
Antal Imola egyetemi docens, pszichológus, a szociológia doktora. Szakterülete: gyermekek 

elleni erőszak, traumák, azok hatásai és feldolgozásuk, családterápia, mentális zavarok. 

Email:imolaan@yahoo.com 

Balcsók István : egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem. Kutatási területek: munkaerő-piaci 

folyamatok elemzése, társadalmi konfliktusok térbeli vizsgálata, a humán erőforrások 

helyzetének és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata az Észak-Alföldi régióban, a határon 

átnyúló kapcsolatok színterei, fejlődésének esélyei és lehetőségei a magyar-román és magyar-

ukrán határ mentén, a periférikus és/vagy rurális térségek gazdasági-társadalmi folyamatainak 

vizsgálata, elsősorban a keleti országhatár mentén fekvő területeken.  

Email: balcsok.istvan@arts.unideb.hu 

Czakó Ágnes CSc, egyetemi magántanár, közgazdász és szociológus a Budapesti Corvinus 

Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézetében. Kutatási területe: gazdaság- és 

szervezet-szociológia. 

Email: aczako@uni-corvinus.hu 

 

Dávid-Kacsó Ágnes pszichológus, doktori fokozatát szociológiában szerezte. Jelenleg a 

BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének adjunktusa. Fő érdeklődési 

területei: hátrányos helyzetű gyerekek, iskolai siker, gyermekvédelem. 

Email: agnes.kacso@socasis.ubbcluj.ro 

 

Flach Richárd tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a Helsinki Egyetemen 

(Finnország) végezte. Jelenleg iskolapszichológusként dolgozik, továbbá a Pécsi 

Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának hallgatója. Tudományos érdeklődése 

leginkább a klinikai pszichológia területeiről (krízis, öngyilkosság, trauma) és a pszichológia 

társtudományai (pedagógia, szociológia, kritika elméletek) felől érkező kérdésfeltevésekre 

koncentrál. 

Email: frichard94@gmail.com 

 

Géczy Dorottya PhD hallgató a Pécsi Tudománygegyetem Pszichológia Doktori Iskolájában, 

Szociálpszichológia Programon. Kultúra, viselkedés és életmód szociológia szakon végzett 

2016-ban.. Fő kutatási területei az előítélet, a kisebbségpszichológia, a gender, a szociális 

identitás, a szociális reprezentáció és az identitás fenyegetettség.  

Email: diobelhajos@gmail.com 

 

Gergelics Noémi végzős hallgató a Pécsi Tudományegyetem pszichológia alapszakán. 

Másodévesként fókuszcsoportos kutatásban vett részt előítélet és kisebbségpszichológia 

témakörében, ebben az évben pedig a cyberbullying és társas kognitív kompetenciák 

összefüggéseinek vizsgálatával készül a Tudományos Diákköri versenyre (TDK). 

Email: gergelics.noemi@gmail.com  

Győri Ágnes Ph.D, szociológus, tudományos munkatárs, Társadalomtudományi 

Kutatóközpont - MTA Kiváló Kutatóhely. Főbb kutatási terület: gazdaság- és 

vállalkozásszociológia. 

email: gyori.agnes@tk.mta.hu 

 

Hadas Miklós, DSc, egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és 

Társadalompolitika Intézetében.Érdeklődési területei: társadalmi nemek szociológiája, 

szociológiaelmélet, történeti férfikutatások, a kultúra szociológiája.  

Email: miklos.hadas@uni-corvinus.hu. 
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Homoki Andrea, főiskolai tanár, Gál Ferenc Főiskola, Egészség- és Szociális Tudományi 

Kar.  

E-mail: andi.homoki@gmail.com. Kutatási célkitűzése a védelembe vett és a gyermekvédelmi 

szakellátásban élő gyermekek és fiatalok iskolai életútjához kötődően a gyermekvédelmi 

rendszer sajátosságainak, jellemzőinek feltárása.  

 

Jánk István nyelvész, az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti 

Tanszékének adjunktusa, illetve a Nyelv és Tudomány online folyóirat szerkesztője, 

szerzője. Az egyetemen főként az anyanyelvi nevelés módszertanával és szociolingvisztikával 

kapcsolatos tárgyakat oktat. Fő kutatási területei közé a nyelvi alapú 

diszkrimináció, nyelvi előítéletesség és a nyelvi hátrány tartozik, elsődlegesen a pedagógiai 

értékelés kontextusában. 

