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 Tisztelt Hallgató! 

 

Szeretettel köszöntjük a Debreceni Egyetem Szociológia alapszak hallgatójaként! 

 

A Debreceni Egyetem egy sikeres, nagyhírű intézmény, melyet a Kormány ez évben kiemelt 

felsőoktatási intézményként ismert el. A színvonalas tudományos, kutatói, tehetséggondozó és 

oktató tevékenység végzéséért 1400 oktató felel az Egyetem 15 karán, 63 alapképzési szakján, 

74 mesterképzésén, 4 osztatlan képzésén és 14 felsőoktatási szakképzésén. A 2013/2014-es 

tanulmányi évben mintegy 31 ezer hallgató folytatja tanulmányait Egyetemünkön. 

 

A szociológia a társadalomtudományi képzési terület társadalomismereti képzési ágának 

alapszakja, mely a Debreceni Egyetemen a Bölcsészettudományi Karához tartozik. A képzés 

végén szerzett diploma megnevezése szociológia alapszakos szakelőadó.  

 

A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány, mely a társadalmi 

kérdések tudományos módszerekkel történő feltárásával, elemzésével, a társadalmi problémák 

kialakulásának elméleti magyarázatával foglalkozik.  

 

Az alapszak képzési célja, hogy olyan szociológiai szakemberek kerüljenek ki a képző 

intézményekből, akik elkötelezettek a humanisztikus értékek iránt, megfelelő 

társadalomkritikai érzékkel rendelkeznek, széles körű társadalomelméleti, társadalomtörténeti, 

szociálpszichológiai, elméleti és empirikus társadalomkutatási, informatikai módszertani 

ismeretekkel rendelkeznek. A jelöltek a tanulmányok során elsajátított elméleti és 

módszertani ismeretek alapján képesek önálló elméleti és empirikus kutatásra, illetve a hazai 

és európai, valamint a globalizációs társadalmi folyamatok, tendenciák elemzésére, döntés-

előkészítések szakmai megalapozására. A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és 

készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes adatfeldolgozási 

technikákat. Képesek lesznek társadalmi, gazdasági, piaci kutatásra, reklámok 

hatásvizsgálatára, politikai és egyéb közvélemény-kutatásokra, a helyi társadalmak szociális 

térképének elkészítésére. Diplomájuk birtokában alkalmassá válnak az állami és 

önkormányzati igazgatás, a politikai pártok és más társadalmi szervezetek, nonprofit 

vállalkozások működési és szociális problémáinak feltárására és vizsgálatára, strukturális és 

regionális egyenlőtlenségek okainak feltárására, elemzésére.  

 

A képzést olyan fiatalok számára szervezzük, akik nyitottak a társadalmi problémák iránt, 

érzékenyek, kellő együttműködő, kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel 

rendelkeznek. Elég empatikusak és toleránsak a szociokulturális különbségek kezelésére. Az 

idegen nyelvű szakirodalom megismeréséhez és elemzéséhez megfelelő nyelvtudással 

rendelkeznek. Szívesen vesznek részt tudományos kutatásban, elemzésben, illetve a 

közvélemény-, a piackutatás és a tömegtájékoztatás területén szeretnének elhelyezkedni.  

 

A szociológia szakos diplomával a munkaerőpiac következő területein lehet elhelyezkedni: 

önkormányzati, vállalati és oktatásügyi szervezés, szociálpolitikai, munkaerő-gazdálkodási és 

politikai pálya, tudományos és oktatási tevékenység, de a végzett szakember a gazdasági, 

igazgatási, társadalmi és kulturális szférában működő intézmények és szervezetek 

munkájában is részt vehet. A munkahelyszerzés esélyeit növeli, hogy egyre nagyobb az igény 

az emberek társadalmi helyzetének áttekintésére és kezelésére. 
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A szociológia alapszakunk célja tehát kettős: 

 

- Egyrészt, hogy olyan alapszakos végzettséget szerezhessenek hallgatóink, mely megállja 

az idő, a gyakorlat és a munkaerőpiac próbáját, tehát a megszerzett készségeket és tudást a 

munkaerőpiacon hatékonyan lehessen felhasználni. Ennek érdekében a képzés a valós 

helyzetekre, problémákra, a szakma kihívásaira reagálva készíti fel hallgatóit, magas 

gyakorlati óraszámok mellett. 

- Másrészt, hogy a képzésben részt vevő hallgatók képesek legyenek a felsőoktatás 

következő lépcsőibe is bekapcsolódni: elsősorban a debreceni szociológia vagy a 

szociálpolitika mesterszakunkra, majd pedig a DE Szociológia és Társadalompolitika 

Doktori Programunkba, de képzésünk nyitott más felsőbb szintű képzési programok és 

más egyetemek programjai felé is.  

 

Jelen tájékoztató a szociológia alapképzés fő jellemzőit mutatja be. 

 

Kérem Önöket, hogy a képzési tájékoztatót és egyéb kiadványainkat gondosan tanulmányozzák, 

hogy tanulmányaikat tájékozottan és céltudatosan tervezhessék és valósíthassák meg.  

 

Kívánom, hogy élményekben gazdag és eredményes éveket töltsenek velünk, s hogy céljaikat 

képzésünk segítségével elérjék!  

 

 

Dr. Fényes Zs. Hajnalka     Dr. Csoba Judit 

       szakfelelős         tanszékvezető 

  egyetemi docens      egyetemi docens 
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SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

Indított szakirányok:     szociológia 

Képzési terület, képzési ág:     társadalomtudományi, szociális 

Képzési ciklus:      alap 

Képzési forma (tagozat):     nappali 

A szakért felelős kar:     Bölcsészettudományi Kar 

Képzési idő:       6 félév 

Az oklevélhez szükséges kreditek száma:   180 

Az összes kontakt óra száma    2100 

Szakfelelős:       Dr. Fényes Zs. Hajnalka 

Az alapszak képzési és kimeneti követelményei: 

1. Az alapképzési szak megnevezése:   szociológia 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben   

    szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

– szakképzettség: szociológia alapszakos szakelőadó 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sociologist 

3. Képzési terület: társadalomtudományi 

4. Képzési ág: társadalomismeret 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

– 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: – 

– 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: – 

– 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 

kredit 

– 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 

– 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 77 kredit 

– 6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális 

kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett 

szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom 

megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a 

társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. 

Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második 

ciklusban történő folytatásához. 

Az alapfokozat birtokában a szociológia alapszakos szakelőadók képesek: 

– a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a 

társadalmi egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére; 

– az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok 

kidolgozásában való közreműködésre; 

– a társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére; 

– a társadalmi integráció erősítését, különösen a romák társadalmi integrációját 

szolgáló komplex programok kidolgozásához és megvalósításához szükséges 

szociológiai megközelítésmód érvényesítésére; 

– a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések 

előmozdítására; 
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– a szociológiailag releváns információk gyűjtésére, feldolgozására, a legkorszerűbb 

informatikai eljárások alkalmazására; 

– az Európai Unió polgáraira jellemző életminőség objektív és szubjektív 

feltételeinek megvalósításában való közreműködésre. 

 

Az alapfokozat birtokában a szociológia alapszakos szakelőadók alkalmasak: 

  

– társadalmi konfliktusok kezelésében való közreműködésre; 

– a társadalmi hatású fejlesztési projektek előkészítésére, pályázatok készítésére, 

értékelésére, monitorozására, minőségbiztosítására, megvalósításuk irányítására; 

– a helyi fejlesztési lehetőségek feltárására, fejlesztési programok kidolgozásában, 

megvalósításában való részvételre. 

 

A szakon végzettek rendelkeznek a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, nyitottsággal, 

együttműködő és kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen 

nyelvtudással, a szociokulturális különbözőségek ismeretén alapuló empátiával és 

toleranciával. 

 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 

 

– alapozó képzés: 60-70 kredit 

bevezetés a szociológiába és a társadalomtudományokba (szociológiai, 

szociológiatörténeti, szociológiaelméleti, politikatudományi, jogtudományi, kulturális 

antropológiai alapismeretek); társadalomismeret (szakszociológiai, 

szociálpszichológiai, demográfiai, európai uniós ismeretek); szociológia módszertana; 

orientációs tárgyak. 

 

– szakmai törzsanyag: 90-100 kredit 

társadalomtörténet, a mai magyar társadalom, társadalmi struktúra és rétegződés, 

szakszociológiai ismeretek, szociológiai irányzatok, terepgyakorlatok, orientációs 

gyakorlatok (adatgyűjtési, adatfeldolgozási, adatelemzési ismeretek), idegen nyelv, 

kommunikációs, informatikai ismeretek, módszerek. 

 

9. Nyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert vagy azzal 

egyenértékű középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, 

illetve oklevél szükséges. 

 

10. Záróvizsga- és szakdolgozati-követelmények 

 

A záróvizsga célja: 

A hallgató a tanulmányait záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga a képzettség megszerzéséhez 

szükséges tudás (szakmai készségek, kompetenciák) ellenőrzése és értékelése, melynek során 

a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. 

 

Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

A hallgató záróvizsgára bocsátható, ha teljesítette a képzési és kimeneteli követelményben 

meghatározott követelményeket. A záróvizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató egy 

elfogadott záró dolgozatot (diplomadolgozatot, szakdolgozatot) készítsen el, melynek 

terjedelme meghaladja a 30 oldalt a bibliográfia és egyéb függelékek nélkül (60 000 karakter 
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szóközök nélkül, de maximum 80 oldal). Elfogadott dolgozatnak a dolgozat akkor tekinthető, 

ha a hallgató témavezetője elfogadta és legalább elégségesre értékelte a dolgozatot. 

 

A záróvizsga formája: 

A hallgatók komplex szóbeli záróvizsgát tesznek, melynek részei a beadott záró dolgozat 

(diplomamunka) megvédése, valamint elméleti vizsga a képzésnek megfelelő szakmai 

ismeretekből. 

 

A diploma dolgozat (szakdolgozat) tartalmi és formai elvárásait, valamint a záróvizsga 

témaköreit a tanszék honlapján is közzé tesszük a hallgatók számára. A záróvizsga témakörei: 

 

Szociológiatörténet 

– A szociológia előtörténete és kialakulásának társadalmi és szaktudományos 

előfeltételei. A klasszikus szociológia születése és fejlődése (Durkheim, Weber). 

– A német szociológia (Marx, Engels, Tönnies, Simmel). 

– A XIX. és XX. századi angol és amerikai szociológia. 

– A XX. század és napjaink szociológiájának sajátosságai, irányzatai és főbb 

képviselői. 

– A magyar szociológia története. 

Szociológiaelmélet 

– A szociológia diszciplináris sajátosságai, viszonya a társadalomtudományokhoz, a 

szociológus szerep jellemzői. 

– Társadalmi egyenlőtlenségek és szegénység. Elméletek és mérési módszerek, hazai 

és nemzetközi tendenciák. A társadalompolitika lehetőségei. 

– Társadalomszerkezet és rétegződés. Elméletek és módszerek, nemzetközi 

tendenciák. A társadalomszerkezet és rétegződéskutatás hazai képviselői (Ferge, 

Kolosi, Kemény, Szelényi munkássága). 

– A társadalmi mobilitás alapfogalmai, elméletek és módszerek, nemzetközi és hazai 

trendek. 

– A társadalom térbeli szerkezete, urbanizáció, regionális különbségek, a 

településszociológia alapjai. 

– A demográfia, mint tudomány. A társadalom demográfiai rétegződése. 

– Nemzeti és etnikai csoportok, kisebbségek nemzetközi és hazai helyzete. A romák 

társadalmi helyzetének jellemzői Magyarországon. A társadalompolitika 

lehetőségei. 

– A társadalom csoportszerkezete. A család, mint meghatározó társadalmi csoport. A 

családfejlődés elméletei, a családfunkciók változásai, nemzetközi és hazai 

tendenciák. 

– Az életmód szerepe, életmódkutatások nemzetközi és hazai eredményei. Kultúra, 

értékek és normák szerepe a társadalomban. A deviancia jelensége, elméletek és 

módszerek, nemzetközi és hazai tendenciák. 

– Az oktatási, gazdasági és politikai rendszer alapvető társadalmi jellemzői. 

– Társadalmi változások, modernizáció és globalizáció. 

Módszertan 

– A tudományos megismerés sajátosságai. Az okság természete. 

– A kutatási folyamat főbb jellemzői. Konceptualizálás és mérés. Operacionalizálás.  

– Mérési szintek. 

– A mintavétel. A reprezentativitás fogalma, valószínűségi mintavételi módszerek. A 

mintavételi hiba értelmezése. 
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– A survey kutatások jellemzői: a kérdőív és szerkesztése, a mérés elmélete és 

gyakorlata. Az adatgyűjtés és a kérdezés jellemzői. A survey eredmények 

értelmezése, alapvető adatelemzési technikák. 

– A leíró statisztikai elemzések, a többváltozós elemzések alapjai. 

– Kvalitatív kutatások jellemzői 1.: a terepkutatás és tartalomelemzés. 

– Kvalitatív kutatások jellemzői 2.: a strukturálatlan interjú, a fókuszcsoport. 

 

A záróvizsga értékelése: 

A szóbeli záróvizsga részei – a diplomadolgozat megvédése, valamint a szakmai vizsga 

ötfokozatú értékelése. A záróvizsga eredményét a komplex vizsga részei eredményének 

egyszerű számtani átlaga adja. (ZV= diplomadolgozat védés + szakmai vizsga eredménye / 2).  

 

Oklevél (diploma) minősítése: 

Elsőként kiszámítják a (1) tanulmányi félévek átlagainak átlagát, valamint a (2) diploma 

érdemjegy és a záróvizsga jegy átlagát, majd pedig (1) és (2) számtani átlagát veszik alapul a 

diploma minősítéséhez. 

 

 

A képzésbe való bejutás sajátos feltételei 

 

Az alapképzésbe azok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal. A 

jelentkezés egyéb alkalmassági feltétele a költségtérítéses, illetve a nem költségtérítéses 

képzési formában előírt ponthatárok elérése. A képzésbe beléphet az is, aki felsőoktatási 

szakképzésben, vagy más alapszakon tanul és tanulmányait még nem fejezte be. 

