A kötet szerzői

Szerkesztők
KOLOSI TAMÁS a szociológia tudományok doktora, a Tárki Zrt. alapítója
és elnöke, az ELTE Társadalomtudományi Kar professzor emeritusa,
Széchenyi-díjas. Kutatási területei: társadalmi rétegződés, rendszerváltás,
metodológia.
SZELÉNYI IVÁN szociológus és politológus a Yale Egyetem William Graham Sumner professzor emeritusa, az Amerikai Művészeti és Tudományos
Akadémia (American Academy of Arts and Sciences) és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Polányi Károly-díjas és Széchenyi-díjas. Fő
kutatási területe a posztkommunista kapitalizmusok összehasonlító vizsgálata.
TÓTH ISTVÁN GYÖRGY közgazdász-szociológus, a Tárki Zrt. vezérigazgatója. Számos hazai és európai összehasonlító társadalomkutatást vezetett,
szerkesztett könyvei és könyvfejezetei a Stanford, Oxford, Cambridge University Press, az Elsevier és az Edward Elgar kiadóknál jelentek meg. Kutatási területei: társadalomszerkezet, jövedelem eloszlás, jóléti állam, attitűdök

Szerzők
ÁDÁNY RÓZA egyetemi tanár, a megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosa, az orvostudomány doktora, a MTA-DE Népegészségügyi Kutatócsoport
vezetője a Debreceni Egyetemen. Kutatási területei: szív-érrendszeri és anyagcsere betegségek genetikai és környezeti meghatározottsága, a cigány lakosság
egészségi állapota, preventív intervenciók hatékonysága, az alapellátás és a
népegészségügy kapcsolata.
BARTUS GÁBOR környezetgazdász, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. Kutatási területei: fenntartható fejlődés, környezetgazdaságtan, környezetpolitika.
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BERNÁT ANIKÓ szociológus, a Tárki Zrt. kutatója, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területei: civil társadalom, önkéntesség, kisebbségek, hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékos emberek, romák helyzete, migráció, kultúra, politikai és társadalmi attitűdök vizsgálata.
BRANYICZKI RÉKA a Tárki Zrt. kutatója, jelenleg a Közép-európai Egyetem (CEU) Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Közgazdasági
elemző mesterdiplomáját szintén a CEU-n szerezte. Az alapképzést a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakán végezte.
CZIBERE KÁROLY közgazdász, szociálpolitikus a Károli Gáspár Református
Egyetem címzetes egyetemi tanára, szociális vezetőképzésért felelős szaktanácsadója, továbbá az ELTE Politikatudományi Intézetének és a Semmelweis
Egyetem Mentálhigiéné Intézetének oktatója. Korábban a Református Szeretetszolgálat vezetője, majd szociális államtitkár. Kutatási területe a segélyezés és a
szociális szolgáltatások.
CSEH GERGELY jogász, egyetemi tanársegéd a Miskolci Egyetem Államés Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Intézeti Tanszékén. Kutatási területei: digitális társadalom, helyi közszolgáltatások, e-(ön)kormányzás, felsőoktatás és köznevelés.
FALUSI ZSÓFIA közgazdász, finanszírozási szakügyintéző a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőnél. Korábban az Irányított Betegellátási
Rendszer működtetésében, majd a háziorvosi indikátorrendszer kidolgozásában vett részt, jelenleg a háziorvosi indikátorrendszer szakmai koordinátora.
FÖRSTER MICHAEL közgazdász, vezető elemző, az OECD “Egyenlőtlenségek” részlegének osztályvezetője a szervezet párizsi központjában. Az
OECD számos, témába vágó publikációjának vezető szerzője, a Tárki Külső
Tanácsadó Testületének tagja. Kutatási területe: társadalmi egyenlőtlenségek.
FÜLÖP GÁBOR ÁRON kardiológus rezidens a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán.
GÁBOS ANDRÁS közgazdász, a Tárki Zrt. vezető kutatója. Kutatási területei: szegénység, gyermekszegénység, gyermek jóllét, család- és szociálpolitika, termékenység.

592

GYŐRI PÉTER közgazdász-szociológus, a Menhely Alapítvány és a Hálózat
Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kutatási-oktatási témái: városi szegénység, lakáspolitika, hajléktalanság, háztartások eladósodása, önkormányzati
szociálpolitika.
HÁRS ÁGNES közgazdász, a Kopint–Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt.
vezető kutatója. Fő kutatási területe a munkaerőpiac, munkagazdaságtan, a
munkaerő migráció, a migráció gazdaságtana és a migráció mérése.
