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A pedagógusképzés korszakokhoz és társadalmi folyamatok 
feltételrendszeréhez illesztése állandóan napirenden lévő 
felsőoktatás-kutatási és aktuálpolitikai kérdés. Az oktatás 
színvonala minden társadalom számára fontos, a prioritások 
azonban változnak. 

Az 1990-es évek első felének pályaszocializációs 
tevékenysége és az erre irányuló kutatások elsősorban a 
pedagógusok személyiségének kialakítására vonatkozó 
törekvéseket vizsgálták, valamint arról szereztek információt, 
mit is tart fontosnak a képzésben a tanárjelölt, mire helyezzék 
a hangsúlyt a felsőoktatásban (Bagdy, 1993). Hazánkban a 
pedagógusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények 
hagyományosan hangsúlyosan kezelték az elméleti felkészítést. 
A gyakorlati képzés kidolgozása is napirenden volt, ami 
elsősorban személyiségfejlesztő tréningek kialakításában, az 
empátia fejlesztésében, és a kapcsolati interakciók 
tudatosításában nyilvánult meg. Igyekeztek a kommunikációs 
készséget és az interperszonális érzékenységet fejleszteni, 
valamint a kritikus szakmai szerephelyzetek megoldásának 
képességét kialakítani (Bagdy, 1993). Végül is ezek a nagy 
lendülettel meginduló és neves pszichológus-műhelyek által 
létrehozott személyiség-támogató és fejlesztő módszerek nem 
kerültek be a pedagógusképzés mindennapjaiba. 

A pedagógus előmeneteli rendszer bevezetéséhez 
kapcsolódóan is indultak kutatások. Ezek a pedagógusjelöltek 
pályamotivációit az életpályamodell elemeivel összefüggésben 
vizsgálták. A pedagógusjelöltekkel szemben felmerül a 
folyamatosan megújuló szakmai tudás mellett a változó 
feltételekhez történő alkalmazkodást biztosító készségek és 
kompetenciák elsajátításának és továbbadásának igénye. 
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Megfogalmazásra került az a célkitűzés, hogy a folyamatosan 
változó feltételekhez alkalmazkodni tudó és a 
követelményeknek megfelelő pedagógus-jelöltek pályára 
vonzását, majd megtartását biztosító motivációs bázist 
alakítsanak ki, ami az oktatási rendszer folyamatos fejlődését 
biztosítja (Paksi et al., 2015). 

 
A továbbtanulás motivációi 
 
A többi közép-európai országhoz hasonlóan Magyarországon is 
sok nehézséggel küzd a pedagóguspálya. Megemlíthető a 
pályaelhagyók magas száma, a pálya elnőiesedése és az 
elöregedés. A tanulók eredményessége szempontjából 
ugyanakkor kiemelten fontos, hogy jól képzett, felkészült és 
motivált tanárok oktassák őket, akik hivatásuk iránt 
elkötelezettek és hosszú távon a pályán kívánnak maradni. 

A fiatalok pályaválasztási motivációival foglalkozó 
tanulmányok megállapítják, hogy a fiatalok gyakran 
döntésképtelenek pályaválasztásuk során, megemlítik a 
döntések meghozatalának pszichés gátjait és a hivatások 
közötti választás nehézségét (Busacca, 2002). 

A pályaválasztási döntéseket több esetben modellezték. Gati 
és munkatársai (Gati & Saka, 2001) háromtényezős modellje 
szerint az első tényező a döntéshozatal képességének hiánya, a 
második az információhiány és a harmadik a következetlen 
információhasználat. Hazai vizsgálatok szerint a továbbtanulási 
preferenciákat az intézmények és szakok esetében egyrészt 
értékorientáció, motiváció és hajlam határozza meg, míg a 
másik oldalról racionális döntés, azaz a továbbtanulásra 
fordított idő, pénz és energia megtérülésének aránya a 
legjelentősebb tényező. 

