
 

 

TANTÁRGYI TEMATIKA 
2018-19. II. félév 
 
Társadalmi viselkedés mérése és kutatása BTSZOC400MA 
kollokvium;  kötelező(jelentkezett: 
A szak megnevezése (N/L): Szociológia MA II.  évf. 
Az oktató neve: Murányi István 
Hely/idő: I. terem  /Kedd/16.00-18.00 Fszt. 5.terem 
 
Társadalmi magatartás  és kultúra  BTSZ122MA-K3 
kollokvium;  kötelezően választható(jelentkezett: 
A szak megnevezése (N/L): Szociálpolitika MA I.  évf. 
Az oktató neve: Murányi István 
Hely/idő: I. terem  /Kedd/16.00-18.00 Fszt. 5.terem 
 
A kurzus célja: A tárgy célja: bevezető áttekintés nyújtani a társadalmi magatartás - elsősorban 
hazai - kutatásának társadalomtudományi / diszciplináris jellemzőiről, a fontosabb befolyásoló 
tényezőkről, valamint a hazai és nemzetközi szakirodalom meghatározó elméleteiről - elsősorban a 
szociálpszichológiai megközelítések  és empirikus kutatási eredmények alapján. 
 
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 kijelölt szakirodalomra 
vonatkoznak.  A jegy másik 50 százaléka: félév végén kijelölt időpontra - a kötelező szakirodalom 
alapján - legalább 10 oldal terjedelmű esszé elkészítése . 
 
A szemináriumon a részvétel kötelező, a hiányzási lehetőségeket  a BTK érvényes szabályai 
határozzák meg.  
 
Témakörök 
 
A csoportközi viszonyok I. (kategorizáció, előítélet, sztereotípiák) 
A csoportközi viszonyok II. (értékek, normák, kultúra) 
Az attitűdök  mérése, skálázása, funkciói 
Kollektív emlékezet (M. Halbwachs) kommunikatív,  kulturális emlékezet (J. Assmann)  
Szociális reprezentáció (S. Moscovici) 
Nemzeti és globális kulturális értékek  
Hagyomány: jelentés, történelem, funkció, intézmények és társadalom 
Az identitás társadalomtudományi értelmezés 
Társadalmi identitás elméletek és empirikus kutatási eredmények 
A nemzeti és etnikai identitás 
Vallás és szekularizáció  
 
 
 
 
 
Szakirodalom 
 

• Etnikai konfliktusok elemzési stratégiái.  Regio Irodalmi Jelen 2012. Május 



 

 

• Mivé lett a szociográfia?Arjun Appadurai (2001): A lokalitás termelése. Regio, 12. évf. 3. sz. 3-
31. old. 

• Robert K. Merton, Marjoiske Fiske és Patricia LO. Kendall_ A fókuszált interjú (részletek) 

• Az attitűdök  mérése, skálázása, funkciói 

• Ladányi János – Szelényi Iván : Roma etnicitásés társadalmi kirekesztettség 

• Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája.. Bp. 1998. Osiris 

• Murányi IstvánA lokális identitás jellemzői egy borsodi településen 

• László JánosA szociális reprezentációról 

• Koller Boglárka : A poszt-nemzeti identitás -struktúra dinamikus modellje a Európai Uniós  ál-
lampolgárok azonosságtudatának vizsgálata alapján 2003 PhD értékezés 

• Bögre Zsuzsanna: Társadalmi-politikai változások hatása a vallásos identitás alakulására Magyar-
országon (1948-1990) - különös tekintettel 1948-1964  közötti időszakra. BKE Szociológia PhD 
Program, 2002. (kijelölt részletek) 

• Csepeli, György, Murányi István, Prazsák Gergő : Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon: 
társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest: Apeiron Kiadó, 2011. (kijelölt 
részletek) 

• Erős Ferenc: Irányok és tendenciák az előítéletel kutatásában. Educatio 2007/1. pp. 3-9.  

• Erőss Gábor-Gárdos Judit: Az előítélet-kutatások bírálatához.Educatio 2007/1. pp. 17-37. 

• Koller Boglárka (2006): Nemzeti és európai identitás. In: Hegedűs István (szerk.): A magyarok 
bemenetele. Budapest: DKMKA, pp. 14-44. 

• Kovács Éva: Az élettörténeti emlékezet helye az emlékezetkutatásbanTudománytörténeti és kuta-
tási bevezető. In: Kovács Éva (szerk.): Tükörszilánkok. Kádár-korszak a személyes emlékezet-
ben. Szociológiai Kutatóintézet-1956-os Intézet, Budapest, 2008. 

