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„Mindenki dohányzik körülöttem, én miért ne tenném?” - A dohányzást 

meghatározó tényezők vizsgálata a középiskolások baráti kapcsolataiban 
 
Előadó(k) neve, e-mail címe és intézménye: 
Mandácskó Eszter, mandyyy@t-online.hu, Budapesti Corvinus Egyetem, MTA TK 
„Lendület” RECENS; 
Panyik Barbara, panyikbarbi@gmail.com, Budapesti Corvinus Egyetem, MTA TK 
„Lendület” RECENS 
 
Kulcsszavak: dohányzás, kapcsolatháló-elemzés, középiskola 
 
Absztrakt: A középiskolai diákok dohányzási szokásaira hatással vannak a barátaik és az 
osztálytársaik. Erre a konklúzióra számos szakirodalom rámutatott, az azonban nem világos, 
hogy a dohányzást milyen mértékben befolyásolja a baráti körök nagysága és a népszerűség 
ténye. Ebből következően joggal merül fel az a kérdés, hogy vajon a baráti körök nagysága 
hogyan hat a dohányzásra? A népszerűbb diákok inkább dohányoznak, mint a kevésbé 
népszerűek? A nagyobb baráti közösséggel rendelkező népszerűeknek erősebb hatásuk lesz 
arra, hogy a barátaik is dohányozzanak? A vizsgálatunkhoz az MTA TK „Lendület” RECENS 
kutatócsoport középiskolások körében végzett longitudinális kutatásának két adatfelvételi 
hullámán összehasonlító keresztmetszeti elemzést végzünk (2. hullám:N=1234; 3. hullám: 
N=1052). Hipotéziseinek teszteléséhez egyéni és osztály szintű magyarázó és 
kontrollváltozókat használunk fel, így kétszintű multinomiális logisztikus regressziót 
alkalmazunk. Eredményeink azt mutatják, hogy a baráti körök nagyságának és a 
népszerűségnek is hatása van a középiskolások dohányzási szokásaira a nem, tanulói 
teljesítmény, alkoholfogyasztás és az osztály képzéstípusa mellett. Továbbá a népszerűség 
különböző mérőszámai között eltérés tapasztalható, amely a népszerűség definíciók 
szétválasztásának szükségességét javasolja a későbbi vizsgálatokhoz. 
 
 
A prezentáció nyelve: magyar  
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A hálózatkutatás hálózata 

 
Előadó(k) neve, e-mail címe és intézménye: Vida Zsófia Viktória, vida.zsofi@gmail.com; 
ELTE-TTK, Regionális Tudományi Tanszék (1117. Bp. Pázmány Péter sétány 1/C) 
 
Kulcsszavak: hálózattudomány, kapcsolathálózat-elemzés, szerzői hálózat, hivatkozási 
hálózat 
 
Absztrakt: A hálózattudományról ismert, hogy interdiszciplináris tudomány. Alapjai, mint 
számos tudományterület esetében, a matematika és a fizika diszciplinájához köthetők. A 
kapcsolathálózat-elemzés a szociológiához kapcsolódik leginkább. Gyökerei egészen a XIX. 
századig nyúlnak vissza. Mára a hálózatkutatással számos tudományterület foglalkozik, 
továbbá a hálózatelemzési módszertant és szemléletmódot is több terület hasznosítja. 
Hálózattudománnyal foglalkozó tanulmányokat több különböző szakfolyóiratban is 
fellelhetünk, köztük pl. matematikai, fizikai, szociológiai, biológiai, orvostudományi, 
irodalmi, nyelvészeti, földrajztudományi, regionális tudományi, informatikai folyóiratokban. 
Sőt, egy-egy hálózattudományi konferencia szekciói is általában több tudományterületet 
fognak át (pl. NetSci konferencia).  
 