Kérdőíves vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy a 
felvételiző diákokat leginkább befolyásoló tényezők az egyéni 
szakmai érdeklődés, a család hatása, a felsőoktatási intézmény 
elismertsége, a későbbi kereseti lehetőségek, tanárok és 
barátok ösztönzése, valamint az intézmény közelsége a diák 
lakóhelyéhez. Az Oktatási Hivatal 2014-ben végzett vizsgálata 
szerint a jól fizető állás mellett jelentős indokként tartható 
számon az érdeklődési kör, tehát, hogy a fiatal olyasmivel 
foglalkozzon, amit szeret, ami felkelti és tartósan fenntartja az 
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érdeklődését (Oktatási Hivatal, 2014). Paksi és munkatársai 
(Paksi, Géring, & Király, 2013) a fiatalok döntési startégiái közt 
felemlítik, hogy egyre többen lépnek ki a munkaerőpiacra, majd 
később az oktatásba visszatérve megpróbálják a munkát a 
felsőoktatásban történő tanulással összeegyeztetni. Mindez az 
általunk elemzett motivációs levelekben is nyomon követhető 
volt. A tanulás alternatív lehetőség számukra, időnként 
„parkolópálya”, ahol a hallgatói státusz védettsége biztosítja, 
hogy nyugodt körülmények között, a munkanélküliség negatív 
jelzője nélkül találják meg a helyüket a munkaerőpiacon. Más 
esetben a kevéssé kedvelt munka alternatívájaként, egy 
későbbi jobb lehetőség zálogaként jelenik meg a felősoktatási 
hallgató státusza. Mindezek hatására egyre inkább kitolódnak a 
felsőoktatásban eltöltött évek. 

 
Motivációs levelek vizsgálata 
 
Kutatásunkban dokumentumelemzéssel az Eszterházy Károly 
Egyetem pedagógus szakjaira jelentkező hallgató-jelöltek 
motivációs leveleit vizsgáltuk (N=120). A vizsgálat kiterjed 
arra, hogy a pedagógus pályát választó hallgató-jelöltek pálya 
felé történő orientációjuk során milyen motivációs tényezőket 
tartanak lényegesnek. Az elemzések alkalmával kizárólag a 
hallgató jelöltek által írásosan megfogalmazott tulajdonságokat, 
pályaválasztási indokokat vizsgáltuk. 

A motivációs levél szubjektívebb műfaj az önéletrajznál. A 
pályázó jelentkezését támasztja alá, melyben megfogalmazza, 
hogy milyen indíttatásból jelentkezik adott intézmény 
meghatározott szakjára, mit lát benne, és milyen személyes 
képességeivel tud hozzájárulni a sikeres továbbtanuláshoz. A 
motivációs levél a self branding önmenedzseléssel foglalkozó 
része, melyben a jelölt igyekszik kedvező véleményt kialakítani 
magáról. Sikeres alkalmazása sok esetben vitatott, melynek 
több okát sorolják fel a humánerőforrás menedzsmenttel 
foglalkozó szakemberek. Gyakran összekeverik a jelöltek az 
önéletrajzzal, így több olyan elemet is leírnak melyek nincsenek 
összefüggésben a pályaválasztás motivációjával. A 
megfogalmazás számos alkalommal sablonos, míg ennek a 
dokumentumnak a személyesség a lényege. A tulajdonságok 
sematikus felsorolása kevéssé életszerű és gyakran ugyanazt a 
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motivációs levelet küldik el a jelentkezők több helyre is, holott 
a cél, hogy az épp aktuális jelentkezését támassza alá 
specifikusan annak a területnek megfelelő érvekkel. 

A dokumentumelemzés során a következő vizsgálati 
módszereket alkalmaztuk. Rögzítettük a pályázó nemét és a 
választott szakot. A levélben megfogalmazták a jelöltek, hogy 
milyen személyes tulajdonságaik alapján tartják magukat a 
pedagógus pályára alkalmasnak. Ezeket a személyiségjegyeket 
összegyűjtöttük, csoportosítottuk, majd összehasonlítottuk az 
egymáshoz viszonyított arányukat. A pályaválasztás indoklásául 
felsorolt információk feldolgozásánál hasonlóan jártunk el. 
Összegyűjtöttük az indokokat, a hozzájuk tartozó létszámokat, 
csoportosítottuk és diagramon ábrázoltuk. Mindezek leíró 
jellegű vizsgálatok, a statisztikai elemzés során fogjuk 
felhasználni a kapott adatokat. A jelöltek által megemlített 
tanári tulajdonságok esetében a csoportosítás szempontjait a 
személyes jellemvonások és a szakmai munkára jellemző 
tulajdonságok képezték. 

