vonatkozó részei alapján a válás, mint életesemény vizsgálatába lehetséges a 
bekapcsolódás. 
Kutatócsoport: Közeli Kapcsolatok Kutatócsoport / Párkapcsolati és családkutatások 
Időbeli ütemezés: 2019-2022; 2020 – előkészítés; 2021 – adatfelvétel és elemzés; 2022 – elemzés és publikálás 
 
BARÁTSÁGOK ÉS KÖZÖSSÉGEK KUTATÁSA (ALBERT FRUZSINA – DÁVID BEA) 
 
Futó és tervezett kutatások 
 
BARÁTI KAPCSOLATOK MAGYARORSZÁGON 
Témafelelős: Albert Fruzsina 
Célkitűzés: A kutatás a baráti kapcsolatok alakulásának már több, mint két évtizede folyó vizsgálatát folytatja. A 
kutatásvezető tervei között szerepel egy, kimondottan a magyarországi egocentrikus kapcsolathálózatok elemzésére 
fókuszáló kutatócsoport létrehozása. 
A tervezett kutatásnak két fő vonala van: 

1. a legújabb ISSP vizsgálatban felvett kapcsolathálózati blokk adatainak kvantitatív elemzése, ebből nemzetközi 
összehasonlító cikkek publikálása.  

2. a témában eddig felvett interjúk kvalitatív elemzése, ez új, módosított fókuszú interjúkkal kiegészíthető (pl 
speciálisabb témákra koncentrálva, pl. munkahelyi barátságok, bizonyos életkori csoportok, online-offline 
barátok, barátságkép a médiában, stb.)  
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 A barátság vizsgálatának egyik fő nehézsége maga a definíció, hiszen az emberek nagyon sokféle kapcsolatot 
neveznek barátságnak, mely egy általánosított, ideáltipikus, ugyanakkor társadalmilag és kulturálisan meghatározott, 
változó kép (amit nevezhetünk barátságsémának is) bizonyos elemeit hordozza. Azaz a „barát” szót az informális 
kapcsolatok sokféle formájára alkalmazhatjuk. Mást takar az egyes életszakaszokban, az eltérő szociokulturális hátterű 
emberek számára, a barátság fejlődésének különböző periódusaiban, illetve a férfiak és nők is mást érthetnek rajta. 
Mivel a barátság társadalmilag és kulturálisan meghatározott, az idő múlásával is változó fogalom, fontos lenne ezt a 
változást nyomon követnünk, dokumentálnunk. Tudomásunk szerint a barátság meghatározását módszeresen górcső 
alá vevő vizsgálatra Magyarországon egyedül 2002-ben, egy mind földrajzi, mind életkori terjedelemben korlátozott 
mintán, veresegyházi családkutatásunk keretei között került sor, amikor egy kérdőíves vizsgálatban, de nyitott 
kérdésekkel megvizsgáltuk, hogyan határozzák meg a barátság, a barát fogalmát az emberek. A 2011.évi 
vizsgálatokban a barátok számának növekedését jelző tendencia okai között lehetett a barátdefiníció változása, lazább 
értelmezése, részben a közösségi oldalakon elterjedt terminológia miatt, azonban minimális ismerettel rendelkezünk 
az online illetve offline barátságok tartalmát illetően. Emellett különös figyelmet érdemelne az adott, illetve a 
választott kapcsolatok közti határvonal elmosódása, a családi, baráti kapcsolatok szerepének változása, amire például 
a fontos beszélgetési hálózatok (core discussion networks) idősoros elemzései utalnak. 
Résztvevők: Albert Fruzsina, Dávid Beáta, Asztalos Bernadett 
Csatlakozás lehetősége: igen, mindkét ágához: elemzés, publikáció készítése, a kvalitatív szálon esetleg speciálisabb 
résztémákra fókuszáló interjútervek kidolgozása, interjúk készítése 
Kutatócsoport: Közeli Kapcsolatok Kutatócsoport / Barátságok és közösségek kutatása 
 
ROMA KUTATÁSOK (SZABÓ TÜNDE – DÁVID BEA) 
 