Az előadásban az adott kérdéskör elméleti hátterének bemutatását követően egy empirikus 
vizsgálat keretében a hálózattudományhoz kötődő legfontosabb művek, szerzői, hivatkozási 
hálózatai kerülnek bemutatásra kapcsolathálózat-elemző módszerek alkalmazásával. A 
tanulmány többek között arra keresi a választ, hogy a hálózatkutatás csomópontjai köthetők-e 
egyes személyekhez vagy tudományterületekhez, továbbá hogy van-e bármiféle 
„feladatmegosztás” a különböző részdiszciplínák között hálózattudományon belül az 
elmélettel vagy annak alkalmazásával foglalkozó gyakorlati kérdések megválaszolásában. 
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A kapcsolatháló-elemzés kialakulása Spanyolországban és Latin-

Amerikában 
 
Előadó(k) neve, e-mail címe és intézménye: Feleky Gábor Attila, felekygabor@gmail.com, 
Budapesti Corvinus Egyetem 
 
Kulcsszavak: kapcsolatháló-elemzés, hálózatkutatás, tudománytörténet, társszerzőség, 
Spanyolország, Latin-Amerika 
 
Absztrakt : Előadásomban a spanyol és latin-amerikai kapcsolatháló-elemzés kialakulásának 
főbb állomásait mutatom be, ismertetve a legfontosabb kapcsolódó eseményeket, a 
legjelentősebb publikációkat, továbbá azon személyeket, akik leginkább hozzájárultak a 
hálózatelemzési megközelítés elterjesztéséhez a spanyol ajkú országokban. A legjelentősebb 
spanyol nyelvű kapcsolathálózati folyóiratban megjelent cikkek társszerzőség-szempontú 
elemzésével feltárom a spanyol ajkú kapcsolathálózati kutatók tudományos 
együttműködéseinek egy konkrét hálózatát, továbbá két jelentős nemzetközi kapcsolathálózati 
folyóiratban megjelent publikációk elemzésével azt is megvizsgálom, hogy milyen mértékű a 
spanyol ajkú hálózatkutatók láthatósága az angolszász tudományos közegben. 
 

A prezentáció nyelve: magyar 
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A magyar középiskolások párválasztási preferenciái: a roma – nem roma 
heterogenitás hatása 

Előadó(k) neve, e-mail címe és intézménye: Lőrincz László, lorinczxl@gmail.com, MTA 
TK „LENDÜLET” RECENS kutatócsoport  

Kulcsszavak: kamaszok, multilevel elemzés, párválasztás, etnikum 
 
Absztrakt: A párválasztás elméletei a választást általában két független tényezőre: a csoport-
összetételre (lehetőségek) és a preferenciákra vezetik vissza. Korábbi kutatások kimutatták, 
hogy lehetőségek befolyásolják a választást: például heterogénebb területeken nagyobb volt a 
házasságok heterogenitása is (Blau és Schwartz 1984). E tanulmány azt a kérdést veti fel, 
hogy a csoport (etnikai) összetétele befolyásolja-e magukat az (etnikai) preferenciákat. A 
contact theory (Pettigrew, 1998) elmélete alapján feltételezhető, hogy létezik ilyen hatás. 
 
Az elemzés az "Egymásba gabalyodva" magyar kapcsolathálózati panel adatbázis első 
hullámának adatai alapján történt, mely hét magyar középiskola 44 osztályának 1224 
kilencedik osztályos tanulójának adatai tartalmazta. Az etnikum (roma és nem-roma) mérése 
önértékelés alapján történt. A preferenciák három szintjét mértük: (1) a romával járás 
normájának elfogadottsága (2) egyes osztálytársak vonzerejének értékelése (csinos/jóképű) 
(3) egyes osztálytársakkal járás preferenciája. Az elemzés multilevel modellek 
felhasználásával történt: a normák esetében kétszintű lineáris modell, a vonzerő megítélése és 
az együtt járás preferenciája esetén három szintű logisztikus modell becslésével (1. szint: 
kapcsolat, 2. szint: egyén, 3. szint: osztály). 
 