 
A jelentkezők megoszlása szakok szerint 
 
Az Eszterházy Károly Egyetem osztatlan tanári képzésére 
jelentkezők által megjelölt szakok a következőképpen oszlottak 
meg a 120 motivációs levélben. 
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1. ábra. A szakok megoszlása abszolút értékben (a szerzők saját készítésű 
ábrái) 

 
 

Legnagyobb arányban a történelem, magyar és angol 
szakokra jelentkeztek a hallgató-jelöltek.  Szintén jelentős volt 
a testnevelés, a matematika és a rajz-és vizuális kultúra 
szakokra jelentkezők aránya. 
 

2. ábra. A megjelölt szakok egymáshoz viszonyított aránya 
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Személyiségjegyek vizsgálata 
 
A választott szakok után a jelöltek által felsorolt, önmaguk 
jellemzésére szolgáló személyiségjegyeket gyűjtöttük ki. Ezek 
igen nagy számban fordultak elő a levelekben, tehát 
többségében fontosnak érezték saját természetüknek tanári 
pályára alkalmassá tevő vonásait megemlíteni. A 
személyiségjegyeket magas számuk miatt csoportosítottuk. 
Arányukat és megoszlásukat mutatja a következő diagram. 
 

3. ábra. Személyiségjegyek megoszlása 

 
 

Az első csoportba az általában pozitív emberi tulajdonságokat 
helyeztük, mely a felsorolt tulajdonságok 12%-át foglalja 
magába. Itt szerepelnek többek között a kedvesség, türelem, 
intelligencia, a pozitív életszemlélet és az érzelmi stabilitás. 
  

Pozitív emberi 
tulajdonságok; 40

Társas élethez 
szükséges 

tulajdonságok; 101[KATEGÓRIA 
NEVE]; [ÉRTÉK]
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Újítások és újdonságok, ISBN 978-3-903317-05-5 

85 

4. ábra. Pozitív emberi tulajdonságok 

 
 

A legtöbben a türelmet (16 fő), a pozitív életszemléletet (13 
fő) és a kedvességet (6 fő) tartják a tanári pálya szempontjából 
hasznos tulajdonságuknak. 

A második csoportba a társas élethez szükséges 
tulajdonságokat soroltuk, melyek az ember szocializációja 
során, az egymás között sikeresen megvalósuló 
kommunikációhoz és kapcsolati interakciókhoz szükségesek. 
Így az alkalmazkodóképesség, kapcsolatteremtés érdeklődés, 
empátia, megértés, segítőkészség, közvetlenség. Ezeknek a 
tulajdonságoknak az előfordulási gyakoriságát mutatja a 
következő diagram. 
  

kedves ; 6

pozitív 
életszemlélet ; 13

érzelmileg stabil ; 3

introvertált ; 1

türelmes ; 16

intelligens ; 1

Pozitív emberi tulajdonságok (fő)
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5. ábra. A társas élethez szükséges tulajdonságok megoszlása 

 
 

A legtöbben a segítőkészséget (27 fő), kapcsolatteremtő 
képességet (24 fő) és az érdeklődést (16 fő) tartották fontos 
tulajdonságuknak a sikeres tanári munka szempontjából. 

A jelentkezők által felsorolt személyiségjegyek közül a 
legnagyobb csoportot a munka világában hasznosnak bizonyuló 
tulajdonságok képezték. Ide soroltuk a megbízhatóságot, 
problémamegoldó képességet, kreativitást, szorgalmat, 
motiváltságot, felelősségtudatot és az alkalmazkodást a 
változásokhoz. 

Ez a csoport tartalmazta a legtöbb tulajdonságot, ennek 
megfelelően az egyes jellemzők képviselete kisebb arányú. A 
legnagyobb arányban a motiváltság (31 fő), új ismeretek 
elsajátítása (26 fő), szorgalom (22 fő) valamint a 
felelősségtudat és problémamegoló képesség (19-18 fő) jelenik 
meg. 
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megértő ; 8
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ség ; 10
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empatikus ; 8

Társas élethez szükséges tulajdonságok (fő)
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6. ábra. A munka világában szükséges tulajdonságok megoszlása 

 