 

A szakmai gyakorlatokról 

 

A gyakorlatok minden félévben a tantárgyleírásoknak megfelelően kerülnek megszervezésre, 

és az évközi gyakorlatok mellett egy összefüggő egyhetes nyári terepgyakorlaton is részt 

vesznek a hallgatók a negyedik félév végén.  

 

Idegen nyelvi követelmények 

 

A képzésbe való jelentkezéshez és az oklevél megszerzéséhez a képzési és kimeneti 

követelmények határozzák meg a nyelvi követelményt. A diploma megszerzéséhez egy 

legalább középfokú C típusú nyelvvizsgára van szükség. A nyelvi felkészülést a BTK 

Idegennyelvi és Továbbképzési Központja által szervezett kurzusok segítik. A nyelvtanulás az 

első két félévben különösen ajánlott.  

 

Képzési módszerek 

 

A szociológia alapszak képzési és kimeneti követelményei szabályozzák a képzésben az 

elméleti és a gyakorlati foglalkozások arányát. Az alapozó képzést a szakmai törzsanyag 

tárgyai követik. A mintatanterv tematikus félévekből áll, minden félév tárgyai egy adott 

témakörhöz kapcsolódnak, és a módszertani tárgyak, a készség tárgyak és a szakmai 

gyakorlatok tartalma is ahhoz igazodik. 

 

Az elméleti órák (melyek kollokviummal, írásbeli vagy szóbeli vizsgával zárulnak) módszere 

általában előadás, szemléltetés, otthoni szakirodalom feldolgozás, különböző prezentációs és 

oktatástechnikai segédeszközök alkalmazásával. 
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A gyakorlati órák (melyek gyakorlati jeggyel zárulnak) formája főként szeminárium, melyen 

közös feladatmegoldás, elemzés, mintafeladatok kipróbálása, gyakorlati feladatok 

végrehajtása és kiscsoportos munka valósul meg. A szemináriumokon a részvétel kötelező 

(maximum 3 hiányzás lehet), és a számonkérésre félév közben és félév végén is sor kerül, 

általában írásbeli dolgozat (ZH, házi dolgozat vagy beszámoló) formájában. 

 

A továbbtanulás feltételei: 

 

Besorolási szakon való továbbtanulás az adott mesterszakra vonatkozó felvételi 

követelmények eredményes teljesítése esetén lehetséges. Teljes kreditérték beszámítás 

lehetséges a szociológia mesterszakunkra és részleges kreditbeszámolás a szociálpolitika 

mesterszakunkra a szociológia alapszak elvégzése után. 
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A SZOCIOLÓGIA ALAPSZAK KREDITLISTÁJA 

 

Alapozó tantárgyak (63 kredit) 

 

Kód Tantárgy Óra Kredit Telj. Előfeltétel Félév 

 

Bevezetés a szociológiába és társadalomtudományokba 

BTSZA 101 Bevezetés a szociológiába 2 3 Koll. - 1 

BTSZA 102 Bevezetés a szociológia 

történetébe 

2 3 Koll - 1 

BTSZA 201 Bevezetés a szociológia 

elméletbe 
2 3 Koll BTSZA 101 2 

BTSZA 207 Közgazdaságtan 2 3 Koll - 2 

BTSZA 302 Területi egyenlőtlenségi 

viszonyok 

2 3 Koll - 3 

BTSZA 402 A politikatudomány 

alapjai 

2 3 Koll BTSZA 101 4 

BTSZA 403 A magyar közjogi 

rendszer 

2 3 Koll BTSZA 101 4 

 

Társadalomismeret 

BTSZA 103 Családszociológia 2 3 Koll - 1 

BTSZA 104 A mindennapi élet 

története 

2 3 Koll . 1 

BTSZA 105 A szociálpszichológia 

alapjai 

2 3 Koll - 1 

BTSZA 107 Demográfia, 

társadalomstatisztika 

2 3 Gyj - 1 

BTSZA 202 Miliők, szubkultúrák, 

kulturális antropológia 

2 3 Koll - 2 

BTSZA 203 Szegénység és társadalmi 

kirekesztettség 

2 3 Koll - 2 

BTSZA 204 Társadalompolitika 2 3 Koll BTSZA 104 2 

 

Módszertan 

BTSZA 106 Metodológia: a 

tudományos kutatás 

alapjai 

2 3 Gyj - 1 

BTSZA 108 Szakmai szocializációs 

tréning 

2 3 Gyj - 1 

BTSZA 205 Az interjútechnika alapjai 

I. 

2 3 Gyj BTSZA 106 2 

BTSZA 305 A survey technika alapjai 

I. 

2 3 Gyj BTSZA 106 3 

 

Orientációs és készségfejlesztő tárgyak (választandó kreditek száma 9) 

BTSZA 109 Tanulási és 

tanulmányírási 

készségfejlesztés 

2 3 Gyj - 1 
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BTSZA 110 Informatikai ismeretek, 

módszerek 

2 3 Gyj - 1 

BTSZA 208 A fogyatékossággal élők 2 3 Gyj - 2 

BTSZA 209 A romák társadalmi 

helyzete 

2 3 Gyj - 2 

BTSZA 210 Társadalmi elitek a 

magyar társadalomban 

2 3 Gyj - 4 
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Szakmai törzstárgyak (98 kredit) 

 

Kód Tantárgy Óra Kredit Telj. Előfeltétel Félév 

 

Elméleti tárgyak (42 kredit) 

BTSZA 301 A helyi társadalom 

szerkezete 

2 3 Koll - 3 

BTSZA 303 Az életmódtörténet 

területi dimenziói 

2 3 Gyj BTSZA 104 3 

BTSZA 304 Az interjútechnika alapjai 

II. 

2 3 Gyj BTSZA 106  3 

BTSZA 401 A jelenkori magyar 

társadalom 

2 3 Koll - 4 

BTSZA 404 A survey technika alapjai 

II. 

2 3 Gyj BTSZA 305 4 

BTSZA 405 SPSS I. 2 3 Gyj - 4 

BTSZA 501 Az európai integráció és 

az EU int. rendszere 

2 3 Koll - 5 

BTSZA 502 Társadalmi integráció 

Magyarországon 

2 3 Koll - 5 

BTSZA 503 Szervezetszociológia 2 3 Koll - 5 

BTSZA 504 SPSS II. 2 3 Gyj BTSZA 405 5 

BTSZA 601 A munka világa 2 3 Koll - 6 

BTSZA 602 Foglalkoztatáspolitika 2 3 Koll - 6 

BTSZA 603 A munkanélküliség 

szociálpszichológiája 

2 3 Koll BTSZA 105 6 

BTSZA 604 Gazdaságszociológia 2 3 Koll - 6 

 

Differenciált szakmai ismeretek (teljesítendő 6+6+3+3=18 kredit) 

BTSZA 309 Migrációs folyamatok 2 3 Koll - 3 

BTSZA 310 Városszociológiai és 

szociográfiai 

kutatások/filmszociográfia 

2 3 Koll - 3 

BTSZA 311 Faluszociológiai és 

szociográfiai 

kutatások/filmszociográfia 

2 3 Gyj - 3 

BTSZA 312 Szakszöveg olvasó 

szeminárium I. 

2 3 Gyj - 2 

BTSZA 408 Szakszöveg olvasó 

szeminárium II. 

2 3 Gyj BTSZA 312 3 

BTSZA 409 Társadalmi konfliktusok 

szociológiája 

2 3 Koll - 4 

BTSZA 410 Konfliktuskezelési 

gyakorlatok 

2 3 Gyj - 4 

BTSZA 411 Közvélemény-

kutatás/piackutatás 

2 3 Gyj - 4 

BTSZA 509 Szociológiai irányzatok I. 2 3 Koll BTSZA 102 5 

BTSZA 510 Civil társadalom, 

társadalmi mozgalmak 

2 3 Koll - 5 
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BTSZA 511 A kommunikáció és a 

tömegkommunikáció 

alapjai 

2 3 Koll - 5 

BTSZA 608 Szociológiai irányzatok II. 2 3 Koll BTSZA 509 6 

BTSZA 609 Kutatószeminárium 2 3 Gyj - 6 

 

Gyakorlati tárgyak és készségfejlesztés (38 kredit) 

BTSZA 306 Projekt I. 2 3 gyj. - 3 

BTSZA 408 Projekt II. 2 3 Gyj BTSZA 306 4 

BTSZA 505 Projekt III. 2 3 Gyj BTSZA 408 5 

BTSZA 605 Projekt IV. 2 3 Gyj BTSZA 505 6 

BTSZA 206 Terepgyakorlat I. 2 3 Gyj - 2 

BTSZA 307 Terepgyakorlat II. 2 3 Gyj BTSZA 206 3 

BTSZA 406 Terepgyakorlat III. 4 6 Gyj BTSZA 307 4 

BTSZA 407 Terepgyakorlat előkészítő 

és feldolgozó kut. szem.  

2 3 gyj. BTSZA 307 4 

BTSZA 506 Terepgyakorlat IV. 4 6 Gyj BTSZA 406 5 

BTSZA 507 Terepgyakorlat előkészítő 

és feldolgozó kut. szem. 

II. 

2 3 Gyj BTSZA 406 5 

BTSZA 606 Álláskeresési ismeretek és 

készségek 

2 2 Gyj - 6 

 

Szabadon választható tárgyak (9 kredit) 

 Szabadon választható 

tárgyak 

 9 gyj/koll -  

Szakdolgozat (10 kredit) 

BTSZA 508 Szakdolg. Szeminárium I. 2 2 Gyj - 5 

BTSZA 607 Szakdolg. Szeminárium 

II. 

2 2 Gyj BTSZA 508 6 

BTSZA 700 Szakdolgozat 2 6 Gyj - 6 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debreceni Egyetem Szociológia alapszak 

Mintatanterv 2013 

nappali tagozat
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I. félév: Én és a társadalom (identitás, kultúra, szocializáció, család, szociálpszichológia) – Murányi István 

 

Kötelező tárgyak: 

 

 Tantárgy Óraszám Kredit Követelmény Előfeltétel A tárgy státusza 
BTSZA 101 Bevezetés a szociológiába 2 3 Kollokvium Nincs Alapozó képzés 

BTSZA 102 Bevezetés a szociológia 

történetébe  

2 3 Kollokvium Nincs Alapozó képzés 

BTSZA 103 Családszociológia   2 3 Kollokvium Nincs Alapozó képzés 

BTSZA 104 A mindennapi élet története  2 3 Kollokvium Nincs Alapozó képzés 

BTSZA 105 A szociálpszichológia alapjai 2 3 Kollokvium Nincs Alapozó képzés 

BTSZA 106 Metodológia: a tudományos 

kutatás alapjai 

2 3 Gyakorlati jegy Nincs Alapozó képzés 

BTSZA 107 Demográfia, 

társadalomstatisztika 

2 3 Gyakorlati jegy Nincs Alapozó képzés 

BTSZA 108 Szakmai szocializációs tréning 2 3 Gyakorlati jegy Nincs Alapozó képzés 
 Összes kredit: 16 24 15 E, 9 Gy  24 Alapozó képzés 

 

Kötelezően választható tárgyak: (teljesítendő: 3 kredit) 

 

 
Összes óra/kredit/elmélet/gyakorlat  a félévben: 18 27 15 E , 12 Gy   27 Alapozó képzés 

   

 

 Tantárgy  Óraszám Kredit Követelmény Előkövetelmény A tárgy státusza 
BTSZA 109 Tanulási- és tanulmányírási 

készségfejlesztés 

2 3 Gyakorlati jegy Nincs Alapozó képzés 

BTSZA 110 Informatikai ismeretek, 

módszerek 

2 3 Gyakorlati jegy Nincs Alapozó képzés 
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II. félév: „Lent és fent„ Társadalmi egyenlőtlenség, szegénység (mobilitás, struktúra, rétegződés, miliő, életvilágok) 

 – Fényes Hajnalka, Rácz Andrea 
Kötelező tárgyak: 

 

 

Kötelezően választandó tárgyak (teljesítendő: 6 kredit): 

 

 
Összes óra/kredit/elmélet/gyakorlat a félévben: 18 27 15E, 12 Gy  24 Alapozó képzés  

3 Szakmai törzsanyag 

 

 Tantárgy Óraszám Kredit Követelmény Előfeltétel A tárgy státusza 
BTSZA 201 Bevezetés a szociológia elméletbe 

(rétegződés és struktúraelméletek) 

2 3 Kollokvium BTSZA 101 Alapozó képzés  

BTSZA 202 Miliők, szubkultúrák- kulturális 

antropológia 

2 3 Kollokvium Nincs Alapozó képzés 

BTSZA 203 Szegénység és társadalmi 

kirekesztettség 

2 3 Kollokvium Nincs Alapozó képzés 

BTSZA 204 Társadalompolitika 2 3 Kollokvium BTSZA 104 Alapozó képzés 

BTSZA 205 Az interjútechnika alapjai I. 

(adatgyűjtés) 

2 3 Gyakorlati jegy BTSZA 106 Alapozó képzés 

BTSZA 206 Terep gyakorlat I.  

(Intézménylátogatás) 

2 3 Gyakorlati jegy Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 207 Közgazdaságtan 2 3 Kollokvium Nincs  Alapozó képzés 
 Összes kredit: 14 21 15 E, 6 Gy  18 Alapozó képzés,  

3 Szakmai törzsanyag 

 Tantárgy  Óraszám Kredit Követelmény Előfeltétel A tárgy státusza 
BTSZA208 A fogyatékossággal élők 2 3 Gyakorlati jegy Nincs Alapozó képzés 

BTSZA209 A romák társadalmi helyzete 2 3 Gyakorlati jegy Nincs Alapozó képzés 

BTSZA210 Szakszöveg olvasó szeminárium I.  2 3 Gyakorlati jegy Nincs Alapozó képzés 
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III. félév: Területi egyenlőtlenségek (a hely, ahol élünk) (migránsok) – Kovách Imre 

 
Kötelező tárgyak: 

 

Kötelezően választandó tárgyak (teljesítendő: 6 kredit): 

 
Összes óra/kredit/elmélet/gyakorlat a félévben: 20 27 6-9E, 18-21 Gy  3Alapozó képzés, 

 24 Szakmai törzsanyag 

Szabadon választható tárgyak: 3 kredit 

 Tantárgy Óraszám Kredit Követelmény Előfeltétel A tárgy státusza 
BTSZA 301 A helyi társadalom szerkezete 

(Településszociológiai elemzések)  

2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 302 Területi egyenlőtlenségi viszonyok  2 3 Kollokvium Nincs Alapozó képzés 

BTSZA 303 Az életmódtörténet területi dimenziói 2 3 Gyakorlati jegy BTSZA 104 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 304 Az interjútechnika alapjai II.(adatfeldolgozás, 

adatelemzés) 

2 3 Gyakorlati jegy BTSZA 205 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 305  A survey technika alapjai I. 