A roma tanulók növekvő aránya az osztályban a romával járás elfogadottságának 
növekedésével, és a roma osztálytársak észlelt szépségének (vonzerejének) növekedésével jár 
együtt. Mind a normák, mind az a vonzerő hatást gyakorolt az együtt járási preferenciára, 
melyet ezektől függetlenül a romák aránya már nem befolyásolt. 
 

Az előadás nyelve: magyar 
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Fogyatékkal élők intézményrendszere 

 
 
Előadó(k) neve, e-mail címe és intézménye: Laki Ildikó, laki.ildiko@socio.mta.hu 
 
Kulcsszavak: fogyatékkal élő, civil és állami intézmény, kapcsolat, befogadás-elfogadás 
 
Absztrakt: Előadásomban a magyarországi fogyatékkal élők civil szerveződéseit és 
kapcsolati hálóit kívánom bemutatni. A hazai fogyatékkal élők helyzete nagymértékben függ 
a civil (érdekvédelmi) szervezetek hatékony és gondoskodó szerepétől. Úgy tűnik mindez a 
hazai civil szervezetek egyrészénél aktívan és hatékonyan működik, más részénél pedig 
kevésbe vagy egyáltalán nem. Az előadás kérdése mindvégig az, vajon milyen módon lehetne 
ezeket a szervezeteket együttműködővé, leginkább hatékony hálózattá alakítani.  
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Hidak és Sorompók – határok hatása szervezeti hálózatokban 

 
Előadó(k) neve, e-mail címe és intézménye: 
Gerő Márton, MTA TK SZI, gero@socio.mta.hu; 
Micsinai István, ELTE Peripato, hajoacs@yahoo.com 
 
Kulcsszavak: szervezeti hálózatok, határ, Magyar, ukrán, szlovák 
 
Absztrakt: Kutatásunkban arra vállalkoztunk, hogy a magyar-szlovák-ukrán határmenti 
régiót a régióban található szervezetek kapcsolatain keresztül ismerjük meg. Kutatásunk 
fókuszában a határ szervezeti kapcsolatokra, az így kialakuló szervezeti hálózatra gyakorolt 
hatása áll. Az adatok elemzése során arra voltunk kíváncsiak, hogy 1) a kialakult hálózatban 
mennyire különülnek el a határmenti régió különböző területein működő szereplők, 2) 
mennyire különböznek ezek az esetlegesen elkülönülő alhálózatok, 3) és a hálózati szerep, 
különösen a nemzetközi kapcsolatok, hogyan befolyásolják a szervezetek működését, 
sikerességét.  A vizsgálat során hólabdás mintavétellel térképeztük fel a régióban lokálisan és 
a határon átívelő kapcsolatok szempontjából fontosnak ítélt szereplőket és kapcsolatokat. A 
makrostrukturális viszonyok az elemzésbe való bevonása érdekében az egyes aktorok 
hálózata mellett a települések hálózatát és a szektorközi kapcsolatok  alakulását  is 
megvizsgáltuk.  
 
A prezentáció nyelve: magyar 
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Hogyan tovább? Online hálózatok kutatásának módszertani problémái 

 
Előadó neve, e-mail címe és intézménye: 
Sárkány András, sarkany.andris@gmail.com,  
Susánszky Pál, pal.susanszky@gmail.com,  
 