 
A pályaválasztás indoklása 
 
A hallgató-jelöltek szinte egyöntetűen egyet értettek abban, 
hogy a motivációs leveleknek tartalmaznia kell a pályaválasztás 
indoklását. A 120 levélben megjelenő indokok 19-féle módon 
oszlottak meg, melyekből ebben az esetben is csoportokat 
képeztünk. Az első csoportba sorolt tulajdonságok szakmai 
szempontoknak feleltethetők meg, a második csoportot azok az 
indokok képezték, ahol egy vagy több személy hatása terelte a 
jelöltet a pedagógus pálya felé, míg a harmadik csoportot a 
saját érzelmi indíttatásra jelentkezők alkotják. 
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7. ábra. A pályaválasztás indoklásának szakmai szempontjai 

 
 

A szakmai szempontok esetében a legnagyobb arányban a 
diáktársak korrepetálása (30 fő) jelentett olyan jellegű 
sikerélményt a jelentkezők számára, hogy úgy érezték, a tanári 
pályán sikeresen tudnák ezt az adottságukat hasznosítani. A 
másik négy szempont szinte ugyanolyan arányban szerepel az 
indokok között, így az oktatási rendszer kritikája és a 
szegregáció csökkentésének lehetősége 5-5 motivációs levélben 
jelent meg, míg a tehetséggondozás, valamit az az eset, amikor 
már van végzettsége, de nem szeret a szakmájában dolgozni, 
4-4 levélben fordult elő. 

A következő csoportot azokból a pályaválasztási indokokból 
képeztük, ahol egy releváns, a jelölt pályaválasztása 
szempontjából jelentős hatású személy adott olyan mértékű 
inspirációt, hogy a felvételiző a tanári pályát válassza. 
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8. ábra. A pályaválasztást befolyásoló személyek csoportjai 

 
 

A tanári pálya felé a legnagyobb arányban volt tanárai 
terelték a felvételizőket. (57 fő) Ettől lényegesen elmaradva, 
második helyen szerepelnek a tanárként dolgozó szülők 14 fő 
levelében. A jelöltek közül 12 fő kifejezetten nagy hatásúnak 
tartotta életére és pályaválasztására azt a tényt, hogy 
valamelyik szülője tanár, ezt fejezi a ki a „tanárgyerek” 
elnevezésű csoport. Az ő választásukban nagyon jelentős 
momentum volt az, hogy látták szüleik sikeres tanári munkáját 
és megtapasztalták, mekkora élményt nyújt ez a tevékenység 
számukra. Rendszerint ezek a hallgató-jelöltek nevezték meg 
példaképüknek a szüleiket tanárként (2 fő). Ez a minta 1,6%-a, 
ami nagyon alacsony érték. Más kutatások is alátámasztják, 
hogy inkább az alacsonyabb végzettségű szülők gyermekei 
jelentkeznek a pedagógusképzésbe, mellyel azt remélik, 
magasabb társadalmi és jövedelmi státuszba jutnak. (Kovács, 
Müller, Fenyves, Szűcs, & Bácsné Bába, 2017) 12 esetben 
befolyásolják egyéb családtagok és közeli ismerősök a jelöltek 
pályaválasztását. A személyi befolyást tekintve tehát a család, 
és leginkább a szülők tanári foglalkozása nagyon jelentős 
motivációs hatással bír. 

A pályaválasztás indoklásának harmadik csoportja a 
személyes érzelmi indíttatás. Ide olyan tényezőket soroltunk, 
mint a szaktárgyak szeretete és a fokozott érdeklődés irántuk, 
a gyerekek, a tanítás és a szereplés szeretete, a pedagógiai 
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intézményben végzett önkéntes közösségi szolgálat során 
szerzett személyes tapasztalatok, valamint a szaktárgyi 
versenyek során szerzett sikerélmény. 
 

9. ábra. A pályaválasztást indokló érzelmi hatások 

 
 

A legnagyobb arányban a szaktárgyak szeretete jelent meg 
69 főnél, majd a gyerekek szeretete 50 levélben és a tudás 
átadásának igénye 35 alkalommal. 