HERKE BOGLÁRKA szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Disszertációjában az egyedülálló
anyák jóléti érdemességével kapcsolatos attitűdöket vizsgálja.
HOLB ÉVA MARIANNA közgazdász, a T-TUDOK Tudásmenedzsment és
Oktatáskutató Központ Zrt. kutatója. Közgazdasági elemző mesterdiplomáját
az ELTECON-on szerezte. Szociológiai tanulmányokat a Széchenyi István
Szakkollégiumban folytatott. Kutatási területe: a tanulói teljesítmény és a
családi háttér kapcsolata.
HUDÁCSKÓ SZILVIA a Tárki Zrt. adatfelvételi munkatársa. Tanulmányait
az ELTE Társadalomtudományi Karán végezte. Kutatási területei: család- és
szociálpolitika, nemek közötti társadalmi egyenlőtlenségek.
JANKY BÉLA közgazdász-szociológus a Tárki Alapítvány elnöke, a BME
oktatója és az MTA Társadalomtudományi Kutatóintézetének kutatója. Az
elmúlt években a morál racionális döntéselméleti modelljeivel, továbbá a
politikai identitás és a médiakeretezés társadalmi attitűdökre gyakorolt hatását kimutató survey-kísérletekkel foglalkozott.
JENEI TIBOR informatikus, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészség- és Járványtani Intézet. Kutatási területei: népegészségügyi módszertani kutatások, és népegészségügyi adatbázisok építése, kezelése, elemzése.
KAPITÁNY BALÁZS demográfus, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, a Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat kutatója. Főbb kutatási területei a termékenységi trendeket befolyásoló
társadalmi folyamatok vizsgálata, illetve survey-módszertani kérdések.
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KOPASZ MARIANNA közgazdász-szociológus, a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területei a közpolitikai folyamatok elemzése, szociálpolitika,
gyermekszegénység, gyermekjóllét és gyermekvédelem, hátrányos helyzetű
csoportok életminősége.
KÓSA KAROLINA egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézetének igazgatója.
Kutatási területei: az egészség egyéni és társadalmi determinánsai, mentális
egészség epidemiológiája, az egészségi állapot egyenlőtlenségei.
KOSZTIN ANNAMÁRIA kardiológus szakorvos, adjunktus a Városmajori
Szív- és Érgyógyászati Klinikán.
KOZMA ÁGNES szociálpolitikus, a University of Kent Tizard Centre kutatója. Kutatási területei: fogyatékos emberek helyzete, társadalmi öregedés,
minőség, munkaerő, működési modellek és innováció a szociális szolgáltatásokban.
KŐRÖSI LÁSZLÓ orvos-közgazdász, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főosztályvezetője. Elsődleges szakterülete az egészségügyi szolgáltatások közfinanszírozása, nevéhez köthető többek között a háziorvosi eszköztámogatási rendszer finanszírozásának megújítása, a háziorvosi indikátorrendszer bevezetése és működtetése, a betegszállítás finanszírozástechnikájának átalakítása.
LANNERT JUDIT közgazdász-szociológus, a T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. alapítója és szakértője. Kutatási területei:
oktatáspolitika, oktatásszociológia, különös tekintettel a tanulói eredményesség, tanári munkaterhelés és tanulói utak, pályaválasztás területekre.
LIMANI, DONIKA a genfi (Svájc) Graduate Institute for International and
Development Studies doktori iskolájának hallgatója és tanársegédje. A Közép-európai Egyetem (CEU) Gazdaságpolitika (Economic Policy) képzésén
szerzett mesterfokozatot, míg az alapképzést (BSc) a University of Warwick
közgazdaságtan, politika és nemzetközi tanulmányok (Economics, Politics
and International Studies) szakán végezte.
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MAJOR GÁBOR közgazdász, szociológus, 2009 óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hitel-S Programjának vezetője, a program adósságrendezési,
lakhatási segítő-tanácsadó, valamint mikrohitelezési tevékenységet végez.
Korábban a hazai vezető lakossági bankokban dolgozott stratégiai, értékesítés-fejlesztési és fogyasztási hitelezési területen.
MARTIN JÓZSEF PÉTER közgazdász-szociológus, a Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem
külsős adjunktusa, a Figyelő c. gazdasági hetilap korábbi főszerkesztője.
Kutatási területei: a korrupciókutatás elméleti és gyakorlati kérdései, a korrupció hatása a gazdasági teljesítményre, a gazdasági fejlődés intézményi
mozgatórugói, gazdaságpolitika az Európai Unióban, euroszkepticizmus.