(adatgyűjtés) 

2 3 Gyakorlati jegy BTSZA 106 Alapozó képzés 

BTSZA 306 Projekt I. 2 3 Gyakorlati jegy Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 307 Terepgyakorlat II. 

A helyi társadalmi viszonyok elemzése  

2 3 Gyakorlati jegy BTSZA 206  Szakmai törzsanyag 

 Összes kredit: 14 21 6 E, 15 Gy   6 Alapozó képzés,  

15 Szakmai törzsanyag 

 Tantárgy Óraszám Kredit Követelmény Előfeltétel A tárgy státusza 
BTSZA 309 Migrációs folyamatok  2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 310 Városszociológiai és szociográfiai 

kutatások/filmszociográfia 

2 3 Gyakorlati jegy  Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 311 Faluszociológiai és szociográfiai kutatások 

/filmszociográfia 

2 3 Gyakorlati jegy Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 312 Szakszöveg olvasó szeminárium II. 2 3 Gyakorlati jegy Nincs Szakmai törzsanyag 
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IV. félév: Hatalmi viszonyok, társadalmi konfliktusok (állam, jog, hatalom, konfliktusok) – Krémer Balázs 

 
Kötelező tárgyak: 

 

 

Kötelezően választandó tárgyak (teljesítendő: 6 kredit): 

 Tantárgy Óraszám Kredit Követelmény Előfeltétel A tárgy státusza 
BTSZA 409 A társadalmi konfliktusok szociológiája 2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 410 Konfliktuskezelési gyakorlatok 2 3 Gyakorlati jegy Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 411 Közvélemény-kutatás, piackutatás 2 3 Gyakorlati jegy Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 412 A társadalmi elitek a magyar 

társadalomban 

2 3 Gyakorlati jegy Nincs Szakmai törzsanyag 

Összes óra/ kredit/elmélet/gyakorlat a félévben: 22 33 9-12E, 21-24Gy  6Alapozó képzés 

24 Szakmai törzsanyag 

Szabadon választható tárgyak: 3 kredit 

 Tantárgy Óraszám Kredit Követelmény Előfeltétel A tárgy státusza 
BTSZA 401 A jelenkori magyar társadalom  

(Hatalmi viszonyok, társadalmi konfliktusok) 

2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 402 A politikatudomány alapjai 

(Politikai rendszerek, értékek, ideológiák) 

2 3 Kollokvium BTSZA 101 Alapozó képzés 

BTSZA 403 A magyar közjogi rendszer 2 3 Kollokvium BTSZA 101 Alapozó képzés 

BTSZA 404 A survey technika alapjai II. 

(adatfeldolgozás, adatelemzés) 

2 3 Gyakorlati jegy BTSZA 305 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 405  SPSS I.  2 3 Gyakorlati jegy BTSZA 106 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 406 Terepgyakorlat III.  

(Összefüggő nyári szakmai terepgyakorlat kb. 

60 óra)  

4 6 Gyakorlati jegy BTSZA 307 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 407 Terepgyakorlat előkészítő és feldolgozó 

szeminárium 

2 3 Gyakorlati jegy Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 408 Projekt II.  2 3 Gyakorlati jegy BTSZA306 Szakmai törzsanyag 
 Összes kredit: 18 27 9E, 18 Gy  6Alapozó képzés, 

18 Szakmai törzsanyag 



18 

 

V. félév: Társadalmi rendszer és integráció (szervezetek) – Kovách Imre, Czibere Ibolya 
 

Kötelező tárgyak: 

 

 

Kötelezően választandó tárgyak (teljesítendő: 3 kredit): 

 

 

 

Szabadon választható tárgyak: 3 kredit 

Tantárgy Tantárgy Óraszám Kredit Követelmény Előfeltétel A tárgy státusza 
BTSZA 501 Az európai integráció és az EU 

intézményrendszere 

2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 502 Társadalmi integráció 

Magyarországon 

2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 503 Szervezetszociológia 2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 504 SPSS II.  2 3 Gyakorlati jegy BTSZA 405 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 505 Projekt III.  2 3 Gyakorlati jegy  BTSZA 408 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 506 Terepgyakorlat IV.  4 6 Gyakorlati jegy BTSZA 406 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 507 Terepgyakorlat előkészítő és 

feldolgozó szeminárium 

2 3 Gyakorlati jegy Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 508 Szakdolgozati szeminárium I. 2 2 Gyakorlati jegy Nincs Szakmai törzsanyag 

 Összes kredit: 18 26 9E, 18Gy  24 Szakmai törzsanyag 

 Tantárgy Óraszám Kredit Követelmény Előfeltétel A tárgy státusza 
BTSZA 509 Szociológiai irányzatok I. 2 3 Kollokvium BTSZA 102 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 510 Civil társadalom, társadalmi 

mozgalmak 

2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 511 A kommunikáció és a 

tömegkommunikáció alapjai 

2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

Összes óra/ kredit/elmélet/gyakorlat a félévben: 20 29 12E, 18Gy  27 Szakmai törzsanyag 
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VI. félév: A munka világa – Csoba Judit 
 

Kötelező tárgyak: 

 

 Tantárgy Óraszám Kredit Követelmény Előfeltétel A tárgy státusza 
BTSZA 601 A munka világa (struktúrák, 

változások) 

2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 602 Foglalkoztatáspolitika  

 

2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 603 A munkanélküliség 

szociálpszichológiája 

2 3 Kollokvium BTSZA 105 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 604 Gazdaságszociológia (a 

szociális gazdaság alapjai) 

2 3 Kollokvium Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 605 Projekt IV.  2 3 Gyakorlati jegy BTSZA 505 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 606 Álláskeresési ismeretek és 

készségek 

2 2 Gyakorlati jegy Nincs Szakmai törzsanyag 

BTSZA 607 Szakdolgozati szeminárium 

II.  

2 2 Gyakorlati jegy BTSZA 508 Szakmai törzsanyag 

 Összes kredit 14 19 12 E, 8 Gy  20 Szakmai törzsanyag 

 

Kötelezően választandó tárgyak (teljesítendő: 3 kredit): 

 

 
Összes óra/ kredit/elmélet/gyakorlat a 

félévben: 

16 22 12-15 E, 8-11 Gy  23 Szakmai törzsanyag 

 

Szakdolgozat 
BTSZA 700 Szakdolgozat 2 6 Gyakorlati jegy -  

 

 Tantárgy Óraszám Kredit Követelmény Előfeltétel A tárgy státusza 
BTSZA 608 Szociológiai irányzatok II. 2 3 Kollokvium BTSZA 509 Szakmai törzsanyag 

BTSZA 609 Kutatószeminárium 2 3 Gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag 
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ELSŐ FÉLÉV 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába 

Kódja: BTSZA 101, BSZT 103 

Félév: 1. (szociológia, szociális munka, politológia, pszichológia, kommunikáció) 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: előadás (kollokvium) 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Fényes Hajnalka tantárgyfelelős (a tanszék oktatói felváltva)   

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a szociológia alapfogalmaival és főbb vizsgálati 

területeivel, melyen szociológus, szociális munkás, politológus, kommunikáció és média 

szakos, valamint pszichológia szakos első éves hallgatók vesznek részt. A szociológia, mint 

tudomány, a szegénység és egyenlőtelenségek, a társadalomszerkezet és rétegződés, 

társadalmi mobilitás, család-, oktatás- és gazdaságszociológia alapjai, politikai élet, életmód, 

deviáns viselkedés témaköreit vesszük sorra kurzusunk folyamán. Az egyes témák esetén 

hallgatóink megismerkedhetnek a főbb fogalmakkal, a vizsgálati módszerekkel, a témához 

kapcsolódó elméletekkel, a főbb nemzetközi és hazai tendenciákkal és a társadalompolitikai 

vonatkozásokkal is.  

 

A tantárgy minimum követelményei: (Lásd lenn, témánként az ismeretkatalógust) 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

Képessé kell tennünk őket: 

- a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a 

társadalmi egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére; 

- az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában 

való közreműködésre; 

- a társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére; 

- a társadalmi integráció erősítését, különösen a romák társadalmi integrációját szolgáló 

komplex programok kidolgozásához és megvalósításához szükséges szociológiai 

megközelítésmód érvényesítésére; 

- a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések 

előmozdítására. 

Alkalmassá kell őket tenni: 

- a társadalmi konfliktusok kezelésében való közreműködésre; 

Rendelkezniük kell: 

- a társadalmi problémák iránti érzékenységgel; 

- a társadalmi problémák iránti nyitottsággal; 

- a szociokulturális különbözőségek ismeretén alapuló empátiával és toleranciával. 
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A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Óramegbeszélés, bevezető óra (Fényes Hajnalka) 

2. A szociológia, mint tudomány (Fényes Hajnalka)  

(Andorka 33-48. old. + előadás anyag)  

Ismeretkatalógus: Szociológia, mint tudomány viszonya a többi tudományhoz, szociológia 

tudományos módszerének lépései; a szociológia tárgya, módszere, emberképe, szociológia 

haszna, szociológus szerepei, szociológiai kutatás objektivitása. 

3. Egyenlőtlenség, szegénység (Csoba Judit) 

(Andorka 116-154. old. + előadás anyag) 

Ismeretkatalógus: szegénység fogalma, típusai (abszolút és relatív), egyenlőtlenség, 

méltányosság, jóléti rendszer, jóléti állam, szegénység mérése, egyenlőtlenség elméletek, 

szegénység okai, szegénység itthon és külföldön, gyerekek és idősek szegénysége. 

4. Társadalomszerkezet és rétegződés (nemzetközi trendek)(Fényes Hajnalka) 

(Andorka 155-199. old. + előadás anyag)    

Ismeretkatalógus: Társadalom szerkezet, társadalmi rétegződés, rétegek, osztályok, 

státuszcsoportok, elit, presztízsvizsgálatok, társadalom szerkezet és rétegződés mérése, 

konfliktus és harmónia elméletek, funkcionalista álláspont (Parsons), Marx, Weber, Geiger, 

Bourdieu nézetei a társadalom szerkezetéről, életstílus- és miliőkutatások, Bourdieu: 

tőkefajták elmélete, osztályok elhalása, középosztályosodás. 

5. Társadalomszerkezet és rétegződés (hazai trendek)(Kovách Imre) 

(Andorka 155-199. old. + előadás anyag)    

Ismeretkatalógus: Társadalomszerkezet és rétegződés a két világháború között (Erdei, 

Matolcsy), két osztály egy réteg, a sztálini modell, Ferge Zsuzsa munkajelleg csoportjai, 

Kolosi - féle státuszcsoport modell, Szelényi két háromszög modellje, változások a magyar 

társadalomszerkezetben az ezredfordulón. 

6. Társadalmi mobilitás és vándorlás (Fényes Hajnalka) 

(Andorka 233-285. old. + előadás anyag) 

Ismeretkatalógus: Társadalmi mobilitás, intra- és intergenerációs mobilitás, karriermobilitás, 

vertikális és horizontális mobilitás, strukturális és cirkuláris mobilitás, nyitott és zárt 

társadalom, mobilitás kutatások három generációja, mobilitási táblázatok és mutatók, 

mobilitás mérése útelemzéssel és a loglineáris paradigma. „Self made man” modell, mobilitás 

a történelemben, mobilitás elméletei (Marx, Weber, Parsons), meritokrácia, mobilitás hazai és 

nemzetközi trendjei. 

7. Nemzeti és etnikai csoportok, kisebbségek (Murányi István, Krémer Balázs) 

(Andorka 370-392. old.+ előadás anyag) 

Ismeretkatalógus: Faj, rassz, nemzet, nemzeti identitás, kisebbségek, etnikai csoportok, 

nemzeti, etnikai, vallási kisebbség, rasszizmus, békés és agresszív nacionalizmus, előítélet, 

sztereotípia, diszkrimináció, olvasztótégely elmélet, Frankfurti Iskola munkássága, feketék 

helyzete az USA-ban, romák és a zsidó kisebbség helyzete Magyarországon, magyar 

nemzettudat. 

8. Család (Czibere Ibolya) 

(Andorka 393-426. old.+ előadás anyag) 

Ismeretkatalógus: Család, háztartás és házasság típusok, homogámia, exogámia, 

heterogámia, többmagos család, nukleáris család, családfejlődés evolucionalista elmélete, 

háztartások történelmi változásai, család funkciói, viták a család szerepéről, gyerek a 

családban, nemzetközi és hazai trendek a családdal kapcsolatban, házasság és válás, család 

funkcióinak változásai. 
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9. Oktatás (Fényes Hajnalka)  

(Andorka 427-458. old. + előadás anyag) 

Ismeretkatalógus: Oktatás funkciói, oktatás és nevelés, emberi beruházás elmélet, iskola 

szerepe, kulturális tőke és nyelvi készségek, Bourdieu az oktatás szerepéről, meritokrácia, 

nemzetközi és hazai trendek az iskolázottságban, iskolázottság és társadalmi háttér, kisegítő 

iskolák, lemorzsolódás. 

10. Gazdaság (Fényes Hajnalka) 

(Andorka 459-500. old.+ előadás anyag) 

Ismeretkatalógus: Közgazdaságtan és gazdaságszociológia viszonya, emberképe, informális, 

második, szürke- és fekete gazdaság, szervezet intézmény bürokrácia, indusztriális és 

posztindusztriális társadalom, szolgáltatói társadalom. Gazdaságszociológia régi és új 

irányzatai. Tudományos munkaszervezés és az emberi kapcsolatok irányzat. Nemzetközi 

trendek. Munkaerőpiac, munkanélküliség. Munka és üzemszociológiai vizsgálatok 

Magyarországon, alkuk, második gazdaság szerepe az egyenlőtlenségek alakulásában, 

VGMK-k, privatizáció, gazdasági elitkutatások, vállalkozó kutatások. 