Futó kutatások 
 
ROMA SZAKKOLLÉGIUMI KUTATÁS 
Témafelelős: Dávid Bea  
Célkitűzés: A KRSZH (Keresztény Szakkollégiumi Hálózat) alumni utánkövetéses vizsgálata, a kibővített Roma 
Szakkollégiumi Hálózat kérdőíves vizsgálata (szocio-demográfiai, érték és identitás, kapcsolathálózati összefüggések, 
társkapcsolatok, életmód)  
Résztvevők: Dávid Bea, Lukács J Ágnes, Szabó Tünde, Ember Zsolt (doktorandusz), Cindy Komolafe (leendő 
doktorandusz) 
Csatlakozás lehetősége: elvileg igen, adatgyűjtés, majd elemzés, publikálás 
Kutatócsoport: Közeli Kapcsolatok Kutatócsoport / Roma kutatások 
 
ROMA NEMZETISÉGI ADATFELVÉTEL 2019  - NAGYMINTÁS KVÓTÁS VIZSGÁLAT  A 
MAGYARORSZÁGI ROMA KISEBBSÉG KÖRÉBEN  
Témafelelős: Szabó Tünde 
Célkitűzés: 600 fős kvótás adatgyűjtés segítségével képet kapni a három nagy roma csoport – romungro, beás és oláh 
– egészségügyi és mentális állapotáról, megküzdési potenciáljáról. Vizsgálni kívánjuk a megkérdezettek személyes 
kapcsolati hálóját és társkapcsolatát, családi hátterét és mobilitását valamint etnikai identitását az integrálódásuk 
tükrében 
Résztvevők: Dávid Bea, Szabó Tünde, Cindy Komolafe (leendő doktorandusz),   Ember Zsolt (doktorandusz), Lukács 
J Ágnes 
Csatlakozás lehetősége: társszerzőként: adatelemzés, cikkírás feladatokra  
Kutatócsoport: Közeli Kapcsolatok Kutatócsoport / Roma kutatások 
 
 
EGYÉB KUTATÁSOK  
 
Futó kutatások 
 
AZ EGYHÁZI HÁLÓZATI SZEMÉLYEK ÉS A KOMMUNISTA-SZOCIALISTA 
ÁLLAMBIZTONSÁG KAPCSOLATÁNAK TRANSZGENERÁCIÓS HATÁSAI 
Témafelelős: Joób Máté 
Célkitűzés: A kutatás azt kívánja feltárni, hogy az egyházi hálózati személyek közvetlen leszármazottai milyen 
érzések mentén viszonyulnak beszervezett családtagjukhoz, és milyen rendezési megoldást látnak és alkalmaznak 
interperszonális kapcsolatuk konszolidálására. A belső élmények vizsgálata mellett, amely elsősorban a bűntudatra és 
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a szégyenérzetre fókuszál – azok együttes és egymástól különvált megjelenésére –, a kutatás szeretné feltárni az 
egyéni és közösségi (elsősorban családon belüli) megküzdési stratégiákat, hogy ezek segítségével érzékenyebb 
kiengesztelődési módokat tudjon formálni és felkínálni az egyházi közösség, amely egyszerre részese, szenvedő 
alanya és elhordozója a múlt eseményeinek. E komplex meghatározottsága miatt, talán olyan eredményeket is fel tud 
mutatni az interdiszciplináris megközelítés, amely az egész társadalom számára is hasznos lehet. 
A kutatás forrásanyagát azok az interjúk képezik, amelyeket a beszervezett egyházi ügynökök családtagjaival 
készültek. A forrásanyagot a GroundedTheory módszerével kívánjuk feldolgozni.  
Résztvevők: Joób Máté 
Csatlakozás lehetősége: a kutatás nyitott mindazok számára, akik érdeklődnek a téma tudományos megközelítése 
iránt. 
Kutatócsoport: Közeli Kapcsolatok Kutatócsoport / Egyéb kutatások 
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SEGÍTŐ KAPCSOLAT ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KUTATÓ  MŰHELY - CSOPORTVEZETŐ: 
PILINSZKI ATTILA 
 
A MEDIÁCIÓ GYAKORLATA A SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSBAN  
Témafelelős: Pilinszki Attila 
Célkitűzés: Az elsődlegesen leíró jellegű kutatás egyik célja képet adni a család-és gyermekjóléti központokban és 
szolgálatokban működő mediációs szolgáltatásról, a szolgáltatást nyújtók, valamint azt igénybevevők alapvető 
jellemzőiről. A kutatás másik célja, hogy bemutassa a szolgáltatást nyújtók mediációs orientációját és megközelítését. 
Résztvevők: Pilinszki Attila (kutatásvezető), Bulyáki Tünde (SZGYF), Goldmann Róbert (SZGYF), Krémer András 
(SZTE), Ráczné Németh Teodóra (SZGYF), Rákóczy Zsuzsanna (BCE) 
Csatlakozás: A kutatás a publikációs szakaszban tart, nincs mód a csatlakozásra. 
Kutatócsoport: Segítő Kapcsolat és Szolgáltatások Kutatócsoport 
Időbeli ütemezés:  2021-ben zárul 
 