Email: jank.istvan@uni-eszterhazy.hu 

 

László Éva alapvégzettsége pszichológus, doktori fokozatát szociológiában szerezte. Jelenleg 

a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének adjunktusa. Fő érdeklődési és 

kutatási  területei: nők elleni erőszak, emberkereskedelem, gyermekvédelem. 

Email: laszlo_bodrogi_eva@yahoo.com 

 

 

Molnár Éva, PhD, szociológus, szociálpolitikai tanulmányokat végzett. Egyetemi tanátsegéd 

a Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén. Kutatási területe: társadalmi 

és területi szegregáció, szegénység, családszociológiai kérdések 

e-mail: molnar.eva@arts.unideb.hu  

 

Nagy Ádám, habil PhD, hat diplomáját a legkülönbözőbb területeken szerezte. 

Neveléstudományból doktorált és habilitált, korábban a Nemzeti Civil Alapprogram elnöke és 

a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-ösztöndíjasa volt. Jelenleg a Kodolányi János 

Egyetem docense, a Magyar Szociológiai Társaság elnökségi tagja, valamint a Magyar 

Pedagógiai Társaság Szabadidő-pedagógiai Szakosztályának elnöke. Alapítója az Új Ifjúsági 

Szemlének és a Civil Szemlének.  

Email: adam@nagydr.hu 

 

Pocsai-Szász Rozália végzettsége szociális munkás, mesteri tanulmányai során a szociális 

szolgáltatások területén történő tanácsadást tanult.  Különböző gyermekvédelmi témájú 

kutatásokban dolgozott. Fő érdeklődési területét a gyermekvédelmi ellátásban levő illetve azt 

elhagyó fiataloknak nyújtott támogatási lehetőségek képezik.   

Email: szasz_rozaly16@yahoo.com 

 

Rácz Andrea, szociológus, habilitált egyetemi docens az ELTE TáTK Szociális Munka 

Tanszék én. Fő kutatási területe: gyermekjólét, gyermekvédelem  

Email: raczrubeus@gmail.com 

 

Roth Mária, Phd,  pszichológus 1991-től alapító tagja és jelenleg professzora a Babes-Bolyai 

Tudományegyetem Szociális Munka tanszékének, valamint irányító tanára a tanszék Európai 

Gyermekjogi  Mesteri programának. Az egyetemi karier előtt logopédusként és 

pszichológusként dolgozott gyerekekkel gondozó intézetekben, iskolákban és kórházakban. 

Kutatási projektjei és publikációi (román, magyar, angol és német nyelven) főképpen a 

gyermekjólét és gyermekvédelem, emberjogok és hátrányos helyzetűek (romák), valamint 
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fiatalok és a szociális inklúzió területét érintik. Alap, mesteri és doktori fokozaton tart 

előadásokat gyermekvédelem, gyermekjogok, módszertan és összehasonlító kutatások 

területén. Az évek folyamán Fulbright (kutatói) és Erasmus (oktatói) ösztöndíjakban részesült. 

Email: maria.roth@ubbcluj.ro  

Szarvák Tibor: egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem. Kutatási területek: társadalmi 

felzárkózás, közösségfejlesztés, esélyteremtés, innováció terjedése, civil és információs 

társadalomkutatás, területfejlesztés, programozási munkák, területpolitikai elemzések.  

Email: szarvak.tibor@arts.unideb.hu 

 

Székely Levente, PhD,szociológus, tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 

valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte. A Kutatópont kutatási igazgatója, a 

Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet 

tudományos munkatársa. Kutatási érdeklődése: médiafogyasztás, új média, információs 

társadalom, ifjúságügy, generációk, pénzügyi kultúra, civil szervezetek.  

Email: levente.szekely@uni-corvinus.hu 

 

Tóth Dalma: egyetemi hallgató, Debreceni Egyetem. Kutatási területek: 

projektmenedzsment, foglalkoztatáspolitika, munkanélküliség, tartós munkanélküliség, 

hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, a nők munkaerőpiaci státusa, aktív 

munkaerőpiaci politikák. 

 Email: dalma.toth8@gmail.com 
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