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TANTÁRGYI TEMATIKA 
 
 

A tantárgy címe: A szervezeti konfliktusok elméletei 

A tantárgy kódja: BTSZOC 201MA 

A szak megnevezése (N/L): Szociológia MA 

Az oktató neve: Dr. Mohácsi Márta 

 
 

A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése 
 
A tantárgy során a hallgató megismeri a szervezetben lévő konfliktusok elméletét, a szervezeti 
konfliktusok forrásait, előnyeit és hátrányait. A szeminárium során lehetősége lesz a 
hallgatónak konfliktuskezelési stratégiában részt venni és konfliktuskezelési gyakorlatokat 
megismerni.  
 
A tantárgy minimum követelményei  
 
A témakör alapvető szakirodalmának ismerete.  
 
A félév tematikája (kb.10 témakörre lebontva)  
 
A szervezeti konfliktus fogalmának értelmezése 
A szervezeti konfliktusok típusai és fokozatai 
A szervezeti konfliktusok funkciója  
Konfliktusok formái a szervezetben 
Szervezeti konfliktus és kommunikáció 
Konfliktuskezelés a gyakorlatban 
A szervezeti konfliktusok haszna 
A szervezetei konfliktusok kimenetele  
Konfliktuskezelési gyakorlatok I. 
Konfliktuskezelési gyakorlatok II. 
 
 
 
Vizsgára bocsátás feltételei 
 
A tárgy gyakorlati jegy megszerzésével zárul, melyet a szorgalmi időszakban kell a 
hallgatónak teljesítenie. A szemináriumokról maximum három hiányzás engedélyezett.  
 
 
 
Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja) 
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A félév során egy darab zárthelyi dolgozat eredményes megírása, a tantárgyhoz kapcsolódó 
témában egy darab prezentáció eredményes megtartása, gyakorlati órákon való részvétel és a 
gyakorlati órákhoz kapcsolódó feladatok órai megoldása.  
 
 
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint) -  
 
 
Kötelező irodalom 
 
Csepeli György (2015): A szervezkedő ember. Kossuth Kiadó, Budapest, V/2. Konfliktusok. 
272-285 p.  
 
Zoltayné Paprika Zita (2002): Döntéselmélet. Alinea Kiadó, Budapest, 2002., 
Konfliktuselmélet. 301-332 p. 
 
Thomas Schmidt (2014): Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok. Z-Press Kiadó, Budapest  
 
A szemináriumokon elhangzott anyagok. 
 
 
Ajánlott irodalom 
 
Dobák Miklós – Antal Zsuzsanna (2016): Vezetés és szervezés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
484 p. ISBN: 978 963 05 9447 9 
 
Csepeli György (2015): A szervezkedő ember. Kossuth Kiadó, Budapest, VII/2. Kihívások a 
szervezetekkel szemben. 326-337 p.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 

 
TANTÁRGYI	TEMATIKA 
2018‐19.	II.	félév 
 
Alkalmazott	társadalomtudományi	kutatási	módszerek	II.		
(Kvalitatív	elemzések)		BTSZOC202	MA 
szeminárium;		kötelező 
A	szak	megnevezése	(N/L):	Szociológia		MA	I.		évf. 
Az	oktató	neve:	Murányi	István 
Hely/idő:	I.	terem		/Kedd/14.00‐16.00/I.	terem 
 
A	 kurzus	 célja:	 a	 kvalitatív	 társadalomtudományi	 módszertani	 technikák	 (kritériumok	 és	
korlátok)	megismerése,	 kellő	 elméleti	 és	 gyakorlati	 alap	 biztosítása	 a	 későbbi	 gyakorlatok,	
szemináriumok	 feladatainak	 sikeres	 elvégzéséhez.	 	 A	 kurzus	 arra	 törekszik,	 hogy	 (általáno‐
san)	bemutassa	a	kvalitatív	társadalomkutatás	elméleteit	és	legfontosabb	módszereit.	 
 
A	szeminárium	értékelése	és	számonkérése 
 
	A	 jegy	 50	 százaléka	 :	 a	 szemináriumok	 elején	megírt	 cc.	 10	 perces	 tesztek	 eredményeinek	
átlaga	 (5	 fokozatú	 skála,	 	 megfelelt	 3.00	 vagy	 nagyobb	 	 átlag)	 A	 tesztek	 az	 előző	 órán	
megbeszélt	/	kijelölt	(bold)	szakirodalomra	vonatkoznak.		A	jegy	másik	50	százalékát	két	fel‐
adat	elvégzése	alkotja	(25‐25	százalékban)	1.	Feladat:	részvétel	a	Debrecen‐kutatás	kvalitatív	
feladataiban;	2.	Feladat:	 a	 félév	végén	kijelölt	 időpontra	 ‐	 a	 kötelező	 szakirodalom	alapján	 ‐	
legalább	10	oldal	terjedelmű	esszé	elkészítése	.	
	
A	szemináriumon	kötelező	a	 	részvétel,	a	hiányzási	 lehetőségeket	 	a	BTK	érvényes	szabályai	
határozzák	meg.	
	