11. Politikai élet (Murányi István) 

(Andorka 500-533. old.+ előadás anyag) 

Ismeretkatalógus: Állam, kormányzat, politika, hatalom, uralom, uralom típusai, 

totalitarizmus, autoritarizmus, civil társadalom, jóléti állam. Elméletek (állam, nemzetállam, 

demokrácia, állampolgári kultúra, totalitarizmus elméletek, demokrácia és piacgazdaság). 

Nemzetközi és hazai trendek.  

12. Életmód (Valuch Tibor) 

(Andorka 534-565. old.+ előadás anyag) 

Ismeretkatalógus: Életstílus, életmód. Időfelhasználás szociológiája. Életmódkutatás 

módszerei (pl. időmérleg vizsgálatok, háztartás statisztika). Életmód szerepe Webernél, 

hivalkodó fogyasztás, munkás életmód és a szegénység kultúrája, társadalmi miliők. Praxis és 

habitus Bourdieu-nél. Nemzetközi és hazai trendek. Kötött és nem kötött idő társadalmi 

csoportok szerinti különbségei (férfiak és nők, társadalmi rétegek). Életstílus csoportok, 

szegények és romák életmódja. 

13. Deviáns viselkedés (Kerekes Noémi) 

(Andorka 598-640. old.+ előadás anyag) 

Ismeretkatalógus: Anómia fogalma (Merton, Durkheim), címkézés, lelki betegségek, 

öngyilkosság, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, bűnözés magyarországi és nemzetközi 

trendjei, devianciák mérése (viktimológiai mérés, epidemiológiai vizsgálatok stb.). Deviancia 

funkciói és diszfunkciói. Biológiai, pszichológiai és szociológiai deviancia elméletek, a 

bűnözés RDE modellje. Kulturális, anómia és minősítési elmélet. Nemzetközi és hazai 

trendek. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): Írásbeli vizsga (teszt) 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező irodalom: 

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris kiadó, Budapest, 2006 (a kijelölt 

fejezetek) 

Ajánlott irodalom: 

Antony Giddens: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Bevezetés a szociológia történetébe 

Kódja: BTSZA 102 

Félév: 1.  

Előfeltételek: - 

A tárgy típusa: előadás (kollokvium) 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Krémer Balázs 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tárgy a szociológiatörténeti bevezetésen túl, némiképp „bevezetés a szociológiai 

gondolkodásmódba” célokat követ, jelentős szerzők jó munkáinak értő feldolgozásán 

keresztül. A tantárgy célja tehát egyfelől a szövegértési kompetenciák pótlása és erősítése, 

másfelől a szövegek elolvasásán keresztül a szerzők problémafelvetéseinek és 

gondolkodásmódjának rekonstruálása (ide értve a szembesüléseket a szöveg részeinek „nem-

értésével” is), valamint, mindezeken keresztül, a hallgatók kíváncsiságának és érdeklődésének 

felkeltése hasonló szociológiai munkák, gondolatok iránt. 

 

A tantárgy minimum követelményei: 

A tárgy úgy épül fel, hogy hétről-hétre, óráról órára valamennyi hallgatónak el kell olvasnia a 

kiadott (rövid) szakirodalmakat, és a jegyzeteiket használva közösen kerülnek feldolgozásra a 

kiadott irodalmak. Elvárt tehát a szövegek otthoni elolvasása és „kipreparálása”, az órai közös 

szövegfeldolgozásban való részvétel, ide értve mindazoknak a gondolatoknak és 

szövegrészeknek a feltárását, amelyeket a hallgatók, bármilyen okból (még, I. évben) nem 

értenek. Pozitívan értékelendő az, ha a hallgatók a kiadott szövegek „környezetének” (a 

szerző más munkái, hasonló tárgykörben született más gondolatok, a szövegben jelzett 

probléma empirikus hátterei, stb.) önállóan is utánajárnak a felkészülés során. 

Összefoglalva: a legfontosabb követelmény az, hogy a hallgatók sajátítsák el a szövegben 

jelzett gondolatokat, találjanak benne érdekességeket, és továbbgondolva, „gondoljanak még 

mást is”. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A tantárgy során fejlesztendő legfontosabb kompetencia az a szövegértés, amely nem pusztán 

a szöveg visszamondását, hanem a benne foglalt gondolatok alkalmazását, továbbfűzését, 

„használatát” is jelenti. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
A tanmenet az elolvasandó és feldolgozandó szövegekre, rövidebb cikkekre és 

szövegrészletekre épül. Az irodalmak feldolgozásában – a félév tematikájához igazodva – az 

elsődleges szempont az, hogy mi az, amit a szerzők társadalmi körülménynek, 

meghatározottságnak, magyarázó tényezőnek állítanak be a probléma kifejtése során. 

A feldolgozandó irodalmak sorrendjében, akár új irodalmak kijelölésében a tanmenet igazodik 

a hallgatók érdeklődéséhez, kíváncsiságához, a más órák során felmerült problémákhoz – így 

az alábbi tematika az „alapverzió”, amely a hallgatókkal való együttműködés során 

módosulhat: 
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E. Durkheim: Az Öngyilkosság – részlet 

M. Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme – részlet 

Elias, Norbert: A civilizáció folyamata (részlet) 

Gans, Herbert: Mire kellenek az érdemtelen szegények? 

Moscovici: Társadalom-lélektan 

Whyte: Utcasarki társadalom – részlet (a „Geng”) 

Illyés Gyula: A puszták népe (részlet) 

Young Willott: Család és rokonság Kelet-Londonban (részlet) 

M. Mead: A Nő a társadalomban (részlet) 

Fussel: Osztálylétrán Amerikában (részlet) 

Ch. Lasch: Az önimádat társadalma (részlet) 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

Az órai munka – a kiadott irodalmak feldolgozásában való aktív részvétel. 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Írásbeli dolgozat: esszé egy, a hallgató által önállóan kiválasztott (az oktatóval egyeztetett) 

szociológiai munka elemzése, az órán elsajátított szempontok és módszerek szerint. 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

A tanmenetben szereplő irodalmak, figyelembe véve a tanmenet esetleges változásait is. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Családszociológia 

Kódja: BTSZA103 

Félév: 1. 

Előfeltételek: - 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Czibere Ibolya 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A családszociológia tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a család rendszerének 

működését magyarázó szociológiai összefüggéseket, értelmezik annak társadalomtörténeti 

formációit. Megismerkednek azokkal a jelenségekkel, amelyek leginkább magyarázzák a 

társadalom és a család változó viszonyát, a különböző funkciók betöltéséhez szükséges 

feltételek módosulásait és azok következményeit. Megismerkednek a családszociológia egyes 

területein folyó kutatások legfontosabb eredményeivel, érintve a családi élet demográfiai, 

gazdasági, társadalmi és kulturális dimenzióit. Nemzetközi összehasonlításban értelmezik a 

háztartás- és családformák, valamint a családi funckiók történeti változásait, családdal 

kapcsolatos népesedési folyamatokat, a családon belüli kapcsolatok dinamikáját. Hangsúlyos 

szerepet kap a család és a társadalmi egyenlőtlenségek összefüggéseinek néhány területe, 

elsősorban a társadalmi rétegződés és a családszerkezet kérdése. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A családszociológia legalapvetőbb fogalmai  

- A családszociológia rendszerszemléletű elmélete. 

- A családszociológia evolucionista elmélete. 

- A családi funkciók történeti változásai. 

- Családformák az egyes történeti korokban. 

- Demográfiai összefüggések, társadalomstatisztikai fogalmak. 

- Tipikus magyarországi családformák a rendszerváltás előtt. 

- A családformák pluralizációjának lényeg, új típusú együttélési formák. 

- Párkapcsolati formák, a párválasztás folyamata, lényege. 

- Családi szerepek, nemek közötti munkamegosztás jellemzői. 

- Gyermekvállalási tendenciák. 

- Családon belüli konfliktusok elméleti háttere, összefüggései, típusai, következményei. 

- Válási tendenciák, a válás folyamata és szakaszai. 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- problémafelismerő- és megoldó készség, 

- a társadalmi problémák iránti érzékenység fejlesztése, 

- a család rendszerszemléletű megközelítése, 

- a rendszeren belüli folyamatok adekvát értelmezése, 

- a rendszeren belül felmerülő problémák közötti összefüggések felismerésének képessége, 

- a rendszer problémáinak és a környezet összefüggéseinek felismerése és értelmezése, 

- az egyenlőtlenségek értelmezése mikro szinten, 

- releváns szociológiai információk gyűjtése, elemzése. 
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A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A családszociológia elméleti megalapozása. A családi funkciók történeti változásai. 

2. A család és háztartás alapvető demográfiai mutatói, fogalmak, összefüggések. 

3. Az egyes társadalmi formák családszerkezete.   

4. Jellegzetes családtípusok Magyarországon a XIX. század közepétől a XX. század első 

harmadáig.   

5. A ’70-es, ’80-as évek magyar családtípusai, azok demográfiai sajátosságai.   

6. Családformák, együttélési minták, gyermekvállalási szokások, családi tagozódás a 

rendszerváltás utáni Magyarországon.   

7. A párválasztás és a családalapítás szociológiája. Érzelmi érettség és hiányának 

következményei.    

8. A családi munkamegosztás szociológiai problémái, tradíciók, társadalmi tényezők, 

társadalmi sztereotípiák. Szerepváltozások a nők helyzetében.   

9. A gyermekek családban betöltött szerepének történelmi-társadalmi változásai.  

Gyermekkor-történet, gyermekkor-felfogások. Jellegzetes szocializációs folyamatok.   

10. Alternatív együttélési formák Magyarországon. Az élettársi kapcsolatok jellemzői és a 

szingli-lét. Tendenciák a magyar társadalomban.    

11. Az instabil család. A család szerepe néhány deviáns viselkedésforma kialakulásában. A 

családon belüli erőszak. Elkövetők és elszenvedők.    

12. A válás történeti és szociológiai aspektusai. A válási tendenciák, okok és 

következmények.   

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja):  
Kollokvium, írásbeli vizsga. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Vaskovics László: Társadalmi modernizáció és a szülői szerepváltozás összefüggései 

Magyar Tudományos Akadémia, 2000. 

Somlai Péter: A sokféleség zavara: a családi életformák pluralizációja Magyarországon 

In: Demográfia XLII. 1-2. 1999. 

Cseh-Szombathy László: A házasság minősége 

In: Törések és kötések a magyar társadalomban; Századvég Kiadó, Budapest, 2000. 

Bánlaky Pál: A család belső működése - A családon belüli kapcsolatok dinamikája 

In: Bánlaky Pál: Családszociológia. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 

2001. 

Pierre Bourdieu: Férfiuralom. In: Hadas Miklós: Férfiuralom. Replika Kör, Budapest, 1994. 

Simone de Beauvoir: Történelem. In: Simone de Beauvoir: A második nem. Gondolat Kiadó,  

Budapest, 1969 Roderick Phillips: Katolikusok és protestánsok 

In: Roderick Phillips: Amit Isten összekötött…   A válás rövid története 

Andorka Rudolf: Az ormánsági születéskorlátozás története  

In: Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem – Történeti demográfiai 

tanulmányok; Századvég Kiadó, Budapest, 2001. 

 Utasi Ágnes: Tradicionális család individuális értékpreferenciákkal 

In: Spéder Zsolt – Tóth Pál Péter: Emberei viszonyok 

Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, Budapest, 2000. 

Lőcsei Pál: A női munkavállalás és a hagyományos magyar család (1945-1984) 

In: Lőcsei Pál: Emberpár és család az államszocializmusban 1945-1985  

Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A mindennapi élet története  

Kódja: BTSZA104 

Félév: 1. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Valuch Tibor 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A mindennapi élet fontosabb kérdéseinek, területeinek és átalakulásának a bemutatása, 

elemzése, értelmezése a XX. század második harmadától napjainkig társadalomtörténeti és 

szociológiai megközelítésben. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: A témakörhöz kapcsolódó 

fogalmak, értelmezések megismerése, a mindennapi élet történeti-szociológiai elemzési 

módszereinek elsajátítása, a társadalmi tagolódás és a mindennapok összefüggésrendszerének 

megismerése, az elemző és értelmező készség fejlesztése. 

 

A tantárgy minimum követelményei: Az előadások rendszeres látogatása, az alapfogalmak 

elsajátítása, a tanult ismeretek rögzítése és értelmező kezelése, a témakör alapvető 

szakirodalmának ismerete. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Fogalmak, közelítések, értelmezések – a mindennapi élet a társadalomtudományokban. 

2. Tájak, terek, emberek – természet, környezet, közterek és az utca képe. 

3. Lakni valahol – falu, város, tanya. 

4. Lakni valamiben – lakásformák, lakóterek, lakberendezés. 

5. Az idő és az élet – utazás, kommunikáció, nyilvánosság, napi tevékenységszerkezet. 

6. Család és háztartás – férfiak, nők, gyerekek, születésszabályozás, háztartásszerkezet, 

munkamegosztás. 

7. A test világa – divat, öltözködés, tisztálkodás, szépségideál, meztelen test, beteg test. 

8. Evés, ivás – a konyha világa, élelmiszerek, táplálkozási szokások, vendéglátás. 

9. Szatócsüzlet, áruház, bevásárlóközpont – a fogyasztás és a mindennapi élet. 

10. Jól élni, valahogy megélni – úri módon, bőségben, polgár módjára, tisztes szegénységben, 

nyomorban, társadalmi egyenlőtlenségek a hétköznapokban. 

11. A munka világa – gyári munka, paraszti munka, vállalkozói élet, hivatalnoki lét. 

12. Magánélet, közélet, társas élet – mentalitás, közgondolkozás, viselkedéskultúra, értékek, 

társas kapcsolatok, társadalmi magatartás, hit és vallásosság. 

13. Bűn és bűnhődés – bűncselekmények, bűnüldözés, büntetés, társadalmi devianciák. 

14. Kultúra és szórakozás – iskola, magaskultúra, tömegkultúra, szubkultúrák, ünnepek és 

ceremóniák, nyaralás, sport. 
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Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): a zárthelyi 

dolgozat(ok) sikeres megírása, félévzáró vizsgakövetelmények eredményes teljesítése. 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):  

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom 

Falussy BélaZoltánka Viktor: A magyar társadalom életmódjának változásai az 197677.,az  

198687., és az 1993. évi életmód-időmérleg felvételek alapján I. kötet Budapest, 

1994,KSH.   

