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Mitől boldogabb egy dán, 
mint egy magyar? 

Mi teszi boldogabbá az embereket? Minden országban ugyanaz? Úgy 
tűnik, hogy egyáltalán nem, ugyanis létezik olyan magyarázó válto
zó, mely eltérő módon befolyásolja az egyén boldogságát egy boldog és 
egy boldogtalan országban. Tanulmányunkban Dániát, Európa leg
boldogabb országát és Magyarországot, Európa második legboldogta
lanabb országát hasonlítottuk össze. A nem és családi állapot boldog
ságra gyakorolt hatása például döntően eltér Dánia és Magyarország 
között. Míg Dániában a nők és a házasok jelentősen boldogabbak, 
mint a férfiak és az egyedülállók, addig Magyarországon ilyen kü
lönbség nem mutatható ki. 

„ Csak boldog akarok lenni" - szoktuk mondani, de közben bele 
sem gondolunk, mi minden járul hozzá a boldogságunkhoz. 
Mindenki mástól érzi jól magát. Például egy kisgyerek a ká
nikulában a fagyitól, egy szerelmes a párja közelségétől, egy 
vizsgázó pedig attól, ha „görbül" a jegy. Érdekes azonban 
megfigyelni, hogy nemcsak egyénenként, hanem nemzeten
ként is eltérnek a boldogságszintek (Helliwell et al., 2016). 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen boldogságot befo
lyásoló tényezők vannak és ezek hatása mennyiben külön-
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lgy 1rj dolgozatot! 

A jó cím figyelemfelkeltő, rövid. 

Ha szükséges, az alcímben pontosítsd, 

tükrözze, hogy miről szól a dolgozat. Ha 

befejezted az írást, ellenőrizd, hogy a 

cím valóban fedi-e a témát, fogalmai, 

kulcsszavai egyeznek-e a dolgozatéval. 

A bevezetés célja, hogy bevonja az 

olvasót, képet adjon a dolgozat 

témájáról.

A frappáns felütés azonnal felkelti az 

érdeklődést. Legjobb, ha a felütés és a 

tételmondat (tézis) egybeesik. 

Hangsúlyozd a dolgozat relevanciáját! 
A hétköznapi életből vett példákkal is 

illusztrál hatod a választott témád, ezzel 

leírod, érthetővé teszed azt. 
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A vizsgált adatokról 

A European Social Survey (ESS) kétévente végez szociológiai 
témájú kérdőíves felméréseket Európa-szerte, amelyek szá
mos kutatás, vizsgálat és tanulmány alapjául szolgálnak 2002 
óta. A rendszeres felmérés célja a stabilitás és a társadalmi 
átalakulás nyomon követése Európában. Minden résztvevő 
országban személyesen kell az adatgyűjtést elvégezni, így jó 
minőségű, összehasonlítható adatokat érhetőek el a kutatók 
számára. Az adatok reprezentatívak az egyes országokban 
szociodemográfiai változókra (nem, életkor) nézve (ESS Met
hodology, 2016). 

A kutatásunkban felhasznált adatok a European Social 
Survey 2014-i évi lekérdezéséből származnak, mely 40185 vá
laszadó adatait tartalmazza (ESS, 2014). Azért választottuk ezt 
az adatbázist, mert az adatok egyéni szintűek, és sok esetben 
arra kérdeznek rá, hogy az egyén hogyan vélekedik egy adott 
dologról, hogyan észleli azt. Ezáltal az egyének attitűdjét és 
értékrendjét könnyen vizsgálhatjuk egy ilyen szubjektív és 
sokszor nehezen megfogható témánál is. 