A	Debrecen	kutatás	feladatai:	
	
1. Az	lakótelepi	társadalom	leírásával	és	“működésével”	kapcsolatos	szakirodalom	gyűjtése	és	
feldolgozása	(	időpont:	2019.	02.20‐2019.	03.	19) 

2. A	kvalitatív	 félig	 strukturált	 interjúk	és	a	 fókuszcsoportok	 tematikus	blokkjainak,	 interjú‐
vázlatainak		kidolgozása	+	a	minta	meghatározása	(időpont	:	2019.	03.19	‐	2019.05.01) 

3. Az	interjúk		elkészítése	és	transzkribálása	(időpont:	2019.05.1	‐	2019.05.20	)	 
 
Szakirodalom 
 
Interjús módszerek típusai  
 
Héra	 Gábor	 –	 Ligeti	 György	 (2005):	 Módszertan.	 Bevezetés	 a	 társadalmi	 jelenségek	 ku‐
tatásába.	Budapest:	Osiris	Kiadó,	51‐54.	old.		
Earl	Babbie	:	A	társadalomkutatás	gyakorlata	Balassi	Kiadó,	Bp.,1995.	251‐275.	old 
Héra	Gábor‐Ligeti	György:	Módszertan.	A	társadalmi	 jelenségek	kutatása.	Osiris	Könyvkiadó,	
Budapest,	2005.	(az	interjú	fejezet)		
Kovács	 Éva:	 Interjús	 módszerek	 és	 technikák.	 In:	 Kovács	 Éva	 (szerk.):	 Közösségta‐
nulmány.	Módszertani	 jegyzet.	Budapest:	Néprajzi	Múzeum,	PTE‐BTK	Kommunikáció‐	
és	Médiatudományi	Tanszék,	269‐277.	old.	letölthető 
Sántha Kálmán: Létezik-e hipotézis a kvalitatív kutatásban? Új Pedagógiai Szemle, 2006. 
november - letölthető http://epa.oszk.hu/00000/00035/00108/2006-11-ta-Santha-Letezik.html 
old. letölthető 



 

 

Sántha Kálmán (2007a): A kvalitatív metodológiai követelmények problémái. Iskolakultúra, 6–7. 
sz. 168–177. 
 
Strukturálatlan	interjúk		
	
Heltai	Erzsébet‐Tarjányi	József:	A	szociológiai	interjú	készítése.	Budapest,	Tárki	–	letölthető	,	
2.	Steinar	Kvale:	Az	interjú.	Bevezetés	a	kvalitatív	kutatás	interjútechnikáiba.	Jószöveg	Műhely	
Kiadó,	Budapest,2005. 
Fónai	Mihály‐Kerülő	Judit‐Takács	Péter:	Bevezetés	az	alkalmazott	kutatásmódszertanba.	Pro	
Educatione	Alapítvány,	Nyíregyháza,	2001.	89‐120	old.	
Bögre Zsuzsanna: Élettörténet elméletben és gyakorlatban. Szociológia Szemle, 2003/1. 
(internetről letölthető) 
Varga Lajos: Metodologiczne zagadnienia humanistic (Módszertani problémák a humán tu-
dományokban) Warsaw, 1969. fejezet: Kérdéselmélet  és annak alkalmazása a társadalomtu-
dományokban. 29-51 old.  elküldhető  
Sántha Kálmán (2007a): A kvalitatív metodológiai követelmények problémái. Iskolakultúra, 6–7. 
sz. 168–177.Strukturálatlan	interjúk 
 
 
A	narratív	életútinterjú	
	
Gyáni	 Gábor	 (1998):	 Emlékezés	 és	 oral	 history.	 In:	 Bögre	 Zsuzsanna	 (2007):	
Élettörténet	 a	 társadalomtudományokban.	 Szöveggyűjtemény.	Budapest	 –	 Piliscsaba:	
PPKE,	155‐166.	old.	
Kovács	Éva:	Narratív	biográfiai	elemzés.	 In:	Kovács	Éva	 (szerk.):	Közösségtanulmány.	
Módszertani	 jegyzet.	Budapest:	Néprajzi	Múzeum,	PTE‐BTK	Kommunikáció‐	és	Média‐
tudományi	Tanszék,	373‐396.	old.	letölthető 
Kovács Éva: Az élettörténeti emlékezet helye az emlékezetkutatásban. Tudománytörténeti és kuta-
tási bevezető. In: Kovács Éva (szerk.): Tükörszilánkok. Kádár- korszakok a személyes emlékezet-
ben. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest 2008.  
Bögre	Zsuzsanna	(2003):	Élettörténeti	módszer	elméletben	és	gyakorlatban.	 In:	Szociológiai	
Szemle	2003/1.	155–168.	(interneten	elérhető)		
Kovács	Éva	‐	Vajda	Júlia	(2002):	„Leigazoltam	a	zsidókhoz.	In:	Mutatkozás.	Zsidó	Iden‐
titás	Történetek.	Múlt	és	Jövő	kiadó	Budapest,	61‐78.	–	letölthető	
László	János	‐	Ehmann	Bea	‐	Imre	Orsolya	(2002)	Történelem	történetek:	a	történelem	
szociális	reprezentációja	és	a	nemzeti	identirás.	Pszichológia.	22.	147‐162. 
László János : Társas tudás, elbeszélés, identitás. A társas tudás modern szociálpszichológiai 
elméletei. Scientia Humana-Kariosz, 1999. 
Halbwachs, Maurice (1971): Az emlékezés társadalmi keretei. In: Ferge Zsuzsa (szerk.): 
Francia szociológia. Budapest, KJK, 124-131 
Manning, Peter K. - Betsy Cullum-Swan (1994): Narrative, Content and Semiotic Analysis. Hand-
book of Qualitatve Research, 463-478. 
 