Fél Edit−Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban.  

Budapest, 1997. Balassi. 

Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben.  

Budapest, 1977. Gondolat. 

Gyáni Gábor: A hétköznapi élet Horthy Miklós korában.  Budapest, 2006. Corvina. 

Gyáni Gábor:A fogyasztás forradalmától a fogyasztói társadalomig: historiográfiai vázlat  

Múltunk, 2008/3. sz. 4-16. p. 

Valuch Tibor: A hétköznapi élet Kádár-János korában. Budapest, 2006. Corvina. 

 

Ajánlott irodalom: 

Altorjai Szilvia-Giczi Johanna-Sik Endre: Az élet ritmusa  Budapest, 2004, KSH.  

Botos JánosGyarmati GyörgyKorom MihályZinner Tibor: Magyar hétköznapok Rákosi  

Mátyás két emigrációja között 1945-1956. Budapest, 1988, Minerva. 

Bourdieu, Pierre: Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard  

University Press, 1984. Cambridge-Massachusetts. 640 o. 

Branczik Márta-Keller Márkus: Korszerű lakás, 1960 – az óbudai kísérlet. Budapest,  

2011.BTM.-1956-os Intézet. 

Bukodi Erzsébet (szerk.): A háztartások tartós javai (Életmód-időmérleg).  

Budapest, 2000, KSH. 

Csite András-Kovách Imre-Kristóf Luca: Fogyasztói csoportok az ezredforduló  

Magyarországán. In. Kovách Imre (szerk.): Társadalmi metszetek. Budapest, 2006.  

Napvilág Kiadó. 253-292. o. 

Csontos Györgyi-Vass Tibor: Ózdi munkáskolóniák (1861-1970) – Gyári lakótelepek és  

lakásbelsők története a századfordulótól az ezredfordulóig.  

Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2001. 

Fülemile Ágnes: Megfigyelések a paraszti női viselet változásához Magyarországon az I.  

világháborútól napjainkig.  Ethnographia, 1991/1-2.  sz. 50-75. o. 

Gyáni Gábor: Az utca és a szalon – Társadalmi térhasználat Budapesten 1870-1940.   

Budapest. 1998. Új Mandátum. 

Hannes Siegrist, Hartmut Kaelble, Jürgen Kocka (Hg.) Europäische Konsumgeschichte.  Zur  

Gesellschafts- und Kulturgeschichte des Konsums (18. bis 20. Jahrhundert)  Campus 

Verlag, Frankfurt/New York. 1997. 

Hudi József (szerk.): A fogyasztás társadalomtörténete.  Budapest-Pápa, 2007. HIK-Pápai  

református Gyűjtemények. 

Jávor Kata: A nemi sztereotípiák továbbélése és a szocializációs modell alakulása a nemi  

szerepre nevelésbe In: Szilágyi Miklós (szerk.): Népi kultúra - népi társadalom XIX. 

Budapest, 1998, Akadémiai Kiadó, 155-172 o. 
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Kapitány ÁgnesKapitány Gábor: Beszélő házak. Budapest, 2000, Kossuth. 

Lammel Annamária: Kontinuitás, átrétegződés, akkulturáció (Atkár 1920-1980) In: Hoppál  

MihálySzecskő Tamás (szerk.): Életmód: modellek és minták.Budapest, 1984, 

Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 310-345. p. 

Mary Douglas and Baron Isherwood: The world of goods.Towards an anthropology of  

consumption. London-New York, 1996. 

Paládi-Kovács Attila (szerk.): Magyar Néprajz IV. Életmód .Budapest, 1997. Akadémiai.  

S. Nagy Katalin: Lakberendezési szokások. Budapest, 1987. Magvető. Budapest, 1993, KJK. 

Szuhay Péter: Az életmód változása a magyarországi falvakban.In: Orosz IstvánFür  

LajosRomány Pál: Magyarország agrártörténeteBudapest, 1996, Mezőgazda Kiadó, 

705-720. p. 

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében.  

Budapest, 2001,Osiris. 

Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második felének magyarországi  

öltözködéstörténete .Budapest, 1956-os Intézet-Corvina, 2004. 

Zsolt Péter: Divatszociológia. Budapest, 2007. Pro Die. 

 

 

 

 



30 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A szociálpszichológia alapjai  

Kódja: BTSZA105 

Félév: 1. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Kerekes Noémi 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A szociálpszichológia jelenségeinek megismerése, a folyamatok megértése, s ezáltal a 

hétköznapi szociálpszichológiai történések elemzésére való képesség kialakítása. Társadalmi 

hatású döntések szociálpszichológiai ismeretekkel támogatott szociológiai előkészítése. A 

csoportban történő gondolkodás jellemzőinek felismerésén keresztül a csoportmunka 

hatékonyabbá tétele. A kommunikáció fejlesztése, a meggyőző beszéd kialakítása az 

idevonatkozó szociálpszichológiai tartalmak megismerése által. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények 

- A szociálpszichológia helyének ismerete a tudományok körében. 

- A szociálpszichológia tárgyterületeinek ismerete. 

- Szocializáció fogalma. A Szocializáció ágensei. 

- Az attitűd fogalmának ismerete. Összetevőinek ismerete. Attitűdmérő skálák 

megnevezése, jellemzése. 

- Festinger és a kognitív disszonancia. A kognitív disszonanciát igazoló kísérlet 

ismertetésének képessége. 

- A séma, sztereotípia, előítélet definiálása, ezen fogalmak elkülönítése. F-skála és Adorno.  

- Személypercepció fogalma. Attribúció fogalma.  

- A társas facilitáció fogalma. Kísérleti igazolása. 

- Társas lazsálás fogalma. Kísérleti igazolása. 

- Vonzalomelméletek. A vonzalom kialakulásának folyamata. 

- Konfliktus definíciója. Fajtái. 

- A szerep fogalma. Szerepek csoportosítása. Szerepkonfliktusok. 

- Altruizmus fogalma. Kísérletek ismertetése. 

- Kommunikáció fogalma. Verbális, nonverbális és metakommunikáció elkülönítése. 

Kommunikáció összetevői. 

- Propaganda fogalma. Történelmi kialakulása. 

- Meggyőző érvelés hatótényezői. 

- Reklám hatótényezői. 

- Csoport, kiscsoport és nagycsoport fogalma. Csoportgondolkodás. 

- Tömeglélektan – LeBon. 
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A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- A tudományterületek különböző szempontok alapján történő csoportosításának képessége. 

- A pszichológiai vonatkozású ismeretek szociálpszichológiai vetületének felismerése 

képessége. 

- Szocializáció normál folyamatából a szocializációs problémák levezetésének képessége. 

Megoldásokról gondolkodás. 

- Az attitűdváltoztatás folyamatának megértése. Attitűd mérési lehetőségek kidolgozása. 

- Képesség a sztereotípia és az előítélet elkülönítésére. Az előítéletes magatartás 

felismerése. Az előítélet csökkentésére irányuló elképzelések kigondolása. 

- A személypercepciós torzítások felismerésének és kompenzálásának képessége. 

- A társas jelenségek felismerésének képessége. 

- Az altruista magatartás elemzésének képessége. 

- Hatékony kommunikáció. 

- Meggyőzés felépítése. 

- A csoportgondolkodás felismerése, negatív hatások kiküszöbölésére törekvés. 

- Tömeglélektani negatív hatásokra irányuló megoldásokban történő gondolkodás. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  

 

1. A szociálpszichológia, mint tudomány kialakulása, előzményei, tárgya. A 

rendszerben elfoglalt helye. 

2. Az egyén társas jellemzői. Szocializáció. 

3. Szociális szerepek, lehetséges fajtái. 

4. Az attitűd, attitűdváltozás. Kognitív disszonancia, a disszonancia feloldása. 

5. Séma, sztereotípia, előítélet. 

6. Személypercepció. Attribúció. 

7. A társas interakció fajtái; facilitáció, inhibíció; az arousal szerepe a folyamatban. 

8. A vonzalom pszichés aspektusai. 

9. Konfliktusok. Engedelmeskedés. 

10. Altruizmus; a segítségnyújtás és annak elmaradása. 

11. Kommunikáció. 

12. Propaganda, meggyőzés, reklám. 

13. A kiscsoport fogalma, csoportjelenségek, a csoportok fajtái. 

14. Tömeglélektan. Agresszió. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs  

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: Zárthelyi dolgozat formájában, november első felében egyeztetett 

időpontban. 

Félév végi értékelés módja: szóbeli vizsga a megadott tételek és az irodalom alapján.  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező irodalom 

Aronson, E. (1980): A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (1995): Pszichológia (Osiris 

tankönyvek). Osiris, Budapest. 

Csepeli György (1997): Szociálpszichológia (Osiris tankönyvek). Osiris Kiadó, Budapest. 

Forgács József (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Könyvkiadó, Budapest. 
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Ajánlott irodalom: 

Hewstone, M., Stroebe, W., Codol, J., Stephenson, G. M. (szerk.) (1997): 

Szociálpszichológia: Európai szemszögből. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest. 

Hunyady György (1984): Szociálpszichológia. Gondolat Könyvkiadó, Budapest. 

Mérei Ferenc (1996): Közösségek rejtett hálózata: Szociometriai értelmezés. Osiris Kiadó, 

Budapest. 

Smith, E. R., Mackie, P. M. (2001): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. 

Tóth László (é.n.): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Metodológia: a tudományos kutatás alapjai  

Kódja: BTSZA106 

Félév: 1. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Murányi István 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus célja, a tudományos kutatás alapjául szolgáló elméleti alapelvek megértése, annak 

áttekintése, hogy ezek az elvek hogyan jelennek meg a gyakorlatban. A szeminárium feladata, 

hogy megismertesse a hallgatókkal azokat az elveknek és technikáknak az alapjait, melyeket – 

akár alkalmazott, akár elméleti – társadalomtudományi kutatások során használnak. A kurzus 

arra törekszik, hogy képessé tegye a hallgatókat arra, hogy a későbbiekben képesek legyenek 

kutatási beszámolók kritikus feldolgozására, a közölt eredmények és következtetések mögött 

meghúzódó feltevések azonosítására. Ennek érdekében a kurzus témáinak feldolgozása a 

kiadott (és folyamatosan számonkért) kötelező irodalom alapján történik.  

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A társadalomtudomány módszertani sajátosságai, logikája. 

- Az okság jellemzői a társadalomtudományi kutatások során. 

- Az operacionalizálás fogalma és jellemzői. 

- A konceptualizálás fogalma és jellemzői. 

- Mintavétel a társadalomtudományi kutatásokban.  

- A kvalitatív és kvantitatív módszertan jellemzői. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- a  releváns kutatási problémák felismerésének  fejlesztése. 

- a kauzális gondolkodás szükségességének tudatosítása. 

- a rendszeren belüli folyamatok adekvát értelmezése. 

- a társadalom mint komplex rendszer szemléletének elsajátítása. 

- a mintavétel logikájának (és főbb kritériumainak) alkalmazása a gyakorlatban.  

- a konceptualizálás feltételeinek és folyamatjellegének ismerete. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A szeminárium célja, feladatok és határidők. 

2. A társadalomtudományok szerepe és célja. 

 Kötelező irodalom: Héra-Ligeti, 18-33 oldal 

3. Elmélet és kutatás, a társadalomtudományi elméletalkotás. 

 Kötelező irodalom: Babbie, 59-88 oldal 

4. Az okság természete; magyarázatmodellek. 

 Kötelező irodalom: Babbie, 89-107 oldal 

5. A kutatási terv, kérdésfeltevés és kutatás. 

 Kötelező irodalom: Babbie, 108-136 oldal 
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6. Konceptualizálás és mérés. 

 Kötelező irodalom: Babbie, 137-163 oldal 

7. A kutatás konceptuális alapjai. 

 Kötelező irodalom: Héra-Ligeti, 41-58 oldal 

8. Operacionalizálás. 

 Kötelező irodalom: Babbie, 163-196 oldal 

9.   A mintavétel logikája I.  

 Kötelező irodalom: Babbie, 197-229 oldal 

10. A mintavétel logikája II.  

 Kötelező irodalom: Babbie, 229-247 oldal 

11. A kutatás lezárása és utóélete. 

 Kötelező irodalom: Héra-Ligeti, 303-328 oldal 

12.  Zárthelyi dolgozat a kötelező irodalmakból. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs  

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

- Rendszeres részvétel a szemináriumokon: legfeljebb 3 hiányzás (beleértve az igazolt 

hiányzásokat is). 

- Minden szeminárium előtt rövid írásbeli beszámolót kell írni a kiadott kötelező 

irodalomból (az óra tárgyát alkotó témáról). A beszámolók értékelése: elfogadva-nem 

elfogadva (legalább 50 százalékos ismeretszint alapján). A zárthelyi dolgozat megírásának 

feltétele: legalább hat beszámoló elfogadása.  

- A zárthelyi dolgozat elfogadása: az elérhető pontszámok leagalább 50 százalékának 

elérése.  

- A hallgatók munkájának év végi értékelése, az érdemjegy súlyozása: 

 

- 50 százalékban - a zárthelyi dolgozat eredménye 

- 50 százalékban - az évközi beszámolók teljesítése 

 

A megengedettnél több hiányzás vagy öt (vagy több) beszámoló nem teljesítése, illetve 

elégtelen zárthelyi dolgozat esetén a kurzus érdemjegye elégtelen.  

 

Kötelező irodalom 

Earl Babbie (1996): A társadalomkutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest. 

Héra Gábor- Ligeti György (2005): Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris  

Kiadó, Budapest.  

Ajánlott  irodalom: 

Falus Iván (1996, szerk.) Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe  

Budapest, Keraban Kiadó  

Kolosi Tamás-Rudas Tamás: Empirikus problémamegoldás a szociológiában. OMIKK,  

TÁRKI, Budapest, 1989. 

Léderer Pál: A szociológus, a módszerei, meg a szövege. Budapest,  

Új Mandátum Kiadó, 2002 

Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek empirikus  

ellenőrzése. Osiris, Budapest, 1999. 19-108 old.; 129-172 old. 

Varga István (válogatta és szerkesztette): Kutatástervezés, adatgyűjtés, mérés.  

Szöveggyűjtemény az empirikus szociológia módszertanához. BKE Szociológia Tanszék, Bp. 