Kulcsszavak: önreferencialitás, műveletek, rendszerhálózat  
 
Absztrakt: Az internetkutatásban általános a robottal, crawlerrel végzett adatgyűjtés. A 
webcrawlerek olyan számítógépes programok, melyek automata módon weblapokat 
böngésznek, adatokat gyűjtenek. Ezen programok használata az információ kinyerésének és 
az internetes kutatásoknak új dimenzióit nyitja meg. A társadalomtudományokban például az 
internetes hálózat feltérképezésében vagy online tartalmak tartalomelemzésében válhatnak 
hasznos eszközzé. 
Előadásunkban felvázoljuk egy crawlerrel végzett adatgyűjtésen alapuló társadalomkutatás 
metodológiai nehézségeit, az adatgyűjtéstől az adatok értelmezéséig. Bemutatjuk, hogy (1) 
milyen előnyei vannak a webcrawlerek alkalmazásának, (2) milyen nehézségek merülnek fel 
használatukkal kapcsolatban, (3) hogyan befolyásolják a használt craweler működési elvei a 
gyűjtött adatokat, (4) milyen döntéseket kell meghozniuk az eszköz programozóinak, amik 
alapvetően befolyásolhatják a kapott adatokat? 
Vizsgáljuk az adatok értelmezésének korlátait, foglalkozunk azzal az általánosnak tekinthető 
feltevéssel, hogy a Web hálózatok információs hálózatoknak tekinthetők, abban az 
értelemben, hogy az egyes kapcsolatokon keresztül újabb és újabb információs tartalmakhoz 
juthatunk el. Azonban, ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a linkek emberi cselekvések 
eredményei, akkor más szándékokat (intenciót) is tételezhetünk ezen cselekvések mögött. 
Ennek elemzéséhez azonban mélyebb tartalmi vizsgálatokra van szükség. Vagyis nem 
egyértelmű hogyan értelmezzük a kapott végső hálózatot, mit jelentenek benne a node-ok és 
mit a node-ok közötti kapcsolatok. 
 
 
  



 
 

8 
 

 
Katolikus családos közösségek hálózata 

 
Előadó(k) neve, e-mail címe és intézménye: Laki Tamásné, rampa@rampa.eu, RAMPA 
Alapítvány 
 
Kulcsszavak: családos közösség, hálózat 
 
Absztrakt:  

1. Problémafelvetés 
A kutatás katolikus családos közösségek magyarországi hálózatát vizsgálta. A közösségeken 
belüli, és a tagok más jellegű szociális hálójának elemzésén keresztül mutatja be a közösségek 
országos hálózatát és a társadalom más csoportjai felé kapcsolódását. 
A kutatás tárgya pontosan 

 családok, házaspárok és egyének mint egymáshoz kötődő elemek 
 az egyénekből és családokból felépülő 8-20 fős közösségek hálója 
 a közösségekből felépülő országos mozgalmak 
 a mozgalmakból épülő országos hálózat 

2. A kutatás módszertana 
A hálózat vizsgálata párhuzamosan több szinten, az egyes szintekhez illeszkedő módszerekkel 
történt. 

- szociometria 
- kontaktometria 
- 1985-ös GSS-vizsgálat 

Egyéb módszerek: 
- közösségtanulmány 
- interjú 
- dokumentumelemzés 

 
Párhuzamosan elemeztem a családokon belüli, a szoros baráti, a közösségen belüli, és a 
gyengébb hálózati kötéseket. Figyelembe vettem a családos közösségeken kívüli társadalmi 
kapcsolódásokat is.  

3. A kutatás eredményei 
A katolikus családos közösségek hálózata kisvilág, moduláris és hierarchikus, jellemző rá az 
egymásba ágyazottság és valószínűsíthető (a rendelkezésre álló eszköztár alapján nem 
bizonyítható) a skálafüggetlenség.  
A vizsgált hálózat robusztus, jól megfigyelhetők a hosszú ideig tartó, stabil, erős kötések, és a 
távolabbi elemeket összekötő gyenge kapcsolatok. (Ha a csoportokat nem hálózatként, hanem 
többször tesztelt, nemzetközileg is használt módszerekkel vizsgáljuk, ezek nem mutatják a 
közösségi családok és házasságok stabilitását.) 
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A vizsgált hálózat bizalomszigetekből épül fel, amely szigeteket hidak kötik össze. Ezek a 
szigetek más hálózatok bizalomszigeteivel is összekapcsolódnak, ugyanakkor jól 
megfigyelhetők társadalmi törésvonalak. 

A katolikus családos közösségeknek létezik saját érték- és normarendszere. Ez a magyar 
társadalmi és a katolikus egyházi normarendszerekre épül, de azoktól egyértelműen 
elkülöníthető.  
 