A biográfiai élettörténet módszere 
Bögre Zsuzsanna (szerk.2007): Élettörténetek a társadalomtudományban: szöveggyűjtemény. 
Budapest; Piliscsaba: Loisir, (Pázmány társadalomtudomány) 
Bögre Zsuzsanna-Bernáth Krisztina (szerk.,2009): Közelítések az élettörténetek kutatásához : 
olvasókönyv a kvalitatív módszerek tanulmányozásához. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2009. Felső-
oktatási jegyzet Kiadó, Budapest,2000 
Vajda Júlia : (2006) A terápiás hatás mint melléktermék. Thalassa, 17, 1: 123-136 
Kovács Éva (2003) Vakmerő tézisek az identitásról.  (szerk. Fedinec Csilla) 221-235, Teleki 
László Intézet. 2003.(elküldhető) 



 

 

Kovács Éva: A narratív módszertanok politikája. (elküldhető) 
 
A fókuszcsoportos interjúk 
 
Vicsek	Lilla	(2006):	Fókuszcsoport.	Budapest:	Osiris	Kiadó,	231‐302.	old.		
Fókuszcsoportos	 interjú.	 In.:	Letenyei	László	(szerk.):	Településkutatás	 I.‐II.	Módszer‐
tani	kézikönyv	és	szöveggyűjtemény.	Budapest:	TeTT	könyvek,	97‐119.	old.	(interneten	
elérhető) 
Síklaki István: Vélemények mélyén. A fókuszcsoport módszer; a kvalitatív közvélemény-kutatás 
alapmódszere. Kossuth Kiadó, 2006 
Denzin, Norman K. - Yvonna S. Lincoln 1994: Introduction: Entering the FIeld of Qualitative Re-
search. In: uők (eds): Thousand Oaks. London, New Delhi, Sage Publications, 1-18. 
 
Tartalomelemzés	&	történeti‐összehasonlító	elemzés	
	
Ehmann	Bea	(2004):	Tartalomelemzési	módszerek	a	szubjektív	időélmény	vizsgálatára	
laikus	 beszélők	 szövegeiben.	 Magyar	 Pszichológiai	 Szemle,	 59,	 (3),	 345‐361.	 –	
letölthető,			
Earl	Babbie	 :	A	 társadalomkutatás	 gyakorlata	Balassi	Kiadó,	Bp.,1995.‐	 azonos	 című	
fejezet	
Burrawoy, Michael (1991): Ethnography Unbound: Power and Resistence in the Modern Metropo-
lis. Berkeley - Los Angeles, University of California Press. 
Denzin, Norman K. - Yvonna S. Lincoln 1994: Introduction: Entering the FIeld of Qualitative Re-
search. In: uők (eds): Thousand Oaks. London, New Delhi, Sage Publications, 1-18. 
 
Terepkutatás	
	
Résztvevő	megfigyelés.	In.:	Letenyei	László	(szerk.):	Településkutatás	I.‐II.	Módszertani	
kézikönyv	 és	 szöveggyűjtemény.	 Budapest:	 TeTT	 könyvek,	 71‐97.	 old.	 (interneten	
elérhető)		
Earl	 Babbie	 (2004):	 A	 társadalomtudományi	 kutatás	 gyakorlata.	 Budapest:	 Balassi	 Kiadó,	
(Beavatkozás‐mentes	vizsgálatok)	
Sántha	Kálmán:	Beavatkozás	nélküli	vizsgálatok.	(	2007):	Új	Pedagógiai	Szemle,	57	évf.	
7‐8	 sz.	 http://epa.oszk.hu/00000/00035/00115/2007-07-ta-Santha-Beavatkozas.html	 ‐	
letölthető 
 
 
Grounded Theory 
 
Carver, Terell (2004): Diskurzuselemzés és a „nyelvi fordulat". Politikatudományi Szemle, 4, 
143-148. - letölthető 
Gelencsér Katalin (2003): Grounded theory. Szociológiai Szemle, 1, 143-154.- letölthető 
 



 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

 
A tantárgy címe: Többszintű elemzés/kontextuális elemzés , SPSS  

Kódja: BTSZOC203MA-K3 

Félév: 

Előfeltételek:   

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét:  2 

Kredit érték: 3 

Oktató:  Márton Sándor 

 
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 
Az SPSS statisztikai adatelemző program működésének és használatának az elsajátítása.  
A leíró és magyarázó statisztikai modellek futtatása és értékelése. Önálló adatelemzés 
megvalósítása SPSS program segítségével.  
 
A tantárgy minimum követelményei:  

Adott kutatások adatbázisainak tervezése, elkészítése. Különböző adatformátumok 
konvertálása (excel, spss, és egyéb statisztikai programok által használt formátumok).  

- leíró statisztikák készítése 
- adatok kódolása, statisztikai táblák értelmezése 

 
A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- két és többváltozós statisztikai elemzések önálló elvégzése 

 
A tantárgy részletes leírása:  
 

1. Módszertani ismeretek. A változók tulajdonságai. Hogyan választunk az 
elemzéshez megfelelő, korrekt statisztikai módszert. Két változó közötti 
kapcsolat statisztikai vizsgálata. A különböző statisztikai módszerek 
használhatósága. 