Az ESS adatbázisban szerepel egy, az egyén boldogságára 
vonatkozó változó, amely a "How happy are you?" (,,Mennyi
re vagy boldog?)" kérdésre adott válaszokat tartalmazza (ESS 
Integrated Data, 2014). A válaszadók egy l-től 10-ig terjedő ská
lán helyezhetik el magukat, ahol „l" a „teljesen boldogtalan' ', 
a „10" pedig a „teljesen boldog" állapotot jelzi. Összehason
lítva az átlagos boldogságszinteket az egyes országokban azt 
láthatjuk, hogy Dánia a legboldogabb európai ország a maga 
8,24-es átlagával, míg Litvánia a legkevésbé boldog 6,26-os át
laggal. A felmérés eredményei szerint a második legkevésbé 
boldog ország Magyarország, 6,37-es átlaggal. Mivel érdeklő
désünk és tudásunk saját országunkkal kapcsolatban jelentő-

Tagold a dolgozatod, a részeket 

behúzással, vagy sorkihagyással különítsd 

el. 

A bevezetés és az összegzés a dolgozatnak 

maximum egy-egy tizede, a többi a 

kifejtés, a tárgyalás legyen. 

Ha 
11 kapcsot11 

teszel a részek közé, 

gördülékenyebb lesz a szöveg. Utalj egy 

kötő-, utalószóval- vagy mondattal a 

következő illetve az előző részre. Hasznos, 

ha egy előre jól átgondolt vázlatot 

követsz, hogy a dolgozat szerkezete 

logikus legyen. 

Figyelj a stílusra! 
Kerüld a szlenget. 

Használd a fogalmakat következetesen. 

Igyekezz egyszerűen, világosan fogalmazni. 

Használj tömör, állító mondatokat.

A kulcsfogalmakat tedd a mondat elejére. 
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nagyrészt más tényezők befolyásolják, mint a magyarokét, 
ezért a modell további változók bevonására érdemes (például: 
a politikai bal-jobb skálán való elhelyezkedés, mert a demok
ráciával való megelégedettség szignifikánsnak bizonyult, az 
országhoz tartozás érzése, mivel ez általában befolyásolhatja 
az egyén hangulatát; valamint a kreativitás fontossága, amely 
az önmegvalósítási motivációra utalhat). 

Összefog la lás 

Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy léteznek-e olyan té
nyezők, melyeknek a boldogságra kifejtett hatása szignifikán
san eltérő egy kifejezetten boldog és egy boldogtalan európai 
országban. Ennek vizsgálatát statisztikai eszközökkel végez
tük el az ESS 2014-as adatain. Összehasonlításunkhoz boldog 
országnak Dániát, boldogtalannak pedig Magyarországot vá
lasztottuk. 

Vizsgálatunkban először leíró statisztikákkal jellemeztük 
változóinkat (átlag, szórás és eloszlás alakja), amely során már 
lényeges különbségeket fedeztünk fel Dánia és Magyarország 
között. A dánok szignifikánsan boldogabbak, iskolázottabbak, 
vallásosabbak, elégedettebbek a Dániában megvalósuló demok
ráciával és a jövedelmükkel, illetve az egészségüket is jobbnak 
ítélik, mint a magyarok. Ezután lineáris regressziós modellt ál
lítottunk fel a két országra ugyanazokat a független változókat 
bevonva mindkét modellbe. Ezek között több hasonlóság, mint 
különbség mutatkozott, s kiemelendő, hogy mindkét országban 
az egészség és jövedelem változók bírtak a legnagyobb magya
rázóerővel. Érdekes továbbá, hogy a nem és a házasság változók 
csak a dán adatokon bizonyultak szignifikánsnak. 

Az összefoglalásban írd le 
eredményeid, következtetéseid, a 
meglátásaid újszerűségét. Mutass rá,
hogy sikerült-e hipotéziseidet 
bizonyítani. 

Helyezd a dolgozatot perspektívába, 
hogyan lehetne tovább folytatni a 
témát. 

Ellenőrizd az írásod tartalmilag, 

formailag és stílus szerint is. 

Kérd meg egy barátodat is, hogy 
olvassa át, mennyire logikus, érthető az 
írásod. 