 
A motivációs levelekben megjelenő tanár-kép 
 
A levelek elemzése során összegyűjtöttük azokat a 
tulajdonságokat, melyek a jelöltek véleménye szerint a jó 
tanárt jellemzik. Ezek a jellemvonások az általuk fontosnak és 
személyiségük formálására valamint szakmai fejlődésükre ható 
tanáraikat jellemezték, illetve önmagukat szeretnék ezekkel a 
tulajdonságokkal felvértezni, amikor elkezdik tanári pályájukat. 
Vizsgáltuk, hogy a 21.századi tanár feladatrendszeréhez 
mennyire igazodik a felvételizők által vázolt tanár-kép. 
Napjaink pedagógusának az információ és tudás átadása 
mellett a tanulás facilitátoraként kell működni. Meg kell felelnie 
a társadalom, az állam és a szülők elvárásainak. A heterogén 
diákcsoportok eltérő tanulási igényeit kell hatékonyan kezelnie, 
és ezekkel párhuzamosan lépést kell tartania a technológiai 

szaktárgyak 
szeretete; 69

szaktárgyi 
versenyek 

sikerélménye; 10

tudás átadásának 
igénye; 35

közösségi szolgálat 
önkéntes munkája; 

17

szeret szerepelni; 8

gyerekek szeretete; 
50

van már szakmája, 
de tanítani 

szeretne; 15

már tanít és kell a 
végzettség; 17

Érzelmi indíttatás (fő)



Újítások és újdonságok, ISBN 978-3-903317-05-5 

91 

fejlődéssel. Fontos feladata a diákok felkészítése egy teljes 
mértékben ismeretlen jövőbeli munkaerőpiacra. Munkája 
közben útbaigazítja a diákokat az elektronikus 
információáradatban, miközben differenciált oktatás mellett 
fejleszti az intra-és interperszonális készségeiket. 

A pedagógus tulajdonságok összegyűjtésekor a csoportosítás 
első lépéseként a tanári személyiségre vonatkozó 
tulajdonságokat soroltuk egy csoportba és a munkáját végző 
pedagógusét a másodikba. A személyiségjegyek kétféle jellem 
között oszlottak meg. Az első csoport a tanárok, mint „jó 
emberek” tulajdonságait foglalja magába, míg a másik csoport 
a „klasszikus, tradicionális tanár” jellemzőit. A pedagógus 
tulajdonságokból képzett másik nagy csoport a tanár szakmai 
munkájának ismérveit tartalmazza. Ezt is ketté lehet választani 
a diákokkal való viszonyt meghatározó jellegekre és a 
munkával kapcsolatos pedagógiai, szakmai tevékenységekre. 

A „jó embert” jellemző tulajdonságok közül legtöbben a 
segítőkészséget említették meg 31 levélben, a lelkesedést 25-
en tartották fontosnak, a türelmet 18-an. Odaadó legyen a 
tanár 14 fő szerint, szeretet és nyitottság jellemzi 13 és 12 fő 
véleménye szerint, kedves, harmonikus és empatikus 8-9 fő 
véleménye szerint. Az őszinteség, mint tanári tulajdonság 3 
levélben szerepelt. 
 

10. ábra. A „jó embert” jellemző tanári személyiségjegyek 
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A „klasszikus tanár” jellemzői keményebb jellemet takarnak. 
Megjelenik többek között a tekintély, a határozottság és a 
következetesség. 
 

11. ábra. A „klasszikus tanárt” jellemző személyiségjegyek 

 
 

Ebben a tekintetben az elhivatottság szerepel a legnagyobb 
arányban, 53 levélben jelenik meg, míg a példamutató 
magatartás 15 alkalommal szerepelt a levelekben. A hitelesség 
8 főnél, míg a következetesség 6 főnél fordult elő. A többi 
felsorolt tulajdonság, a tisztességes, szigorú, tekintélyes 5-5 
jelölt szerint, míg a határozottság 4 fő szerint fontos pedagógus 
tulajdonság. 

A pedagógus tulajdonságai közül sokan tartották fontosnak a 
szakmai munkához való hozzáállás megemlítését. A sok 
tulajdonság közül az egyik csoportba a szakmai és pedagógiai 
tudással kapcsolatos jellemzőket soroltuk, így a magas szakmai 
és módszertani tudást, a pálya iránti alázatot, a kollégákkal, 
szülőkkel ápolt jó viszonyt. 
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12. ábra. A szakmai és pedagógiai tudás megítélése 

 
 

A motivációs levelekben ebben a csoportban a legnagyobb 
arányban a magas szakmai és módszertani tudást említették 
meg a jelentkezők. (45 és 33 fő) Ezzel függ össze az új 
módszerek alkalmazása is 19 hallgatójelölt véleménye szerint. 
A szülőkkel, kollégákkal való viszony minősége is megjelent a 
levelekben 5 és 3 alkalommal. 