2. Alacsony mérési szintű változók közötti kapcsolat vizsgálata, asszociációs mérőszámok 
(CHI-négyzet próba) Normalitás és eloszlásvizsgálatok (Kolmogorov-Szmirnov, CHI-
négyzet próba) 

3. Magas mérési szintű változók  részmintánkénti viselkedése, kapcsolata (t-próba, variancia-
analízis, F-próba) Magas mérési szintű változók közötti kapcsolat vizsgálata. Korreláció és 
regresszióelemzések. 

4. Adatredukciós eljárások.  Főkomponens-, faktorelemzés, klaszterelemzés alapjai 
 

Értékelés: Beadandó dolgozat, amelyben a hallgató, vagy a témájához kapcsolódó adatbázis, vagy egy 
másodelemzésre kiválasztott adatbázis használatával bemutatja a tematikában szereplő alkalmazások 
használatát. 
 
  



 

 

 
 
Kötelező és ajánlott irodalom: 
 
Barna Ildikó, Székelyi Mária: Túlélőkészlet az SPSS-hez . Typotex Kiadó, 2008 
 
Csendes Tibor: Bevezetés a számítógépes statisztikába, jegyzet, Novadat, Győr, 2001 (150 o.). 
 
HUZSVAI LÁSZLÓ (2004-2010): Biometriai módszerek az SPSS-ben  
 
Ketskeméty László, Izsó Lajos (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató 
és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. 459 oldal. Eötvös Kiadó. ISBN 963 463 823 6. 
 
Ketskeméty L., Izsó L., Könyves Tóth E. (2011): Bevezetés az IBM SPSS Statistics 
programrendszerbe. Artéria Stúdió 
 
Sajtos László - Ariel, Mitev: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea 2007. 
 



Migráció MA 
 
 

 
Cél: A migrációelméletek szociológiai alapjainak megismerése. Ezen belül a következő 
témákat érintenénk: a migrációs folyamatok kialakulása, fennmaradása, a migráció különféle 
formáinak szociológiai okai és következményei, a kapcsolati tőke szerepe a migrációban, az 
etnikai gazdaság jellemzői, a diaszpóra elmélete, a migráció és az informális gazdaság 
kapcsolata. A szemeszter második felében a migrációval kapcsolatos közpolitika elméleti és 
gyakorlati kérdései kapnak nagyobb hangsúlyt. 
 
Követelmény: A végső osztályzat az év végén írandó zárthelyitől függ, amit az évközi munka 
alapján módosítok (felfelé). 

 
A tantárgy tematikája: 
 
1 Kiinduló gondolatok 
 
A migráció szociológiája II. kötet 8-22 
 
2 A  migrációs folyamatok kialakulásának elméletei 
 
A migráció szociológiája I. kötet 7-22 
 
3 A migrációs folyamatok fennmaradásának elméletei 
 
A migráció szociológiája I. kötet 22-28  
A migráció szociológiája II. kötet 23-50 
 
4 A hálózatelmélet  
 
A migráció szociológiája I. kötet 40-71  
 
5, A migrációs burok elmélete  
 
A migráció szociológiája II. kötet 133-158 
 
6 A közvetítő kisebbségek elmélete  
 
A migráció szociológiája I. kötet 75-86,  
 
7 A diaszpóra  
 
A migráció szociológiája II. kötet 107-119 
 
8 Migráció, vállalkozás és informális gazdaság  
 
A migráció szociológiája I. kötet 89-119,  
 
9 Kivonulás, tiltakozás, lojalitás és migráció  
 



A migráció szociológiája I. kötet 122-142,  
 
10 Idegenellenesség  
 
Sik Endre, Simonovits Bori és Szeitl Blanka (2016) Az idegenellenesség alakulása és a 
bevándorlással kapcsolatos félelmek Magyarországon és a visegrádi országokban REGIO 24 
(2):81-108 http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/114/pdf_95 
 
11 Migrációs potenciál és statisztika 
 
Sik Endre – Szeitl Blanka (2016) Migrációs szándékok a mai Magyarországon in: 
Munkaerőpiaci Tükör 2015 szerk.: Blaskó Zsuzsa-Fazekas Károly, MTA KRTI KTI, 54-58 
old.  http://econ.core.hu/file/download/mt_2015_hun/kozelkep_21.pdf 
 
12 A nemzetközi migráció tendenciái  és a magyar menekültügy kialakulása 
 
A migráció szociológiája I. kötet 30-38  
 
A migráció szociológiája II. kötet 212-254 
 
A kötelező irodalom forrásai (1-9, 12. óra):  
 
http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_1.pdf vagy 
http://issuu.com/tarki_research/docs/sik_endre_a_migracio_szociologiaja_1/124 
 
http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_2.pdf vagy 
http://issuu.com/tarki_research/docs/sik_endre_a_migracio_szociologiaja_2 
 
Ajánlott irodalom:  
 
A migráció szociológiája II. kötetből: 
 
Diaszpóra és közvetítő kisebbségek elmélete: 51-104, 122-130 old. 
 
Informális gazdaság: 159-181 old. 
 