SEGÍTŐI TÜKÖR – COVID 19 
Témafelelős: Török Gábor – Pilinszki Attila 
Célkitűzés: A kutatás célja helyzetkép feltárása a hazai humán segítő foglalkozású szakemberek egyéni, családi és 
közösségi jóllétéről, pszichoszociális állapotáról, és ebben a munka, család, magánélet egyensúly nehézségeinek, 
illetve sikerének szerepéről a koronavírus okozta járványügyi helyzetben. Kutatásunk révén a szociális, az 
egészségügyi, az oktatási, hitéleti szektor számára is fontos információkat nyerhetünk számos humán segítő 
foglalkozású szakember egyéni, családi és közösségi jóllétéről, amely kulcsa lehet most a járványügyi krízis 
helyzetben a munkahelyi feladatok és kihívások innovatív megoldásának, a szakmai motivációk fenntartásának, 
valamint a rendkívüli helyzetben való kitartás ösztönzésének és a kiégésük megelőzésének. Az eredmények 
segíthetnek kialakítani azt a támogató stratégiát, amivel hasonló helyzetekre föl lehet készülni a közelebbi vagy 
távolabbi jövőben.  
Résztvevők: Török Gábor, Pilinszki Attila, Danis Ildikó, Asztalos Bernadett, Tésenyi Timea, Joób Máté 
Csatlakozás: Nincs lehetőség a csatlakozásra. 
Kutatócsoport: Segítő Kapcsolat és Szolgáltatások Kutatócsoport 
Időbeli ütemezés: Az adatfelvétel lezárult, elemzési és publikációs szakaszban tart a kutatás. 
 
Tervezett kutatások 
 
SEGÍTŐI TÜKÖR 
Témafelelős: Török Gábor – Pilinszki Attila 
Célkitűzés: A kutatás célja helyzetképet nyújtani különböző humán segítő foglalkozású szakember egyéni, családi és 
közösségi jóllétéről, amely kulcsa a munkahelyi feladatok és kihívások innovatív megoldásának, a szakmai 
motivációk fenntartásának, valamint a továbbfejlődés iránti igény ösztönzésének. Közvetlen célunk, hogy feltárjuk 
azokat a kockázati tényezőket és védőfaktorokat, amelyek a humán segítő foglalkozású szakemberek jóllétét 
veszélyeztetik, illetve támogatják.  
Résztvevők: Török Gábor, Pilinszki Attila, Danis Ildikó, Asztalos Bernadett, Tésenyi Timea, Joób Máté 
Csatlakozás: Nincs lehetőség a csatlakozásra. 
Kutatócsoport: Segítő Kapcsolat és Szolgáltatások Kutatócsoport 
 
SEGÍTŐ KAPCSOLAT ÉS MONODRÁMA HATÁSVIZSGÁLATOK 
Témafelelős: Jáki Zsuzsa – Török Gábor 
Célkitűzés: Az Antropos Mentálhigiénés Módszertani Központhoz forduló kliensek (mentálhigiénés segítő 
beszélgetés, lelkigondozás) hatásvizsgálata, kontrollcsoportos elrendezés nélkül. Kutatásunk célja, hogy felmérjük, és 
pontosabb képet kapjunk arról, hogy az Antropos Központban futó segítő beszélgetések milyen mérhető változást 
eredményeznek a segítő folyamatban résztvevő kliensek pszichés jóllétében. További cél, a pszichodráma technikák 
használatával és az anékül futó segítő kapcsolatok hatásvizsgálata, mely során arra keressük a választ, hogy milyen 
többletet hordoz a verbalitáson túli eszközök alkalmazás. A kutatás az ELTE pszichológiai diáktanácsadást végző 
szakembereivel együttműködésben valósul meg. A kutatás során több kérdőív magyar adaptációját is elvégezzük.  
Résztvevők: Török Gábor, Jáki Zsuzsa, Járay Márton  
Csatlakozás lehetősége: még nyitott 
Kutatócsoport: Segítő Kapcsolat és Szolgáltatások Kutató Műhely  
 
 