• 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. 

• Murányi István: A munkások lokális identitásának jellemzői Borsodnádasdon. Korall, 2012. 49.   
106-127. 

• Simonovits Bori: Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok. A magyar 
társadaalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között. 375-403. In: Kolosi Tamás-Tóth István 
György (szerk.) Társadalmi Riport, 2014. 404-431 old. 

• Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája.. Bp. 1998. Osiris 

• Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Budapest: Atlantisz, 1999 

• Bausinger, Hermann: Népi kultúra a technika korában. Budapest: Osiris 1995. pp.: 11-160. 

• Shils, Edward: A hagyomány. Bevezetés. In: Hofer Tamás-Niedermüller Péter: Hagyomány és  
hagyományalkotás. MTA Néprajzi Kutató Csoport. Bp. 1987. pp.: 15-66. 

• Bourdieu: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Az értelmiségi hagyomány és a 
társadalmirend megőrzése pp.: 7-70, Különbségek és megkülönböztetések pp.: 136-150, A vallási 
mező kialakulása és struktúrája című fejezetek. Budapest: Gondolat 1978 

• Cseh-Szombathy László: Konzerváló és modernizáló elemek a család kulturális szerepében. In: A 
 kultúra szerepe a változó világban. (Szerk: Striker Sándor) Győr, 1995. 61-62. 

• Featherstone, M.-Hepworth, M.: Az öregedés maszkja és a posztmodern életút. In: A test. 
Társadalmifejlődés, kulturális teória. (szerk. Featherstone, M.-Hepworth, M.-Turner, B.S.). Bu-
dapest: 



 

 

Letter-Print 1998. Pp.: 126-150. 

• Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Budapest: Napvilág, 2000 
Hobsbawm, Eric: Tömeges hagyománytermelés: Európa 1870-1914. In: Hofer Tamás-Niedermüller 
Péter: Hagyomány és hagyományalkotás. MTA Néprajzi Kutató Csoport. Bp. 1987. pp.: 127- 
197. 

• Hofer Tamás: Paraszti hagyományokból nemzeti szimbólumok – adalékok a magyar nemzeti 
műveltség történetéhez az utolsó száz évben. Janus, IV.1. (1989). 

• Kaufmann, Franz-Xaver: Vallás és modernitás. In. Replika 21-22. 1996, 249-277. 

• László János: Szociális emlékezet: a történelem szociálpszichológiája. Magyar Tudomány 
2003/1. 

http://www.matud.iif.hu/03jan/laszlo2.html 

• Mumford, Lewis: A gép mítosza: Válogatott tanulmányok. A „civilizáció” terhe pp.: 30-62, A 
találmányok és a mesterségek pp.: 63-114, Az axiális ember pp.: 115-153., A politechnikai hagyo-
mány pp.: 154-217. című részek. Budapest: Európa 2000.  

•  A szociális reprezentáció: elmélet és gyakorlat. I.1. László János: Történelem, elbeszélés, iden-
titás. Magyar Tudomány, 2003/1.  48-57.old. 2. László János - Ehamann Bea - Imre Orsolya 
(2002) Történelem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identirás. Pszi-
chológia. 22. 147-162. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

 

 

 



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/ 
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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. 
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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. 

 



Aktuálpolitikai elemzés II. 

Dr. Mikecz Dániel mb. előadó 
Debreceni Egyetem 
Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék

 

Február 22. Bevezetés, a félév tematikájának megbeszélése 
A nemzetközi viszonyok tanulmányozásának története, elméleti alapok (realista, 
liberális, posztpozitivista elméletek) 

Március 8. Az Európai Unió, nemzetközi rezsimek 
Szuverenista, globalista törésvonal 

 
Március 22. Németország, Franciaország, Egyesült Királyság 

USA, Kína, Oroszország 
 
Április 12. Magyarország külpolitikája, külügyi érdekei 

A visegrádi országok nemzetközi kapcsolatrendszere 
 
Április 26. Globalizáció, globalizációkritika 

INGO-k a nemzetközi politikában 
 

Május 3. Nemzetközi események 1.: a 2008-as pénzügyi világválság 
Nemzetközi események 2.: a 2015-ös menekültválság 

 
Május 17. Aktuálpolitikai elemzés: műhelygyakorlat 1. 

Aktuálpolitikai elemzés: műhelygyakorlat 2. 
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