Migrációs burok: 196-209 old. 
 
 
 



Cím: Hatékonyság- és eredményességvizsgálat 

Kód: BTSZOC402MA és BTSZ137MA-K3 

Közös óratartás Szociológia MA 1. és 2. évfolyamos, valamint Szociálpolitika MA 2. 

évfolyamos hallgatók számára 

 

A tantárgy célja a hatékonyság- és eredményességvizsgálat, illetve a hatásvizsgálat elméleti 

alapismereteinek átadása, illetve egy konkrét kutatás kapcsán saját élményű gyakorlat 

megszerzése. A Revita Alapítvány, több más felsőoktatási intézmény mellett a Debreceni 

Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékével partnerségben valósítja meg a 

fogyatékos személyeket ellátó intézmények támogatott lakhatásba való kiváltásának 

(intézményi férőhely-kiváltás) hatékonyság-vizsgálatát – e kurzus keretében a hallgatók a 

második adatfelvételi hullám előkészítésébe fognak aktívan bekapcsolódni.   

Az órák tömbösítve, kéthetente csütörtökön, 12.00-16.00 idősávban kerülnek megtartásra. Az 

órák időpontjai:  

Február 14.  

Február 28.  

Március 14.  

Március 28.  

Április 11.  

Április 25.  

Május 2. (számonkérés) 

 

 
1. alkalom: Elméleti alapok: evidence-based policy, hatásmérés, költséghatékonysági 

vizsgálat, eredményesség-mérés és hatékonyság-mérés. Fogalmak, különbségek, a 

mérésekhez kapcsolódó módszertani és kutatásszervezési ismeretek. Házi feladat a 

következő alkalomra: kiscsoportos munkában egy-egy konkrét kutatás feldolgozása, 

értelmezése, módszertani sajátosságainak megismerése.  

2. alkalom: Az előző alkalommal egyeztetett konkrét kutatások bemutatása kiscsoportos 

formában, prezentációs eszközök segítségével (ppt / prezi / egyéb).  

3. alkalom: A fogyatékos embereket ellátó intézményi férőhely-kiváltási projekt megismerése; 

az eredményesség-méréshez kapcsolódó kutatási terv, illetve az első adatfelvételhez 

kapcsolódó kutatási anyagok megismerése és feldolgozása. A második adatfelvétel 

előkészítéséhez kapcsolódó feladatok (interjúvázlatok, kérdőív kidolgozásához kapcsolódó 

lépések) egyeztetése.  

4. alkalom: Mérőeszközök kidolgozása 1. Az előző órán egyeztetett menetrend szerint egyéni, 

kiscsoportos és csoportmunka keretében az egyes mérőeszközök kidolgozása.  

5. alkalom: Mérőeszközök kidolgozása 2. Az előző órához kapcsolódóan a mérőeszközök 

kidolgozásának folytatása.  

6. alkalom: Mérőeszközök kidolgozása 3. A mérőeszközök véglegesítése, az eddig tanultak 

összegzése.  



7. alkalom: Zárthelyi dolgozat a kutatásmódszertanhoz kapcsolódóan elsajátított elméleti és 

gyakorlati ismeretekből.  

A hallgatók munkája a következő súlyozás szerint kerül értékelésre:  

- Órai munka (aktivitás): 50% 

- Házi feladat elkészítése és bemutatása: 20% 

- Zárthelyi dolgozat: 30%  

Szakirodalom:  

Sági Matild – Széll Krisztián: Hatásvizsgálatok alapszintű kézikönyve (2015) 

https://www.academia.edu/18300959/Hatásvizsgálatok_alapszintű_kézikönyve 

Budapest Intézet: Foglalkoztathatóságot javító intézkedések célcsoport- és hatásvizsgálata 

(2013) 

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_TAMOP_ertekeles.pdf 

Scharle Ágota: Foglalkoztatási rehabilitációs jó gyakorlatok Magyarországon (2011) 

file:///E:/egyetemi_oktatas_2019_1_szemeszter/szakirodalom/rehab_jelentes_110410_FINA

L.pdf 

Hétfa Kutatóintézet – Revita Alapítvány: A kulturális intézményrendszer oktatást támogató 

szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztéseinek értékelése – Értékelési Zárójelentés (2013) 

https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=48418  

Intézményi férőhely kiváltási folyamat nyomon követő értékelése, kutatás, mérés-értékelés, 

hatékonyság- és hatásvizsgálat – Közbeszerzési ajánlatkérés.  

https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2018/0/targy/portal_402/megtekint/portal_6254_2018/ 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/18300959/Hatásvizsgálatok_alapszintű_kézikönyve
http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_TAMOP_ertekeles.pdf
file:///E:/egyetemi_oktatas_2019_1_szemeszter/szakirodalom/rehab_jelentes_110410_FINAL.pdf
file:///E:/egyetemi_oktatas_2019_1_szemeszter/szakirodalom/rehab_jelentes_110410_FINAL.pdf
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=48418
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2018/0/targy/portal_402/megtekint/portal_6254_2018/