13 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI IRÁNYELVEK LELKI VEZETŐK, LELKI GONDOZÓK ÉS 
PSZICHOTERAPEUTÁK KÖZÖTT  
Témafelelős: Jáki Zsuzsa  
Célkitűzés: A doktori disszertációm részeként a pszichoterapeuták meginterjúvolásával összegyűjtöttük az 
együttműködési tapasztalatokat és irányelveket lelkivezetők, lelkigondozók és pszichoterapeuták együttműködésére 
vonatkozóan. Az eredmények (kódfa) rendszerezett bemutatják az előforduló és / vagy lehetséges együttműködési 
formákat, valamint rendszerezik az azokhoz kapcsolódó pozitív és negatív együttműködési tapasztalatokat, utalva a 
lehetséges háttértényezőkre. Egy következő lépés lehetne, mely segíthetné a tényleges együttműködést a gyakorlatban, 
ha kidolgozásra kerülnének a konkrét együttműködési irányelvek, javasolt formák, kiindulva a feltárt együttműködési 
tapasztalatokból. 
Ez fókuszcsoportos kutatási elrendezésben történhetne, lelkivezetők lelkigondozók és pszichoterapeuták bevonásával. 
Nemzetközi fórum bekapcsolása növelhetné az érvényességet és alkalmazhatóságot. Az ECPCC (európai 
lelkigondozói konferencia) 2020-ban Magyarországon kerül megszervezésre, ez egy jó fórum lehet a nemzetközi 
kapcsolatok becsatornázására, építésére (most látogatott el másfél hete az európai vezetőség magyarországra, 
konkrétan a phd munkám után is érdeklődtek a megbeszélésen, amin én is jelen voltam.)  
Ez a kutatás jelenleg csak egy álom a részemről, nem történt semmilyen konkrét lépés ez ügyben, csak érdemesnek 
látnám dolgozni rajta, tovább vinni.  
Résztvevők: Jáki Zsuzsa 
Csatlakozás lehetősége: Csatlakozni lehetne a tervezéshez is mind elméleti, mind gyakorlati szinten, a 
fókuszcsoportok levezetésében, illetve az eredmények kiértékelésében és publikálásában. 
Aki érdeklődését jelezte már: Joób Máté, Asztalos Detti  
Kutatócsoport: Segítő Kapcsolat és Szolgáltatások Kutató  Műhely  
 
A MAGYARORSZÁGI LELKIPÁSZTOROK TÁRSAS TÁMOGATÁSÁNAK KUTATÁSA 
Témafelelős: Járay Márton 
Célkitűzés: Mivel a lekipásztoroknak elvileg nagy a kapcsolati hálója, logikus lenne, hogy  atársas támogatás szintjén 
is jobb helyzetben vannak, mint más területen dolgozó emberek. Ez a tapasztalat alapján azonban nincs így. Kvantitaív 
és kvalitatív kutatással szeretném vizsgálni az emögött lévő okokat. 
Résztvevők: Járay Márton 
Csatlakozás lehetősége: lelkis szakcsoport a közös ötletelésre. Illetve olyan kollégák, akik a kutatás módszertanában 
segítenek. 
Kutatócsoport: Segítő Kapcsolat és Szolgáltatások Kutatócsoport 
 
SZOCIÁLIS MUNKA PRESZTÍZSKUTATÁS 
Témafelelős :  Ládonyi Zsuzsanna 
Célkitűzés: A rendszerváltás körüli időszaktól napjainkig feltárni a szociális munka presztízsének alakulását a szakma 
"nagy öregjeivel" készített félig strukturált interjúk által. Feltárni a lehetséges okokat, körülményeket, rálátni a 
folyamatára, milyen tényezők vezettek a jelenlegi helyzethez. Esetleg fókuszcsoportos résszel is ki lehetne egészíteni 
az interjúkat.  
Résztvevők:  Ládonyi Zsuzsanna 
Csatlakozás lehetősége: a tervezés szakaszában tartunk, a teljes folyamatra várunk résztvevőket (Szociális munka MA képzés 
hallgatói pl.) az ötleteléstől a tanulmányírásig: interjúalanyok elérése, felkeresése, interjúk elkészítése, azok rögzítése, és leírása, 
majd  a feldolgozása, tanulmányok írás 
Kutatócsoport: Segítő Kapcsolat és Szolgáltatások Kutatócsoport 
 