Az előadás nyelve: magyar 

  



 
 

10 
 

 
Negatív kapcsolatok, vagy a pozitív kapcsolatok hiánya? – Etnikai szegregáció 

a középiskolában 
 
Előadó(k) neve, e-mail címe és intézménye: 
Néray Bálint; 
Boda Zsófia 
 
Kulcsszavak: etnikai szegregáció, pozitív és negatív kapcsolatok, ERGM 
 
Absztrakt: Az etnikai integráció, pontosabban a különböző etnikai hátterű diákok integrált 
oktatása, súlyos szakpolitikai viták tárgya. Az integrált oktatás pártfogói gyakran azzal 
érvelnek, hogy integrált oktatási környezetben a kisebbségi csoporthoz tartozó diákoknak több 
lehetősége van kapcsolatot teremteni a többségi csoport tagjaival. A nagyobb számú pozitív 
kapcsolaton keresztül pedig jobban megismerik egymást, ezáltal az egymás iránti előítéletek 
csökkenhetnek körükben. Azonban empirikus bizonyítékok igazolják, hogy a fent leírtak nem 
direkt következményei az integrált oktatásnak. Továbbá, a baráti kapcsolatok szegregációja az 
azonos méretű etnikai csoportokat tartalmazó osztályokban a legnagyobb.    
 
Mindazonáltal, a tisztánlátás végett a pozitív kapcsolatok vizsgálata mellett a negatív 
kapcsolatok figyelembe vétele is igen fontos lehet. Még ha mindenki kevesebb baráttal 
rendelkezik is az másik etnikai csoportból, mint  a saját csoportjából, ez a szituáció még 
mindig előnyösebb mint az, amelyben etnikailag különböző diákok nem is találkoznak 
egymással, így esélyük sincs a barátságot kötni a másik etnikai csoport tagjaival – de ez csak 
akkor igaz, ha nem pozitív kötések semlegesek és nem negatívak. Prezentációnk fókuszában, 
az etnikum (roma és nem roma) negatív kapcsolatokra gyakorolt hatása áll. Az elemzés 
Exponential Random Graph Model segítségével készült egy olyan mintán, amely 20 iskolai 
osztályt tartalmazott Magyarország 5 középiskolájából.  
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Önreferenciális rendszerhálózat 

 
 
Előadó neve, e-mail címe és intézménye: Előd Zoltán, elod.zoltan2001@gmail.com, 
Peripato Társadalmi Dinamika Kutatócsoport 
 
Kulcsszavak: önreferencialitás, műveletek, rendszerhálózat  
 
Absztrakt: Niklas Luhmann önreferenciális rendszerelméletének alapját egyfajta műveleti 
episztemológia jelenti. Erről az alapról kiindulva egy formális önreferenciális 
rendszerelméleti megközelítés dolgozható ki. Ebben a megközelítésben a rendszerek elemei 
és a rendszerek között műveletek definiálhatóak. Ezek a műveletek kötéseket hoznak létre 
hálózati struktúrában. A hálózat csúcsai luhmanni pszichikai és szociális rendszerek - 
önreferenciális rendszerek -, amelyek egymásba ágyazódva alkotnak egyre nagyobb 
rendszereket. E rendszerek egyben csúcsai és alhálózatai is a hálózatnak. A hálózat éleit azok 
a hatások jelentik, amelyek a csúcsok (mint rendszerek) által végzett műveletekből 
képződnek. A hálózat csúcsai között rendszer – környezet viszonyok érvényesülnek és a 
csúcsok állapotai e viszonyok által meghatározottak. Egy általános önreferencialitás modell 
definiálható, amely megjeleníti a hálózat csúcsainak állapotváltozásai közötti 
összefüggéseket.   
 