Tantárgy címe és kódja 

Szociológia BA 2. évf. 
BTSZA4110BA  Közvélemény-kutatás, piackutatás (kötelezően választható tárgy) 
2 óra,  szeminárium, 3 kredit 
Szociológia MA 1. évf. és 2. évf. 
BTSZOC401MA  Közvélemény-kutatás 
2 óra, szeminárium, 3 kredit 
Szociológia MA 2. évf., Politikai elemző specializáció 
BTSZOC211MA  Közvélemény-kutatások 
2 óra, szeminárium, 4 kredit 
 

Tantárgy oktatója: 

Farkas Éva - szociológus 

Tantárgy célja:  

A kurzus célja a hallgatók szakmai kompetenciáinak fejlesztése a közvélemény és piackutatási 
technikák megismerésén és a kutatási eredmények értelmezésének elsajátításán keresztül. A köz 
véleményének megismerésére vonatkozó adatfelvételi módszerek áttekintése és az alkalmazási keretek 
azonosítása, a konceptualizálási és operacionalizálási dilemmák feltárása, valamint a csoportos projekt 
munka során a kutatás praktikus előkészítése járul hozzá a szakmai eszköztáruk gazdagításához. 

 

A félév témái 

Dátum Téma Feladat 
február 15.  
(péntek) 
8-10 

Köz Vélemény Kutatás aktív szemináriumi részvétel 

február 18. 
(hétfő) 
18-20 

Közvéleménykutató szervezetek 
Magyarországon 

csoportmunka, „piackutatás”; 
írásos összefoglaló 

március 1.  
(péntek) 
8-10 

„Hogyan olvassunk közvéleménykutatásokat?” 
– paradigmák, dilemmák és anomáliák 

aktív szemináriumi részvétel 

március 4. 
(hétfő) 
18-20 

Konceptualizálás és operacionalizálás 
csoportmunka, 
kérdőívszerkesztés 

március 15. nemzeti ünnep 
március 18. 
(hétfő) 
18-20 

Piackutatási alapok: panelek, kvóták, incentívek aktív szemináriumi részvétel 

március 25. 
(hétfő) 
18-20 

Brandawereness, point of interest, módszertani 
specialitások 

aktív szemináriumi részvétel 

március 29. 
(péntek) 
8-10 

A próbavásárlás és a piackutatási 
fókuszcsoportok módszere 

aktív szemináriumi részvétel 

április 5. Konzultációs hét 
április 15. 
(hétfő) 

Kutatási jelentések, vezetői összefoglalók és 
értelmezési kereteik 

forráselemzés és aktív órai 
részvétel 



18-20 
április 19. Nagypéntek 
április 26. 
(péntek) 
8-10 

Csoportprezentációk – desputa I. 

május 3. 
(péntek) 
8-10 

Csoportprezentációk – desputa II. 

május 10. 
(péntek) 
8-10 

Terepmunka tapasztalatai 
lekérdezett kérdőívek leadása 
és aktív szemináriumi részvétel 

május 17. 
(péntek) 
8-10 

Csoportkonzultáció 

 

 

Követelmények, a teljesítés feltétele: 

A szemináriumi alkalmakon való aktív részvétel, a csoportos és egyéni feladatok teljesítése, az írásos 
beadandó anyagok elkészítése, valamint a csoport prezentációban való közreműködés. 

A kurzus gyakorlati jeggyel zárul. 

 

Kötelező irodalom: 

Bourdieu, Pierre (1997): A közvélemény nem létezik. Szociológiai Figyelő 1997/12. (Léderer Pál 
ford.) 

Fischer, György (2001): Hihetünk-e a közvéleménykutatásoknak? – (Hogyan készülnek és mennyire 
pontosak a közvéleménykutatások). Bagolyvár Könyvkiadó. 

Rudas, Tamás (1998): Hogyan olvassunk közvéleménykutatásokat? Új Mandátum. 

Scipione, Paul A. (1994): A piackutatás gyakorlata – Gyakorlati útmutató szakembereknek és 
hallgatóknak. Springer 

Veres, Zoltán – Hoffmann, Márta – Kozák, Ákos (2006): Bevezetés a piackutatásba. Akadémiai Kiadó 

 

Az oktató elérhetőségei: 

e-mail: farkaseva10@gmail.com 

telefonszám: +36306255481 

fogadó óra időpontja: hétfő 18:00-19:00 

 

 

 

 



TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Társadalmi mobilitás 
Kódja: BTSZOC403MA 
Félév: Szociológia MA  

A tárgy típusa: előadás/szeminárium 
Óraszám/hét:  
Kredit érték:  