KAPCSOLATTARTÁSI ÜGYELETEK MŰKÖDÉSE: KIHÍVÁSOK ÉS JÓ GYAKORLATOK 
Témafelelős: Pilinszki Attila 
Célkitűzés: A kutatás célja a hazai Családsegítő - és Gyermekjóléti Központokban működő kapcsolattartási ügyeletek 
működési jellemzőinek vizsgálata egy online kérdőíves felmérés keretében. A szolgáltatás célja a gyermek és a 
kapcsolattartásra jogosult szülő számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszín biztosítása, és segítő 
tevékenységek nyújtása annak érdekében, hogy a kapcsolattartás során a gyermek fizikailag és pszichológiailag is 
biztonságban érezhesse magát. 
Résztvevők: Pilinszki Attila, Vidáné Ugrin Erzsébet 
Csatlakozás lehetősége: Nyitott – a kutatás teljes folyamatára várjuk az érdeklődőket 
Kutatócsoport: Segítő Kapcsolat és Szolgáltatások Kutatócsoport 
Időbeli ütemezés: 2020-2021; 2020- tervezés és mérőeszköz kidolgozása; 2021- adatfelvétel, elemzés és publikálás 
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KÉPZÉSHATÉKONYSÁG ÉS OKTATÁSMÓDSZERTAN KUTATÓCSOPORT - 
CSOPORTVEZETŐK: ASZTALOS BERNADETT ÉS BÓNÉ VERONIKA 
 
 Futó kutatások:  
 
ÖNEGYÜTTÉRZÉS KUTATÁS 
Témafelelős: Asztalos Bernadett 
Téma / kutatás elnevezése: Képzéseink hatása az önegyüttérzésre (Self-Compassion Kérdőív magyar változatának 
használatával – SCS-H) 
 Célkitűzés: Segítő szakembereknél alapvető fontosságú, hogy munkájukat hosszú távon is magas színvonalon tudják 
művelni, hogy önismeretüket ápolják, reflexiós képességüket fejlesszék és az önmagukkal való viszonyulásban is 
megjelenjen a gondoskodás. Képzéseink (mentálhigiénés, lelkigondozói és szociális munka Ma képzés) struktúrájába 
tantárgyainkon keresztül ezeket igyekeztünk is fejleszteni. Reményeink szerint a képzéseinket elvégzőknél az 
öngondoskodás képességének növekedését SCS-H mutatói számszerűleg is alá fogják támasztani, ami azt jelentené, 
hogy amit nyújtani tudunk a hallgatóinknak, azzal ők nagyobb védettséget szerezhetnek a kiégéssel szemben. A 
felmérés eredményei tudományos szempontból bizonyíthatnák a képzésünk hasznosságát. A kérdőívek felvételét 
induló évfolyamoknál érdemes elkezdeni. (A 2018-2020 pilot kutatásunk tapasztalatait felhasználva) a mentálhigiénés, 
szociális munkás master, mentálhigiénés lelkigondozó képzéseinknél kerül sor adatfelvételre, 2020 szeptemberétől.  
Résztvevők: Asztalos Bernadett, Bóné Veronika, Semsey Gábor, Tésenyi Timea, Ládonyi Zsuzsanna 
Csatlakozás lehetősége: nem 
Kutatócsoport: Képzéshatékonyság és Oktatásmódszertan Kutatócsoport 
 
Tervezett kutatások: 
 
KÉPZÉSEK KIÉGÉS PREVENCIÓS HATÁSA 
Témafelelős: Tésenyi Timea 
Téma / kutatás elnevezése: kidolgozás alatt  
Célkitűzés: A SE Mentálhigiéné Intézetben folyó mentálhigiénés és lelkigondozó képzések szakmai célkitűzései és 
tartalmi súlypontjai között kiemelt helyett foglalt el a kiégésprevenció. Tudomásom szerint eddig még nem zajlott 
intézetünkben olyan kutatás, amely kifejezetten valamely képzés kiégésprevenciós hatását vizsgálná. Az elemzéshez 
jó alapot nyújthat az a folyamatosan gazdagodó, részben intézeti munkatársaink által összegyűjtött illetve létrehozott 
tudásanyag és szakirodalmi forrás, amely oktatói előadásokban, szakmai műhelyekben és publikációkban jelent meg 
az elmúlt két évben. 
A kutatás célkitűzése annak felmérése, hogy mennyiben csökkenti a két kiválasztott képzésünk a kiégési 
veszélyeztetettséget, valamint hogy erre milyen képzési módszerek és eszközök bizonyulnak jelenleg a 
leghatékonyabbnak.  
Résztvevők: Asztalos Bernadett, Járay Márton, Semsey Gábor, Török Gábor 
Csatlakozás lehetősége: aki szeretne, jöhet 
Kutatócsoport: Képzéshatékonyság és Oktatásmódszertan Kutatócsoport 
 