MATHEIKA ZOLTÁN közgazdász, a Kopint–Tárki Konjunktúrakutató
Intézet Zrt. vezető kutatója. Kutatási területei: makrogazdaság, visegrádi
országok, munkaerőpiac, állami fejlesztési stratégiák.
MEDGYESI MÁRTON közgazdász-szociológus, a Tárki Zrt. vezető kutatója. Kutatási területei a jövedelmi egyenlőtlenségek, a gazdasági attitűdök,
valamint a generációk közötti transzferek vizsgálata.
MERKELY BÉLA orvos, kardiológus, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatója, a Semmelweis Egyetem rektora, a
Magyar Tudományos Akadémia doktora.
MESSING VERA szociológus, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet tudományos tanácsadója. Kutatási területei: társadalmi egyenlőtlenségek, kirekesztés és befogadás, etnikai kisebbségek, bevándorlók, közpolitikai kutatások (oktatás, munkaerőpiac), romák média
reprezentációja.
MESTER DÁNIEL szociálpolitikus. Kutatási területei: szociálpolitika, munkagazdaságtan, hátrányos társadalmi csoportok
MURINKÓ LÍVIA szociológus és családdemográfus, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Főbb kutatási területei a
felnőtté válás, az átalakuló párkapcsolatok és ezek összefüggése a gyermekvállalással, valamint a követéses panelvizsgálatok módszertana.
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OBLATH GÁBOR közgazdász, az MTA Közgazdaság- és Regionális Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és
a Kopint–Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. tudományos tanácsadója. Fő
kutatási területei: makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságpolitika.
PALÓCZ ÉVA közgazdász, a Kopint–Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt.
vezérigazgatója. Kutatási területei: makrogazdaság, fiskális és monetáris
politika, összehasonlító közgazdaságtan, szolgáltatások nemzetközi kereskedelme.
PETRI GÁBOR társadalomkutató, a University of Kent Tizard Centre címzetes oktatója, az Európai Fogyatékossági Fórum elnökségi tagja. A Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége munkatársa. Kutatási témái:
emberi jogok, közösségi életvitel, autizmus és a fogyatékos emberek társadalmi mozgalma.
RÓBERT PÉTER szociológus, a Tárki Zrt. vezető kutatója, a Széchenyi
István Egyetem Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszékének egyetemi tanára. Kutatási területei: társadalmi rétegződés, iskolai, iskolából a munkaerőpiacra való átmenet, társadalmi egyenlőtlenségek percepciója, szubjektív jóllét.
SÁGVÁRI BENCE szociológus, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a CSS-Recens kutatócsoport vezetője, a
Budapesti Corvinus Egyetem külsős oktatója. 2014–2015-ben Fulbright vendégelőadó volt az Indiana University-n Bloomingtonban. Kutatási területei:
az értékek változása, az információs technológiák, a survey- és Big Data
alapú kutatások módszertana.
SÁNDOR JÁNOS egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészség- és Járványtani Intézetének igazgatója. Kutatási
területei: egészségügyi alapellátás preventív szolgáltatásai, egészségi állapot
területi és társadalmi egyenlőtlenségei, egészség monitoring.
SCHNEIDER MIHÁLY a Tárki Zrt. adatfelvételi munkatársa. Tanulmányait
a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte és jelenleg mesterképzését a Károli
Gáspár Református Egyetem interperszonális és interkulturális pszichológia
szakirányán folytatja. Főbb kutatási területei a társadalmi attitűdök és a társas
identitás.
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SZABÓ LILLA neveléstudomány szakos bölcsész, jelenleg az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területei: iskolai kötődés, társas kapcsolatok az iskolában, szociális kompetencia, szubjektív jóllét.
SZÉLL KRISZTIÁN szociológus, közgazdász, az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének adjunktusa. Kutatási területei: oktatásszociológia, oktatási eredményesség, esélyegyenlőség és méltányosság, iskolai légkör és jóllét.
VINDICS ANNA közgazdász és szakpolitikai elemző, az OECD Egyenlőtlenségekkel foglalkozó részlegének munkatársa. Kutatási területei a társadalmi egyenlőtlenségek, jövedelemeloszlás, szociálpolitika, esélyegyenlőség.
VINCZE FERENC epidemiológus, tanársegéd, a Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Népegészség- és Járványtani Intézetének munkatársa. Kutatási területei: háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelése,
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségi állapotának vizsgálata.
VOKÓ ZOLTÁN egyetemi tanár, orvos, epidemiológus, népegészségügyi
szakember, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológiaértékelő és
Elemzési Központjának igazgatója.
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