Oktató: Fényes Hajnalka 
Intézet / Tanszék: Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia 
Tanszék 
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 
A kurzus során a társadalmi mobilitás témakörének részletes megismerésére kerül sor. A 
számonkérés során a feladat egy 12-15 oldalas dolgozat megírása az alábbi témákban (min. 8-
10 irodalom alapján, de a tematikában levő min. 3-4 vonatkozó cikk felhasználásával): 
1. A társadalmi mobilitás klasszikus és modern elméletei (a mobilitás vizsgálatok három 
generációja) 
2. A társadalmi mobilitás Magyarországon 
3. Kulturális tőke és mobilitás 
4. Oktatási rendszer, felsőoktatás, iskolai végzettség és mobilitás 
A tantárgy részletes leírása: 
Több tanulmány megtalálható Fényes Hajnalka – Róbert Péter (szerk.): Iskola és mobilitás 
szöveggyűjtemény, elektronikus oktatási segédanyag (könyvtárban, neten és nálam)!!!! 
1. A társadalmi mobilitás alapjai (ismétlés)  
  Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006, 233-285. old. 
2.: A társadalmi mobilitás klasszikus elméletei 
  P. Szorokin: társadalmi mobilitás (Részlet) In: Huszár T. - Somlai P.: Szociológia 
történeti szöveggyűjtemény 1993 Nemzeti tankönyvkiadó 253-278. old. 
 D. J. Treiman: Iparosodás és társadalmi rétegződés In: A társadalmi mobilitás: 
hagyományos és új megközelítések (Róbert Péter szerk.) Új Mandátum Bp. 1998. 86-111. old. 
3.: A mobilitás modern elméletei 
 H. B. G. Ganzeboom - D. J. Treiman - W. C. Ultee: Összehasonlító intergenerációs 
rétegződésvizsgálat - három generáció és azon túl In: A társadalmi mobilitás: hagyományos és 
új megközelítések (Róbert Péter szerk.) Új Mandátum Bp. 1998. 284-310. old. 
 R. Erikson - J. H. Goldhorpe: A kutatás elméleti alapja, adatai és stratégiája In.: 
Társadalmi rétegződés (tankönyv) szerk.: Andorka R., Hradil, J. Peschar Aula 1995 11-32. 
old. 
4: Társadalmi mobilitás Magyarországon 
 Andorka R.: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon Gondolat Bp. 1982. 7-
24. old. és 55-114. old. 
5: Társadalmi mobilitás Magyarországon a szocializmusban  

Andorka Rudolf, Kulcsár Rózsa: Az anya társadalmi helyzetének és iskolai 
végzettségének hatása a gyerekek társadalmi mobilitására Szociológia 1982/4. 577-588 

Róbert Péter: Mobilitási és reprodukciós folyamatok a magyar társadalomban 
Valóság1987/10 
  



6: Társadalmi mobilitás Magyarországon a rendszerváltás után 
Bukodi Erzsébet: Társadalmi mobilitás Magyarországon 1983-2000 in: Társadalmi 

Riport 2002 193-206. old. 
 Róbert Péter: Társadalmi mobilitás és rendszerváltás Századvég 1999/15. szám 73-86 
old. 
 Németh Renáta: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon, a rendszerváltás 
folyamán Szociológiai Szemle 2006/4. 19-35. old. 
7-8.: Kulturális tőke és társadalmi mobilitás  
: P. Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke In: Lengyel Gy. Szántó 
Z. szerk: Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája 155-177. old. 
 Blaskó Zsuzsa. Kulturális tőke és társadalmi reprodukció Szociológiai Szemle 1998/3 
55-81 old. 

Blaskó Zsuzsa: Kulturális tőke és társadalmi mobilitás Szociológiai Szemle 1999/1 69-
96. old. 

Róbert Péter: A kulturális és anyagi erőforrások szerepe a státuszmegszerzés 
folyamatában In: Róbert Péter: Társadalmi mobilitás A tények és vélemények tükrében 84-
113. old. Andorka Rudolf TTT. – Századvég Kiadó Bp. 2001  

Róbert Péter: Családösszetétel, társadalmi tőke és iskolai egyenlőtlenségek In:Pál 
Eszter (szerk.): Útközben: Tanulmányok a társadalomtudományok köréből Somlai Péter 60. 
születésnapjára Új Mandátum Kiadó Budapest 2001 
9.:  Iskolarendszer és mobilitás 
 Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés 
In: Ferge Zs.: Társadalompolitikai tanulmányok Gondolat, Bp. 1980. 97-136. old. 
 Gazsó Ferenc: A társadalmi folyamatok és az oktatási rendszer Századvég 1997/Tél  
73-107. old. 

Iskolavita (Halász Gábor, Kelemenné Farkas Márta, Lannert Judit, Liskó Ilona, Róbert 
Péter, Varga Júlia) Századvég 1998/tavasz (Új folyam 8. szám) 115-171. oldal. 
10.:  Iskolai végzettség és társadalmi mobilitás 
  R. Boudon: Társadalmi egyenlőtlenségek a továbbtanulásban In.: Oktatási rendszerek 
elmélete (szöveggyüjtemény) É. N. Okker Kiadó Bp. Szerk: Halász Gábor, Lannert Judit 406-
417. old. 

Dr. Andorka R.- A. Simkus: Az iskolai végzettség és a szülői család társadalmi 
helyzete Statisztikai Szemle 1983 (61)/6.592-611. old. 

Szelényi Szonyja- K.E. Aschaffenburg: Volt-e a szocialista reformoknak eredménye? 
Osztálykülönbségek az iskolai végzettségben Magyarországon Szociológiai Szemle 1993/2. 
71-91. old.  
11-12.:  Mobilitási esélyek a felsőoktatásban  
 Róbert Péter: Bővülő felsőoktatás: Ki jut be? Educatio 2000-1 79-94. old. 
 Császi Lajos: Felsőoktatás és szelekció Valóság 1985/5 

Ladányi János: Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban Educatio 1994 11-34. 41-76. 
old. 