Az előadás nyelve: magyar 
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Politikai pozíció-generátor: Új utak a választói szegmentáció vizsgálatában 

 
Előadó(k) neve, e-mail címe és intézménye: 
Tardos Róbert, tardosr@ppk.elte.hu,  
Kmetty Zoltán, zkmetty@yahoo.com,  
Fábián Zoltán,  
 
Kulcsszavak: Egocentrikus network módszerek, politikai pozíció-generátor, politikai 
hálózatok, polarizáció, negatív kapcsolatok 
 
Absztrakt: A politikai homofilia és heterofilia, a személyes politikai kommunikáció 
kapcsolati mintázata, valamint a választási mezők polarizálódása előtérbe került kutatási 
témák a politikai hálózatok területén. Bár ezek a kérdések alapvetően makro szempontból 
értelmezhetőek, egocentrikus network módszerek segítségével is kutathatóak. Így a már 
klasszikusnak számító Lin-Dumin féle pozíció-generátor olyan hálózati erőforrások 
vizsgálatára is lehetőséget nyújt, amelyek túlmennek a magkapcsolatok szűkebb körén. Az 
eredeti megközelítés a foglalkozási pozíciókra összpontosított, de különféle kiterjesztése is 
lehetséges (a módszerben rejlő ilyen lehetőségeket tekinti át Lin-Erickson 2008; az 
alapelgondolásra is építő, de azt jelentősen átalakító módszertani újdonság jelenik meg a 
McCarty és szerzőtársai 2001, illetve a DiPrete és szerzőtársai 2011 munkákban).  A pozíció-
generátor alapötletére építve Angelusz Róbert és Tardos Róbert (2005, 2010) egy olyan 
pártfókuszú verziót vezetett be, amelynek segítségével a szavazói blokkmiliők, az azokon 
belül megjelenő strukturális lyukak (Burt 1992) és gyűrődések (Stark-Vedres 2010) egyaránt 
felbecsülhetők a különböző pártokhoz fűződő ismeretségi szálak megléte vagy hiánya (illetve 
esetleges átfedései) alapján.  A módszer egy újabb változata a vizsgálódást a tényleges 
kommunikációs formákra, illetve a negatív előjelű kapcsolatokra (ellenszenv-viszonylatokra) 
is kiterjeszti. A Tardos és Kmetty által átalakított kérdéssor a tervek szerint helyt kap a Német 
Választáskutatási Program (German Longitudinal Election Studies) 2014-es online 
moduljában, a személyes interjúra adaptált verzió pedig részét képezi a Fábián Zoltán által 
vezetett magyarországi ideológiai és politikai törésvonalakat vizsgáló kutatásnak. A 2013 
tavaszára tervezett első felvétel néhány alaperedménye már rendelkezésre állhat a konferencia 
időpontjára; az előadás ugyanakkor a McCarty féle (becslés alapú generátoros) módszer első 
hazai adaptálásának (Kmetty-Koltai 2013) eredményeit is bemutatja. 
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Szociális háló nagyságának és támogató jellegének különbségei 

öngyilkossági kísérletet elkövetett és egészséges nők körében, és a háló 
jellemzőinek összefüggései a szégyennel 

 
Előadó(k) neve, e-mail címe és intézménye:  
Unoka Zsolt, unoka.zsolt@med.semmelweis-univ.hu (Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika),  
Bérdi Márk berdimark@gmail.com (Péterfy Sándor utcai kórház),  
Soltész Péter petsol@gmail.com (Eszterhazy Károly Tanárképző Főiskola),  
Vizin Gabriella, vizin.gabriella@med.semmelweis-univ.hu (Semmelweis Egyetem, 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika),  
Pléh Csaba, pleh.csaba@ektf.hu (Eszterhazy Károly Tanárképző Főiskola), 
 
Kulcsszavak: szuicidium, borderline személyiségzavar, szégyen, szociális háló, ego-alter 
kapcsolatok 
 