1996. (letölthető a Corvinus Egyetem Szociológia Tanszékének honlapjáról) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Demográfia, társadalomstatisztika 

Kódja: BTSZA107 

Félév: 1.  

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Nagy Zita Éva 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja egyrészről az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a demográfia és a 

társadalomstatisztika alapvető fogalmaival, forrásaival. Másrészről a félév során áttekintjük a 

világ, Európa és Magyarország népességének alapvető demográfiai folyamatait, valamint a 

foglalkoztatásban, a jövedelmi viszonyok és egyenlőtlenségek alakulásában, illetve az 

oktatásban és kultúrában megfigyelhető főbb tendenciákat, és a folyamatok mérésének 

legfontosabb kérdéseit.  

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A demográfia, társadalomstatisztika főbb elméleteinek, alapvető fogalmainak ismerete. 

- A népességek demográfiai viselkedése főbb nemzetközi, illetve hazai tendenciáinak 

ismerete. 

- A társadalomstatisztika által érintett területek főbb nemzetközi és hazai folyamatainak 

ismerete. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

Az adatok és folyamatok közös áttekintése fejleszti a hallgatók elemzőkészségét és a 

statisztikai adatokban való olvasás képességét.  

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
- A demográfia, társadalomstatisztika fogalma, forrásai. 

- Demográfiai elméletek. 

- A világ népessége alakulásának főbb tendenciái. 

- Magyarország népessége, a magyar népesség szerkezete és jövője. 

- Háztartás, család, családfejlődés, együttélési formák változása. 

- A gyermekvállalás és az azt befolyásoló tényezők. 

- Egészségmagatartás és halandóság, egészségstatisztika. 

- A foglalkoztatás és munkanélküliség statisztikája. 

- A jövedelmi viszonyok statisztikája, szegénység. 

- Oktatás és kultúra. 

- Területi statisztikák. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs  

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja: írásbeli vizsga 
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Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező irodalom: 

Demográfiai portré 2012. http://www.demografia.hu/index.php/kiadvanyok/demografiai-

portre# 

Giczi Johanna (2011): A családpolitika társadalmi hatásai. Budapest: TÁRKI (interneten 

elérhető) 

Ajánlott irodalmak: 

  

Gábos András – Kopasz Marianna (2008): Demográfiai folyamatok és következményeik az  

Európai Unióban. In.: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 

2008. 131-147. (interneten elérhető) 

Kemény István (2004): A magyarországi cigány népesség demográfiája. Demográfia, 2004  

(3-4): 335-345. (interneten elérhető)  

Durst Judit (2007): Több a kára, mint a haszna: születésszabályozás a „gettóban”.  

Demográfia, 2007 (1): 74-103. (interneten elérhető) 

S. Molnár Edit (2010): Párkapcsolat létesítését / megszüntetését érintő magatartási normák  

változásának megfigyelése. Demográfia, 2010 (2-3): 234-275. (interneten elérhető) 

Dupcsik Csaba – Tóth Olga (2008): Feminizmus helyett familizmus. Demográfia, 2008 (4):  

307-328. (interneten elérhető) 

Gödri Irén – Tóth Erzsébet Fanni (2010): Magyarország, Románia és Szlovákia kivándorlási  

folyamatai a rendszerváltozások után – eltérések és hasonlóságok. Demográfia, 2010  

(2-3): 157-204. (interneten elérhető) 

Kopp Mária: A nők és férfiak egészsége ma Magyarországon. (interneten elérhető)  

www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=21345 

Hablicsek László (2007): Népességünk következő évtizedei – különös tekintettel a területi  

különbségekre. Demográfia, 2007 (4): 392-429. (interneten elérhető) 

 

http://www.demografia.hu/index.php/kiadvanyok/demografiai-portre
http://www.demografia.hu/index.php/kiadvanyok/demografiai-portre
http://www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=21345
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Szakmai szocializációs tréning 

Kódja: BTSZA 108 

Félév: 1. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Diebel Andrea 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy keretében a cél azon készségek-képességek fejlesztése, melyek szociológia BA 

végzettséggel elérhető munkakörök betöltése esetében elengedhetetlenül fontosak. Cél a 

hallgatók önismeretének fejlesztése, hiszen így válnak képessé saját határaik feltérképezésére, 

és az adottságaiknak megfelelő munkaterületek kiválasztására.  

A készségek fejlesztésén túl cél továbbá az is, hogy a hallgatók az órák keretében változatos 

módszertan alkalmazása mellett megismerkedjenek a társadalmi problémák széles körével, 

illetve olyan társadalmi csoportokkal, melyekkel a szociológiai kutatások, vagy más (e 

végzettséggel elérhető) munkakörökben találkozhatnak. Fontos feladat a 

problémaérzékenység és a különböző társadalmi csoportok, és élethelyzeteik iránti toleráns, 

elfogadó magatartás kialakítása, támogatása.   

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- Fejlődik a hallgató szakmai szóbeli és írásos szakmai kommunikációs képessége.  

- A tantárgyi tevékenység során folyamatosan erősödik a szakmai motiváció, tudatos 

döntéssé válik a szakmaválasztás. 

- Fejlődik és erősödik a hallgatók kötelességtudata, empátiája, toleranciája, embertársaikért 

érzett felelőssége. 

- A terepen szerzett tapasztalatok kritikai szemléletű elemzése által fejlődik 

problémaérzékenységük. 

- A gyakorlati tapasztalatok elemzésén keresztül a tantárgy erősíti a hallgatók motivációját, 

segíti a pályaépítést.  

- A hallgató képessé válik problémák, dilemmák önálló megfogalmazására. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A szemináriumon való részvétel eredményeként a hallgatók a következő kompetenciák 

birtokába jutnak:  

- társadalmi problémák iránti érzékenység, nyitottság,  

- toleráns, elfogadó attitűd a sajátunktól eltérő társadalmi csoportok és problémáik iránt, 

- empátia, 

- rendszerszemléletű gondolkodásmód, 

- reális önértékelés, önismeret, 

- kreatív problémamegoldás megoldás képessége, 

- hatékony kommunikáció, 

- együttműködő, kapcsolatteremtő képesség, 

- pályaismeret, álláskeresési ismeretek. 
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A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A szakmai és kulcsképességek fogalmának tisztázása 

2. A pályaválasztás motivációinak feltárása, szakmakép erősítése 
o munkakörök gyűjtése, az azokhoz kapcsolódó készségek tudatosítása, 

feladatkörök, munkaköri leírások gyűjtése, megismerése,  

o sikeres szakmai életutak megismerése, 

o pályaorientációs feladatok. 

3. Annak a ténynek a felismertetése, hogy a szociológia szakhoz kapcsolódó 

munkakörök végzése során különösen fontos képességek az empátia – elfogadás, értő 

figyelem, érdeklődés, kreatív problémakezelés, stb. (melyek egyébként a mindennapi 

élet során is alkalmazandó fontos eszközök). 

4. Társas készségek I. – Kommunikáció (beszéd és viselkedésmódok, kapcsolati 

sémák, metakommunikációs eszközök, stb.) fejlesztése. A csoporthelyzet kiváló 

keretet ad e készségek valóságos szintjének megtapasztalására, majd erre építve ad 

lehetőséget azok fejlesztésére, korrekciójára. E területhez kapcsolódó tréningfeladatok, 

szituációs játékok megvalósítása. 

o kommunikáció fogalma-folyamata; kommunikációs eljárások,  

o kommunikációs gátak – kibocsátó és befogadó részéről; „Egy és kétirányú 

kommunikáció”, 

o hatékonyság az interperszonális kommunikációban. Jellemzők, eszközök. 

o „Az aktív meghallgatás”-„értő-figyelem”; Hatékony visszacsatolás”. 

5. Társas készségek II. – Konfliktuskezelés, problémamegoldás (együttműködés, 

konfliktusok kezelése, asszertív problémakezelés stb.) fejlesztése és az alábbi al-

témákhoz kapcsolódó tréninggyakorlatok.  

o A konfliktusok típusai konfliktusok definiálása, osztályozása (konstruktív 

konfliktus, destruktív konfliktus), 

o A konfliktusok lefolyása, dinamikája, szakaszok, főbb mechanizmusok, 

o A win-win, a win-lose, valamint a lose-lose megoldási stratégiák, 

o A konfliktuskezelés 5 féle módjával – versengő, elkerülő, 

kompromisszumkereső, problémamegoldó, alkalmazkodó – és azok 

előnyeivel, hátrányaival)  

o Egyéni konfliktuskezelési stílus beazonosítása. 

6. Önismeret fejlesztése (és kapcsolódó tréningfeladatok) 

7. Empátia fejlesztése 

o Empátia I. - (Stigmatizált társadalmi csoportok megjelenítése – tréningfeladat; 

„Barlangi mentés”; „Gondolati térkép”) 

o Empátia II. („Jó és rossz”- tréningjáték; „Sivatagi túlélés”; „Összhang”) 

o Empátia III. (Szociopoly-játék) 

o Film-elemzés (Az „Örvény” c. film megtekintése) 

 

Az alkalmazott módszerek: 

1. kiscsoportos feladatmegoldás, 

2. egyéni feladatmegoldás, 

3. szerep és szituációs gyakorlatok, 

4. saját élményű helyzetek elemzése, 

5. strukturált gyakorlatok, 

6. kérdőív feldolgozás, 

7. szakirodalom önálló tanulmányozása 
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Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Az órák tréning jellegéből adódóan pótlásra nincs lehetőség, az órákról maximum 6 óra (3 

alkalom) hiányzással teljesíthető a félévi követelmény. 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Ajánlott irodalom: 

Rudas János: Delfi Örökösei /Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat/,  

Kairosz kiadó, Budapest, 2000.  

Forgács József: A Társas érintkezés pszichológiája, Kairosz kiadó, Budapest, 2007.  

 Buda Béla: Empátia, Urbis könyvkiadó, Budapest, 2006. 

Thomas Gordon: P.E.T. A szülői eredményesség tanulása, Gondolat kiadó, Budapest, 1991. 

Gary Kroehnert: 103 játékos tréninggyakorlat, Z-Press kiadó, Budapest 2004. 

Csoba Judit és Sipos Flórián (szerk.): Állástalálók Klubja: Motivációs, álláskeresési és  

hálózatépítési technikák a 45 év fölötti tartós munkanélküliek segítésére, Szociológia 

és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 2010. 

Thomas Schmidt: Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok, Z-Press kiadó, Budapest 2009. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Tanulási- és tanulmányírási készségfejlesztés 

Kódja: BTSZA109 

Félév: 1. 

Előfeltételek: Nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Sipos Flórián 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A szeminárium egy készségfejlesztő gyakorlatorientált kurzus, amely célja a hallgatók 

tanulási készségeiknek és stratégiáinak fejlesztése, illetve a tanulmányírással, és prezentációk 

elkészítésével és bemutatásával kapcsolatos technikák begyakorlása. Megismerkednek a 

hallgatók az egyetemi- és tudományos dolgozatok és a szakdolgozat formai és tartalmi 

követelményeivel, a könyvtárhasználat és online adatbázisok használatának alapjaival, a 

szakirodalmi/tudományos próza sajátosságaival, a jegyzetelés, hivatkozás és 

bibliográfiakészítés módszereivel. A hallgatók az elsajátított ismeretek alapján az órai, illetve 

otthoni gyakorlatok segítségével fejlesztik készségeiket. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- a szeminárium rendszeres látogatása (3 hiányzás megengedett), 

- bibliográfia készítése a megadott formai követelmények szerint, 

- prezentáció előadása és leadása, 

- egy szabadon választott témában dolgozat leadása a megadott formai 

követelményrendszer szerint, 

- aktív órai munka, a beszéletéseken való részvétel. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kurzus alapvetően szociológus kutatói kompetenciaterülethez kapcsolódóan az alábbi 

készségek és jártasságok fejlesztését tűzi ki célul: 

- az olvasási/szövegértési készségek (fókuszált olvasás, áttekintő olvasás), 

- jegyzetelési technikák, mnemotechnikák, 

- a tudományos prózában való fogalmazás készsége, 

- a szakirodalom tudományos elveknek és etikai szabályoknak megfelelő felhasználásában, 

a hivatkozási rendszerek alkalmazásában való jártasság, 

- a szakmai tudás szakszerű prezentálásának készsége szóbeli formában, 

- a tanszék szakdolgozati tartalmi és formai követelményeinek elsajátítása. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
- Hogyan írjunk bibliográfiát? Források, hivatkozás, lábjegyzet, plágium. Bibliográfia és 

felhasznált irodalmak jegyzéke.  

- Adatgyűjtési eljárások, források, adatbázisok, könyvtárhasználat. 

- A szakdolgozat részei. Hipotézis, kutatási kérdés, probléma, elmélet, módszer, konklúzió. 

A tudományos megismerés logikája. 
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- A fejezetek tagolása, a tudományos értekező stílus ismérvei. A bekezdések szerkezete és 

jellemzői (hosszúság, tézismondat, stb.). Az áttekintő olvasás és bekezdésírás gyakorlása. 

- Rezümé írása. 

- Szóbeli és írásbeli adatok jegyzetelése, a jegyzetelés formái.  

- Tanulásmódszertani alapismeretek: mélyrehatoló tanulási technikák; mnemotechnikai 

eljárások. Tanulási stílusok. Felkészülés szóbeli és írásbeli vizsgára; egyéni tanulásterv. 

- A prezentációk típusai. A prezetnáció felépítése, módszerei.  

- A megjeleníthető adatok típusai (diszkrét és szekvenciális) és vizualizálhatósága, a 

diagram típusai (vonal-, oszlop, halmozott, perec-, kör-, terület-, stb.). 

- Az előadásmód. Testbeszéd, a figyelem fenntartása, kerülendő előadói hibák. Felkészülés 

az előadásra. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

- órai munka, 

- leadott biblográfia tartalmi és formai értékelése, 

- egy dolgozat értékelése a formai, szerkezeti és stílusjegyek alapján, 

- egy prezentáció értékelése a szóbeli előadásmód és az írásban leadott diasor (ppt, prezi) 

alapján. 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

Nincs. A szeminárium csak a középiskolai képzés során tanított tudásanyagot veszi alapul, 

minden egyéb témát és a szemináriumi dolgozat megírásához szükséges készségeket a 

szeminárium során sajátítják el a hallgatók. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Balogh László: Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Debrecen: 

Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 

Cliff Atkinson: Ne vetíts vázlatot! A hatásos prezentáció. Bicske, 2008. 