Fényes Hajnalka - Verdes Emese: Döntés preferálással. Felvételi vizsgák a 
felsőoktatásban 1967 és 1989 között Magyarországon Szociológiai Szemle 1999/2. 58-
76. old.   
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TANTÁRGYI TEMATIKA 
 
 

A tantárgy címe: Projektmenedzsment  

A tantárgy kódja: BTSZOC 209 MA 

A szak megnevezése (N/L): Szociológia MA 

Az oktató neve: Dr. Mohácsi Márta 

 
 

A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése 
 
A tantárgy célja a projekt öt fázisának megismerése és részletes elsajátítása, 
esettanulmányokon keresztül. A hallgató megismerkedik a projektkoncepció kialakításával, a 
projekt tervezésével, a projekt megvalósításával, a projekt zárásával, a projekt értékelésével. 
A hallgató megismeri a szociális és munkaerőpiaci projektek sajátosságait. A tantárgy további 
célja, hogy a hallgató a félév végére tudjon tervezni ilyen jellegű projektet, képes legyen 
szakmai és pénzügyi tervet valamint beszámolót készíteni.  
 
 
A tantárgy minimum követelményei  
 
A témakör alapvető szakirodalmának ismerete.  
 
 
A félév tematikája (kb.10 témakörre lebontva)  
 
Projektmenedzsment alapfogalmak  
A projektkoncepció kialakítása 
A projekt tervezése 
A projekt megvalósítása 
A projekt zárása 
A projekt értékelése 
A szociális projektek sajátosságai 
A munkaerőpiaci projektek sajátosságai  
A szakmai és pénzügyi beszámoló  
Projektek vállalati környezetben  
 
Vizsgára bocsátás feltételei 
 
A tárgy gyakorlati jegy megszerzésével zárul, melyet a szorgalmi időszakban kell a hallgatónak 
teljesítenie. A szemináriumokról maximum három hiányzás engedélyezett.  
 
 
Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja) 
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A félév során egy darab zárthelyi dolgozat eredményes megírása, a tantárgyhoz kapcsolódó 
témában egy darab prezentáció eredményes megtartása, gyakorlati órákon való részvétel és a 
gyakorlati órákhoz kapcsolódó feladatok órai megoldása.  
 
 
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint) -  
 
 
Kötelező irodalom 
 
Project Management Institute (2013): Projektmenedzsment útmutató. PMBOK® Guide. 5. 
kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 488 p.  
 
Eric Verzuh (2006): Projektmenedzsment. HVG Könyvek Kiadó, Budapest, 424 p.  
 
Görög Mihály (2008): A projektvezetés. Aula Kiadó, Budapest 
 
A szemináriumokon elhangzott anyagok.  
 
 
 
Ajánlott irodalom 
 
Dr. Henczi Lajos – Murvai László (2012): Projekttervezés és projektmenedzsment. SALDO 
Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, 184 p.  
 
Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti többéves pénzügyi kerete. Európai Tükör, XVII. évf. 
1. szám, 5-36. 
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TANTÁRGYI TEMATIKA 
 
 

A tantárgy címe: A regionális, vidéki és helyi fejlesztések 

A tantárgy kódja:BTSZOC309MA 

A szak megnevezése (N/L):Nappali 

Az oktató neve:Balcsók István 

 
 

A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése 
 
A tantárgy célja, hogy bemutassa a terület- és vidékfejlesztés értelmezéseit, céljait és eltérő 
funkcióit, megközelítéseit. A félév során kiemelten törekszünk az aktuális programozási 
időszak Európai Uniós és hazai tervezési keretrendszerének és prioritásainak áttekintésére. A 
hallgatók emellett megismerkednek a legfontosabb aktuális országos és 
helyitervdokumentumok felépítésével és tartalmi elemeivel, a vidéki térségek lehatárolásával 
kapcsolatos megközelítésekkel és problémákkal, a magyar vidék főbb társadalmi-gazdasági 
sajátosságaival. 
 
 
A félév tematikája  
 
A félév folyamán tárgyalt főbb témakörök: 
 

 A terület- és vidékfejlesztés fogalmi és tartalmi megközelítései, céljai, sajátosságai 

 A vidéki térségek lehatárolási kísérletei, problémái az EU-ban és Magyarországon 

 Európa 2020 (alapelvek, célok, prioritások) 

 Széchenyi 2020 és VP – az Operatív Programok céljai és összefüggésrendszere 

 A magyar vidék sajátosságai 

 A LEADER megközelítés (HACS-ok, HFS-ek) 

 Helyi Esélyegyenlőségi Programok 

 Szociális városrehabilitáció 

 
Értékelés 
 

 A kurzus gyakorlati jeggyel zárul, ezért teljesítésének feltétele a rendszeres 
óralátogatás (legfeljebb három hiányzás elfogadható).  

 Aktív órai részvétel. 

 A félév során az oktató által az aktuális témakörrel és/vagy tervezési dokumentummal 
kapcsolatosan kijelölt feladatok rendszeres teljesítése. 

 



 

	
 
 

 
D e b r e c e n i   E g y e t e m   S z o c i o l ó g i a   é s   S z o c i á l p o l i t i k a   T a n s z é k     Oldal: 2

 
Kötelező és ajánlott irodalom 
 

 A félév során ismertetett tervezési dokumentumok általános ismerete. 

 Az oktatóval közösen kiválasztott térségi vagy helyi szintű tervezési dokumentumok 
részletesebb ismerete és rövid órai bemutatása, közös megbeszélése. 
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