Absztrakt: A kapcsolatok a társas támogatás forrásai és az életminőség meghatározói 
lehetnek, hiányuk viszont összefüggést mutat a mentális zavarokkal. A szégyen krónikus 
érzése társas elkerüléshez vezethet. Az intimitás és klikk körbe tartozó alterek kis száma, 
illetve támogatásuk hiánya, fokozott kockázatot jelenthet az öngyilkosságot fontolgatók 
számára.  
Közvetlen szuicid kísérleten átesett, valamint egészséges kontroll személyek szociális 
hálójának Dunbar módszerével meghatározott méretét, és minőségét valamint szégyennel 
mutatott összefüggéseit vizsgáltuk meg. A betegek hálózata szignifikánsan kisebb (p< 0.01; 
beteg: M: 3,54, SD: 3,08; kontrol: M: 7.94, SD: 2,85) volt, és kevésbé támaszkodhatnak az 
alterekre (p< 0.01beteg: M:  2.11, SD: 0,65; kontrol: M: 2,54, SD:0,34). A szuicid mintán 
belül a borderline személyiségzavarban szenvedők kevésbe érezték úgy, hogy rokonaikra 
támaszkodhatnának a bajban. A szégyen az egészséges mintán szignifikáns negatív 
összefüggésben állt az alterek átlagos hozzáférhetőségével. A szuicidiumot elkövetett betegek 
által aktivált szociális háló mérete kisebb, és az ego-alter kapcsolatok minősége kevésbé 
támogató. A szégyennek az egészséges mintán belül volt csak hatása a hálózaton belüli 
kapcsolatok minőségére. 
 
  



 
 

14 
 

 
Tematikus vagy Nemzeti? 

 
Előadó(k) neve, e-mail címe és intézménye: 
Susánszky Pál, pal.susanszky@gmail.com;  
Teerplán Győző, smidelius@gmail.com, 
 
Absztrakt: Barabási Albert-László több cikkében felhívja a figyelmet arra, hogy a Web, 
tartalmak és országok, ill. régiók szerint strukturálódik (), azaz az egyes honlapok egymáshoz 
kapcsolódását befolyásolja a honlap tematikája, valamint a honlapot készítők nemzetisége. 
Kutatásunk célja, hogy meghatározzuk, az európai online Ubuntu közösségek esetében, 
amelyek fő profilja az Ubuntu Linux operációs rendszer terjesztése és honosítása, mely 
tényezők bírnak nagyobb strukturáló erővel, a tematikus vagy a társadalmi és fizikai 
jellemzők. 
A kutatás módszere: kialakítottunk egy olyan adatbázist, amelybe az egyes országonként 
szerveződő európai Ubuntu Közösségek honlapjainak ego-hálózatait gyűjtöttük össze, 
valamint ezeknek olyan társadalmi, fizikai tulajdonságait, mint az országok szomszédsága, 
EU tagság, nyelvcsalád, internet használati mutatók. Az adatok gyűjtésére 2012 
augusztusában került sor: az egyes nemzeti Ubuntu közösségek (pl. ubuntu.hu) nyitóoldaláról 
indítottunk egy crawlert, ami legyűjtötte a honlaphoz kapcsolódó linkeket. Az egyes 
közösségek honlapjairól elérhető honlapok között találtunk olyanokat, amelyeket más Ubuntu 
közösségek honlapjairól is el lehet érni, vagyis vannak a közösségek között átfedő honlapok. 
Eredmények: Az adatok első vizsgálata után, megállapíthatjuk, hogy a honlapok közötti 
átfedések mértéke, nem függ sem fizikai, sem társadalmi tényezőktől. Ezek alapján az a 
hipotézisünk látszik igazolódni, hogy a szabad és nyílt forráskódú szoftverközösségek 
honlapjai esetén a tematika a fő globális strukturáló tényező. 
Ugyanakkor az átfedések alacsony aránya arra utal, hogy a különböző nemzeti közösségek 
csak gyengén kapcsolódnak egymáshoz, tehát nem beszélhetünk globálisan megjelenő 
tartalmakról, az egyes országokon belül, tehát a nemzeti tényező dominál. 