Bíró Mária: Prezentációs és íráskészségfejlesztés. Budapest, 2006. 

The Chicago Manual of Style: the Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers. 15. 

kiadás. Chicago: University of Chicago Press, 2003. 

Deák Csaba: Kommunikáció és prezentáció. Miskolc, 2002. 

Gyurgyák János. Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó, 1996.  

Mező Ferenc. A tanulás stratégiája: diákoknak és felnőtteknek. Debrecen: Pedellus, 2002. 

A diplomadolgozat tartalmi és formai követelményei. A Debreceni Egyetem SZociológia és 

Szociálpolitika Tanszéke hallgató számára készített jegyzet. (szoctanszek.unideb.hu)  

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Ford. Kuklon Beatrix. Budapest: Gondolat, 

1991. 

http://prezi.com 

http://prezi.com/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Informatikai ismeretek, módszerek 

Kódja: BTSZA 110 

Félév: 1. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 2 

Oktató: Márton Sándor 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A hallgató megismerje a társadalomtudományi és szociális szférában használatos 

szoftvereket, adatbázisokat. Sajátítsa el az interneten hozzáférhető szakmai adatbázisok, 

önkormányzati, illetve pályázati honlapok használatát, betekintést nyerjen a térinformatikai 

programok használatának előnyeibe. 

 

A tantárgy minimumkövetelményei, kompetenciák:  

Kimeneti minimumkövetelmények 

- irodai szoftverek felhasználói szintű ismerete, 

- az internetes információforrások használata, 

- szakmai adatbázisok ismerete, használata, 

- könyvtári rendszerek ismerete, 

- statisztikai adatok keresése, megjelenítése, 

- hazai szakmai portálok ismerete. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
- Irodai szoftverek (szövegszerkesztők, táblázatkezelők, prezentációs programok) 

bemutatása, használatuk elmélyítése. Az ingyenes és a profi, de kisebb önkormányzatok 

által nehezen megvásárolható szoftverek összehasonlítása. 

- Az Internet használata, speciális honlapok keresése, pályázati források, lehetőségek 

felkutatása, a modern kapcsolattartás (elektronikus levelezés, elektronikus 

konferenciaszervezés, stb.) elsajátítása.  

- Könyvtári rendszerek bemutatása, használata. 

- Információs társadalom problémái. 

- Adat, adatkezelés, adatvédelem, statisztikai adat főbb szabályai a szociális területen. 

- Nemzeti dokumentumok, jogszabályok keresése. 

- Európai uniós dokumentumok, jogszabályok keresése. 

- Hazai szakmai portálok (TÁRKI, KSH, KÖZTÁR, TEIR). 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs  

 

A kurzus követelményei: 

Évközi és félév végi feladatmegoldás, írásbeli vizsga. 
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Kötelező és ajánlott irodalom: 

Bártfai Barnabás: Az internet és lehetőségei. Budapest: BBS-Info, 2008.  

Battelle, John: The search (magyar) Keress! : hogyan alakítja át kultúránkat, üzleti életünket a  

Google és az internetes keresés [ford. Bozai Ágota] Budapest: HVG Kv., 2006. 

Bedekovics László: eKormányzat, eKözigazgatás, eDemokrácia. Debrecen, 2005. 

Bognár Mónika: Egyszerűen Internet. Budapest: Panem, 2009. 

Budai Balázs Benjámin: E-közigazgatás. Budapesti Corvinus Egyetem  

Közigazgatástudományi Kar, 2008. 

Csáki Gyula Balázs: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései.  

Budapest: HVG-ORAC, 2010. 

Herendy Csilla: E-ügyfélképzés: útmutató elektronikus szolgáltatások használatához;  

Budapest: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért, 2009. 

László József: Internet a világhálózat: Net, Web meg a többiek;Budapest: ComputerBooks,  

2007. 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):- 
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MÁSODIK FÉLÉV 
 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiaelméletbe 

Kódja: BTSZA 201 

Félév: 2.  

Előfeltételek: Bevezetés a szociológiába BTSZA 101 

A tárgy típusa: előadás (kollokvium) 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Fényes Hajnalka    

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy bemutatja a nemzetközi és hazai társadalmi rétegződés és struktúra kutatások 

legfontosabb munkáit. A hazai társadalmi struktúra és egyenlőtlenségi rendszer kutatás 

legkiemelkedőbb képviselőinek az életművén keresztül mutatja be a legfontosabb fogalmakat 

és a magyar társadalom egyenlőtlenségeit. Előkészíti az egyes társadalmi rétegekkel 

foglalkozó féléveket. Emellett Andorka: Bevezetés a szociológiába könyvének egyes, még 

nem tárgyalt fejezeteivel is megismerteti a hallgatókat. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

Társadalom szerkezet és rétegződés főbb fogalmai, elméleti keretei (konfliktus és harmónia 

elméletek), nemzetközi képviselői (Marx, Weber, Geiger, hatalomelméletek, funkcionalisták, 

Ericson-Goldhorpe, Hradil). Ferge Zsuzsa társadalmi rétegződés modellje, Kolosi Tamás 

munkássága, Kemény István a magyarországi romákról és a munkásosztályról, Szelényi Iván 

három új osztály modellje (értelmiség útja az osztályhatalomhoz, új vállalkozó modell, 

menedzserkapitalizmus). 

Város és falu különbségei, urbanizáció, urbanizációs tendenciák, szuburbanizáció, területi 

szegregáció, városi és falusi életmód, késleltetett városfejlődés, regionális különbségek, 

nemzetközi és hazai trendek, lakás és településfejlesztési politika.  

Demográfia fogalma, termékenység és halandóság trendjei itthon és külföldön, demográfiai 

átmenet elmélet, Malthus halandósági katasztrófa elmélete, termékenység szociológiai és 

közgazdasági elméletei.  

Gender kérdések a szociológiában. Nők, idősek, fiatalok, gyerekek helyzete, elméletek és 

trendek.  

Kultúra, értékek, normák, szocializáció, szubkultúrák, értékvizsgálatok itthon és külföldön, 

értékek változása, kulturális fogyasztás.  

Vallásosság külföldön és Magyarországon, vallásosság típusai és mérése, szekularizáció, 

egyházak és szekták szerepe, új vallási mozgalmak itthon és külföldön. Vallás funkciója, 

gazdaság és a vallás. A magyar társadalom vallásossága. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a 

társadalmi egyenlőtlenségek feltárása, elemzése; 
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- az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok döntési 

folyamatainak a kidolgozásában való közreműködésre; 

- a társadalmi hatású döntések szociológiai következményeinek előkészítésére; 

- a társadalmi integráció erősítésére; 

- a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések 

előmozdítására; 

- a szociológiailag releváns információk gyűjtésére, feldolgozására, a legkorszerűbb 

informatikai eljárások alkalmazására; 

- a társadalmi konfliktusok kezelésében való közreműködésre; 

- a helyi fejlesztési lehetőségek feltárására, fejlesztési programok kidolgozásában, 

megvalósításában való részvételre; 

- a társadalmi problémák iránti érzékenységre; 

- a társadalmi problémák iránti nyitottságra. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Társadalomszerkezet és rétegződés, elméletek, nemzetközi és hazai trendek (ismétlés) 

(Andorka 155-200. old.) 

2. Társadalomszerkezet és rétegződés Magyarországon: Ferge Zsuzsa munkássága 

3. Társadalomszerkezet és rétegződés Magyarországon: Kolosi Tamás munkássága 

4. Társadalomszerkezet és rétegződés Magyarországon: Kemény István munkássága 

5-6. Társadalomszerkezet és rétegződés Magyarországon: Szelényi Iván munkássága 

7. Város és falu. (Andorka 201-232. old.) 

8. Népesség népesedés (Andorka 286-327. old.) 

9. Gender kérdések a szociológiában (előadás ppt) 

10. Demográfiai csoportok (nők, idősek, fiatalok és gyermekek) (Andorka 328-369. old.) 

11. Kultúra, értékek normák, szocializáció (Andorka 566-597. old.) 

12. Vallás (Andorka 641-661. old) 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): Írásbeli vagy szóbeli 

vizsga (létszámtól függően) 

 

Kötelező irodalom: 

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris 2006 (a részletes tematikában kijelölt  

fejezetek) 

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. KJK Bp. 1969 (77-158. old.)  

Ferge Zsuzsa: Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban és az  

újkapitalizmusban. Szociológiai Szemle 2002/4 9-33.old. 

Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Gondolat Bp. 1987 (89-123, 125-130, 183-220 old.) 

Kolosi Tamás Terhes babapiskóta. Osiris Bp. 2000 (27-30, 177-178, 197-206) 

Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság 1971-2003.  

Gondolat, Bp. 2004 (9-36, 77-95) 

Kemény István: A magyar munkásosztály rétegződése. Szociológia 1972. No. 1. 36-48. old. 

Kemény István - Havas Gábor: A magyarországi romákról. Szociológiai Szemle 1995/3 

Konrád György - Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Gondolat, Bp.1989.  

178-312. old. 

Szelényi I.: Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. (részlet) Bp. Akadémiai  

könyvkiadó 1992 65-92. old. 

Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika. 1990 51-98. old. 
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Konrád Gy. – Szelényi I.: Értelmiség és dominancia a posztkommunista társadalmakban.  

Politikatudományi Szemle 1992. no.1, 9-28. old. 

Szelényi I.: Menedzserkapitalizmus. Magyar Lettre Internationale 1995. no. 19, 21-29. old.  

Szelényi I.: A posztkommunista társadalom... Magyar Tudomány 1996/4. 385-402. old. 

 

Ajánlott irodalom: Antony Giddens: Szociológia. Osiris Kiadó Bp. 1995. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Miliők, szubkultúrák, kulturális antropológia 

Kódja: BTSZA 202 

Félév: 2. 

Előfeltételek: nincs  

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2  

Kredit érték: 3 

Oktató: A néprajz tanszék oktatója  

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kulturális antropológia olyan társadalomtudományi terület, amely a kultúra sokféleségének 

átfogó megértésére törekszik. A tantárgy alapvető bevezetést nyújt a kultúra és a kulturális 

sokszínűség tapasztalatának antropológiai tanulmányozásába, kifejezett hangsúlyt helyezve az 

antropológiai tudás gyakorlati alkalmazásának mikéntjére. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- az alkalmazott antropológia története Nagy-Britanniában és az Amerikai Egyesület 

Államokban, 

- alapfogalmak a kulturális antropológiában: kulturális relativizmus – etnocentrizmus, 

holisztikus szemlélet, émikus – étikus kutatói beállítottság, az antropológia négyágúsága, 

- a kulturális antropológia kutatási módszere: terepmunka és részvevő megfigyelés, 

kollaboratív módszerek és multivokalitás, 

- kutatói reflexivitás és kritikai attitűd, 

- az alkalmazott antropológia kutatási módszerei, 

- az alkalmazott antropológia termékei (adat, szakpolitikai javaslat, beavatkozás), 

- az alkalmazott kutató és a szerepkörök, 

- saját társadalom kutatása – város: városi szegények, menekültek, társadalmi nemek, 

- saját társadalom kutatása – vidék: parasztság és posztparaszti életformák, 

- alkalmazott antropológia és a közösségfejlesztés kérdése (megközelítések, módszerek, 

nemzetközi példák, fogalmak – tudatosítás (conscientization), képessé tétel 

(empowerment), fenntartható fejlődés (sustainable development) stb.), 

- etikai dilemmák az antropológiában és az alkalmazásban: pl. a hatalom kérdése. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- a társadalomtudományi tudás gyakorlati hasznosíthatóságának egyik módszere: 

alkalmazott antropológia, 

- a közvetlen alkalmazás formái és termékei, 

- a kulturális antropológiában bevett kutatási módszerek, 

- kutatói reflexivitás és kritikai attitűd kialakítása, 

- hatalmi egyenlőtlenségek azonosítása a kutatásban és az alkalmazásban, 

- az etikus magatartás tudatosítása a kutatásban és az alkalmazásban, 

- a másik kultúra képviselte értékek tisztelete és megbecsülése, 

- a helyi társadalom szemszögének és érdekének érvényesítése a vidék-, illetve 

közösségfejlesztésben, 
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- a közösségfejlesztésben való közreműködés lehetőségei, 

- a városi és vidéki szociokulturális problémák és konfliktusok iránti érzékenység és 

nyitottság, 

- képesek azonosítani a városi és vidéki szociokulturális problémák és konfliktusok lokális 

tényezőit, 

- képesek felismerni a városi és vidéki szociokulturális problémák és konfliktusok lokális 

sokszínűségét és egyediségét, 

- konfliktuskezelési minták európai és amerikai példák alapján, 

- a társadalomtudományi tudás alkalmazásával kapcsolatos fejlett kommunikációs 

eszköztár, 

- az empatikus készség és tolerancia fejlesztése a kulturális idegenséggel szemben. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Bevezetés: a kulturális és alkalmazott antropológia fogalma, kutatási tárgya, szakterületek, 

viszonyuk egymáshoz. 

2. Az alkalmazott antropológia rövid története – Anglia. 

3. Az alkalmazott antropológia rövid története – USA. 

4. Az antropológiai kutatás módszertana: a terepmunka és a részvevő megfigyelés. 

5. Az antropológiai kutatás módszertana: kollaboratív módszerek és multivokalitás. 

6. Az alkalmazott antropológia egyéb módszerei. 

7. Az alkalmazott antropológia termékei: adat – információ, szakpolitikai javaslat és 

beavatkozás. 

8. Milyen szerepekben hasznosítható a társadalomtudományi tudás? Szerepkörök (pl. 

értékelő, hatásfelbecsülő, szükségletfelmérő, kultúraközvetítő, oktató, tervező, szakavatott 

tanú). 

9. Alkalmazás és saját társadalom: városi szegénység, társadalmi nemek, menekültügy. 

10. Alkalmazás és saját társadalom: parasztság és posztparaszti életformák. 

11. A gyakorlati alkalmazás részterületei – közösségfejlesztés I. (nemzetközi példák és 

tanulságok). 