A pedagógus tulajdonságok másik csoportja a szakmai jellegű 
vonásokon belül a diákokkal való kapcsolatra vonatkozó 
jellemzőket tartalmazta, mint többek között a személyes 
foglalkozás, a bizalmas tanár-diák kapcsolat, a segítség a 
diákok problémáinak megoldásában és a jó hangulatú órák 
tartása. 
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13. ábra. A diákokkal való kapcsolat megítélése 

 
 

A legtöbben azt tartották fontosnak, hogy a tanár szerettesse 
meg a tantárgyát diákjaival (44 fő szerint), legyen hatással 
diákjai életére (39 levélben fordul elő) és motiválja őket (46 
esetben). A motivációs levelekből egy meglehetősen naiv, 
idealizált, hagyományosan a köztudatban élő tanár alakja 
bontakozik ki. Mindez azért meglepő, mert a „reformfáradt” 
pedagógus társadalom évtizedek óta igyekszik a folyamatos 
fejlődési és fejlesztési trendeknek megfelelni, az átlagember 
gondolkodásmódjában mégis a hagyományos emberi értékekkel 
bíró, sziklaszilárd erkölcsi alapokon ítélő, igazságos, de szigorú 
tanár képe él. A köznevelési rendszer hatásait magán viselő, a 
tanárképzésbe belépni kívánó jelöltek úgy érzik, ezek azok a 
tanári értékek, tulajdonságok, melyek sikeressé tesznek egy 
szakembert ezen a pályán. 

 
További tervek 
 
A motivációs levelek elemzésének következő szakaszában 
statisztikai módszerekkel vizsgáljuk meg a pályaválasztásra 
ható tényezőket. A képzésben való részvétel motivációs 
hátterének feltárása során a korrelációs mátrix kiszámításával 
arra szeretnénk választ kapni, az egyes motivációs tényezők 
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milyen összefüggést mutatnak a többivel. A tanulási motivációs 
sajátosságokat faktoranalízissel tovább vizsgáljuk és arra 
keresünk választ, a hatótényezők összefüggésrendszere 
leírható-e egyszerűbb módon, illetve az egyes változók milyen 
összefügésben vannak az adott faktor kialakulásával (Falus & 
Ollé, 2008). 

 
Irodalomjegyzék 
 
Bagdy, E. (1993). Pályaszocializáció a pedagógusképzésben. 

Iskolakultúra, 3 (21-22), 114-119. 
Busacca, L. (2002). Career Problem Assessment: A Conceptual 

Scheme for Counsellor Training. Journal of Career 
Development, 29 (2), 129-146. 

Falus, I., & Ollé, J. (2008). Az empirikus kutatások gyakorlata 
Adatfeldolgozás és statisztikai elemzés. Budapest: Nemzeti 
Tankönyvkiadó. 

Gati, I., & Saka, N. (2001). High School students’ Career-
Related Decision-Making Difficulties. Journal of Counselling 
and Development, 79 (3), 331-340. 

Kovács, K., Müller, A., Fenyves, V., Szűcs, E., & Bácsné Bába, 
É. (2017). Miért éppen pedagógusképzés? 
Szakközépiskolások pedagógusképzésre irányuló 
tanulmányi motivációi a Kárpát-medencében. 
Neveléstudomány, (3), 15-30. 

Oktatási Hivatal. (2014). Kvalitatív és kvantitatív felmérés, 
országos és regionális reprezentatív attitűd vizsgálatok, 
elemzések kutatás-fejlesztési szolgáltatás. Zárótanulmány. 
Budapest: Oktatási Hivatal. 

  



Újítások és újdonságok, ISBN 978-3-903317-05-5 

96 

Paksi, B., Veroszta, Z., Schmidt, A., Magi, A., Vörös, A., 
Endrődi-Kovács, V., & Felvinczi, K. (2015). Pedagógus-
pálya-motiváció. Egy kutatás eredményei. Budapest: 
Oktatási Hivatal. 

Paksi, V., Géring, Z., & Király, G. (2013). A globalizáció 
különböző arcai: dezorganizáció, hálózat és 
bizonytalanság. In Gergely, A. (szerk.), Struktúrafordulók. 
Üdvözlő kötet Róbert Péter 60. születésnapjára (pp. 194-
208). Budapest: MTA TK. 

 