12. A gyakorlati alkalmazás részterületei – közösségfejlesztés II.  

13. Etikai kérdések az antropológiában és a gyakorlati alkalmazásban. 

14. Összegzés – kortárs szociokulturális, illetve környezeti problémák és a „bennszülött” 

perspektívájának alkalmazása? 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja: írásbeli vizsga 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Biczó Gábor (2013): A barnamezős területek fejlesztésének szociokulturális aspektusai  

Európában, Szellem és Tudomány, 2013/1. 126-139.  

http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/docs/Szellemestudomany_2013_1.pdf 

Fél Edit – Hofer Tamás (2010): Életutak és társadalmi rétegek. In Uők: „Mi, korrekt  

parasztok…”. Hagyományos élet Átányon. 235-299. Budapest, Korall 

 

http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/docs/Szellemestudomany_2013_1.pdf
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Haraszti Anna (2005): Alkalmazott és akcióantropológia. Elméleti és etikai alapkérdések.  

Világosság, 2005/7-8., 205-232. 

 

Kisdi Barbara (2012) Az elmélet és A gyakorlat elmélete c. fejezetek. In Uő: A kulturális  

antropológia története, elméletei és módszerei (egyetemi jegyzet). 6-51, Budapest 

Alkalmazott és akcióantropológia.(2012) In Uő: A kulturális antropológia története, elméletei  

és módszerei (egyetemi jegyzet). 205-210, Budapest 

https://btk.ppke.hu/uploads/articles/4090/file/kisdi_barbara- 

kulturalis_antropologia.pdf 

Letenyei László (2005): Antropológiai módszerek alkalmazása a településfejlesztésben,  

http://www.antroport.hu/lapozo/tanulmanyok/tanulmanypdf/Letenyei%20alkalm%20a

ntro.pdf 

Letenyei László (2005): A résztvevő megfigyelés, In Uő (szerk.): Településkutatás. A  

települési és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása. Budapest, 73-95. 

L’Harmattan–Ráció Kiadó 

http://tettconsult.eu/books/TelkutHTM/konyvpdf/3reszvet.pdf 

Service, E. – Sahlins, M.D. – Wolf, E.R. (1973): Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest,  

Kossuth Kiadó – Wolftól a parasztok rész 

Vörös Miklós és Frida Balázs (2004): Az antropológiai résztvevő megfigyelés története, In  

Letenyei László (szerk.): Településkutatás. Szöveggyűjtemény. Budapest, 395-416. 

L’Harmattan–Ráció Kiadó 

http://tettconsult.eu/books/TelkutHTM/szovgyujtpdf/06-frida.pdf 

van Willigen, John (2002) Applied anthropology: an introduction, Westport, CT: Bergin &  

Garvey 

 

Ajánlott irodalom: 

A. Gergely András (2005): Faluszociológia – faluantropológia. In Bognár László – Csizmady  

Adrienne – Tamás Pál – Tibori Tímea (szerk.): Falupolitikák. Új Mandátum 

Könyvkiadó – MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, 108–117. 

Bates, Daniel G. (2007): Globalizmus és fejlesztés antropológiai megközelítésben,  

Anthropolis, 2007/1-2. 48-58. 

Lajos Veronika (2012) Alkalmazott antropológia a moldvai csángóknál? Kísérlet elmélet és  

gyakorlat viszonyának újraértelmezésére. Erdélyi Múzeum, 176-193. 

http://eda.eme.ro:8080/xmlui/bitstream/handle/10598/26345/EM_2012_4__009_Lajos

_Veronika-Alkalmazott_antropologia_a_moldvai.pdf?sequence=3 

 

 

 

https://btk.ppke.hu/uploads/articles/4090/file/kisdi_barbara-
http://www.antroport.hu/lapozo/tanulmanyok/tanulmanypdf/Letenyei%20alkalm%20antro.pdf
http://www.antroport.hu/lapozo/tanulmanyok/tanulmanypdf/Letenyei%20alkalm%20antro.pdf
http://tettconsult.eu/books/TelkutHTM/konyvpdf/3reszvet.pdf
http://tettconsult.eu/books/TelkutHTM/szovgyujtpdf/06-frida.pdf
http://eda.eme.ro:8080/xmlui/bitstream/handle/10598/26345/EM_2012_4__009_Lajos_Veronika-Alkalmazott_antropologia_a_moldvai.pdf?sequence=3
http://eda.eme.ro:8080/xmlui/bitstream/handle/10598/26345/EM_2012_4__009_Lajos_Veronika-Alkalmazott_antropologia_a_moldvai.pdf?sequence=3


50 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Szegénység és társadalmi kirekesztettség 

Kódja: BTSZA203 

Félév: 2. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Czibere Ibolya 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A félév folyamán a hallgatók megismerkednek a szegénység társadalmi okait magyarázó 

szociálpolitikai és szociológiai elméletekkel, a rendszerváltás elszegényedésre gyakorolt 

hatásaival, a legújabb szegénységi kockázatokkal és a szegénységet kezelni hivatott uniós és 

nemzeti stratégiai programokkal.  

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények 

- szegénységdefiníciók, szegénységmeghatározások, 

- jövedelmi szegénység mérése, formái, szegénységi küszöbök típusai,   

- funkcionalista szegénységelméletek, konfliktuselméletek,   

- a szegénység történeti dimenziói, a szegénypolitika lényege, 

- Zigány Zoltán munkássága, 

- Hilscher Rezső munkássága, 

- a társadalmi kirekesztődés, kirekesztettség, kirekesztés összefüggései, lényege, 

- az Európai Unió és Magyarország társadalmi integrációra és befogadásra irányuló 

stratégiai célkitűzései, dokumentumai, 

- elszegényedési okok és következményeik a rendszerváltás után Magyarországon, 

- jelenkori elszegényedési kockázatok, 

- az elszegéynedés kockázatában kiemelten érintett társadalmi csoportok helyzetének 

ismerete (gyermekek, cigányság, nők, hátrányos helyzetű térségek, települések lakói). 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- az egyenlőtlenségek okainak értelmezése, 

- az egyenlőtlenségi helyzetek értelmezése, 

- az egyenlőtlenségi helyzetekre vonatkozó információk gyűjtése, feldolgozása, 

- alapvető társadalmi értékek tisztelete, védelme, 

- a társadalmi integrációt erősítő programokban, beavatkozásokban való közreműködési 

hajlandóság, 

- a szegénységi problémák iránti érzékenység, 

- a szegénységi problémák iránti nyitottság, 

- együttműködő, kapcsolatteremtő képesség, 

- a szegénységgel kapcsolatos fejlett kommunikációs eszköztár, 

- empátia és tolerancia. 
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A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
 

1. A szegénység fogalma és formái. A jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek mérése. Az 

egyenlőtlenségi mérőszámok főbb típusai és jellemzői. A szegénységi küszöbszámok 

típusai, számításuk módszerei.    

2. A szegénység szociológiai megközelítése: strukturális viszonyok, a szegénység kultúrája 

elmélet és az underclass-megközelítés. 

3. A szegénység történelmileg változó kategóriái. A hazai „ki a szegény?”- probléma 

értelmezési keretei 100 évvel ezelőtt és napjainkban. Szegénypolitikai és szociálpolitikai 

viszonyrendszerek, érvek és ellenérvek.   

4. A társadalmi kirekesztés és kirekesztődés elméleti, történeti alapjai, nemzetközi 

folyamatok, összefüggések. Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztődés ellen az 

EU-ban. Társadalmi befogadás.     

5. A tartós és az átmeneti szegénység természete és dinamikája. Az „n-szer szegény” 

problematikája.   

6. Tipikus szegénységi és elszegényedési kockázatok Magyarországon. 

7. A nők szegénysége történeti perspektívában.  

8. A cigányság helyzete és életkörülményei. Változások a rendszerváltás után: 

munkanélküliség, elszegényedés, marginalizálódás, kirekesztődés.    

9. A gyermekszegénység nemzetközi és hazai jelenségei. A magyarországi szegény sorsú 

gyermekek és családjaik helyzete. A gyermekszegénységet vizsgáló hazai kutatási 

eredmények.   

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja: írásbeli vizsga 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

 

Bibó István: Elit és szociális érzék. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok I. kötet 1935- 

1944. Magvető Könyvkiadó, Budapest 

Gyáni Gábor: Regulázó gondoskodás. In: Léderer Pál - Tenczer Tamás - Ulicska László: „A  

tettetésnek minden mesterségeiben jártasok …”. – Koldusok, csavargók,  

veszélyeztetett gyerekek a modernkori Magyarországon. Új Mandátum Könyvkiadó, 

Budapest, 1998. 

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szociálpolitika történetéből.  Kávé Kiadó, Budapest, 1998. 

Kozma Judit – Csoba Judit – Czibere Ibolya: Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális  

ellátások. Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2004. 

Ladányi János-Szelényi Iván: Cigányok és szegények. In: Ladányi János-Szelényi Iván: A  

kirekesztettség változó formái. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 

Sen, Amartya: A szegénység mint a képességek hiánya. In: Sen, Amartya: A fejlődés mint  

szabadság.  Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003. 

Németh László: A Medve utcai polgári. Pannónia könyvek, Budapest, 1988. 

A szegényekkel dolgozó szociális munkások véleménye. In: Gyorsjelentés a szegényedésről.  

Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2003 
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Ajánlott irodalom: 

Csoba Judit: Integráció és diszkrimináció a munka világában – A cigányok munkavállalási és   

jövedelemszerzési formái. In: Béres Csaba (szerk.): Kirekesztődés vagy integrálódás?  

Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. 

Erős Ferenc – Fábián Zoltán: Az etnikai előítéletek kialakulásáról – Tekintélyelvűség és  

szociális környezet. In: Educatio 1999/2. 

Kopasz Mariann: Lakóhelyi szegregáció és társadalmi feszültségek a magyarországi  

településeken. In: Társadalmi Riport 2004; TÁRKI Budapest, 2004. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Társadalompolitika 

Kódja: BTSZA 204  

Félév: 2. 

Előfeltételek: BTSZA 104  

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Csoba Judit  

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A jóléti társadalom alapjainak, működési mechanizmusának megismerése, a szociálpolitika 

alapfogalmainak, alapelveinek, technikáinak, értékeinek és célcsoportjainak elemzése, a jóléti 

állam szerepének és lehetőségeinek bemutatása, a jóléti állam intézményeinek és eszközeinek 

bemutatása, a szakmai nyelvezet fejlesztése, s a hallgatók készségeinek fejlesztése annak 

érdekében, hogy a hallgatók képesek legyenek megérteni és elemezni az alapvető társadalmi 

és szociálpolitikai jelenségeket és folyamatokat. 

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények 

A szociálpolitika alapfogalmainak, alapelveinek, technikáinak, értékeinek és célcsoportjainak 

ismerete, a jóléti állam szerepének és lehetőségeinek, a jóléti állam intézményeinek és 

eszközeinek ismerete, a jelenségek és folyamatok elemzésének képessége, a szakmai 

nyelvezet birtoklása, a szociálpolitikai jelenségek és folyamatok értelmezésének, elemzésének 

képessége. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak, a társadalmi 

egyenlőtlenségek feltárásának, elemzésének képessége; 

- az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában 

való közreműködés képessége; 

- a társadalmi problémák iránti érzékenység fejlesztése, 

- a társadalmi problémák iránti nyitottság növelése, 

- kommunikációs készség fejlesztése, 

- a szociokulturális különbözőségek ismeretén alapuló empátia és tolerancia növelése. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A társadalompolitika, a szociálpolitika, és a szegénypolitika fogalma, jellemzői 

2. A szociálpolitikára ható értékek: szabadság, biztonság, egyenlőség 

3. A jóléti állam kialakulása, szerepvállalása, típusai 

4. A jóléti elosztás: piac és redisztribúció 

5. A szociálpolitika alapelvei, a jóléti elosztás technikái 

6. A szociálpolitika intézményei és eszközei 

7. A társadalombiztosítási rendszerek kialakulása, jellemzői 

8. Szegénység, szegénypolitika 

9. A helyi önkormányzatok szociálpolitikája 
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10. A jóléti állam válsága  

 

Vizsgára bocsátás feltételei:  

1. Az órákon való rendszeres és aktív részvétel. 

2. A félév végén egy 100 pontos teszt legalább 50 %-os teljesítése. 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

 

Félév végi értékelés módja:  

A félév végi érdemjegy megszerzésének feltétele: 

1. Az órákon való rendszeres és aktív részvétel. 

2. A félév végén egy 100 pontos teszt legalább 50 %-os teljesítése. 

3. Kollokvium az előadások és a megadott kötelező irodalom alapján.  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom:  

Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába Napvilág Kiadó Budapest 2009. 115-265. old.   

Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Az ELTE Szociológiai Intézet  

Szociálpolitikai Tanszéke és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület 

könyvsorozata. A Szociális szakképzés könyvtára. T-TWINS Kiadói és Topográfiai 

Kft. Budapest 1994. 

 

Ajánlott irodalom:  

Castel, Robert: A társadalmi biztonság elvesztése I-II. Esély 2005/4. 42-66. old.  

2005/5. 3-24.old. és 2005/6. 3-23. old. 

Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek Esély 2005/4. 3-42. old. 

Ferge Zsuzsa: Mi történik a szegénységgel? Esély 2007/4. 3-24. old. 

Gilbert N.: Szolgáltatásból társadalmi ellenőrzés Esély 1998/6. 85-97. old.  

Gyulavári Tamás – Krémer Balázs: Miért áttekinthetetlen a pénzbeli szociális ellátások  

rendszere? Esély 2006/2. 29-48. old. 

Havasi Éva: A transzferjövedelmek szerepe a szegénység csökkentésében Esély 2005/4. 66- 

87. old. 

Szalai Júlia: A jóléti fogda I.-II. Esély 2004/6 19-37. 2005/1. 3-33. oldal. 

Tomka Béla: Rászorultsági elv vagy általános szociális jogok?  

Esély 2006/5. 20-43. old. 

Voszka Éva: Százezer vagy tízmillió? A rászorultak körei. Esély 2006/4. 3-21. old. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Az interjútechnika alapjai I. (adatgyűjtés) 

Kódja: BTSZA 205 

Félév: 2. 

Előfeltételek: BTSZA 106 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Murányi István 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus célja: a társadalomtudományi kutatások során gyakran alkalmazott kvalitatív 

kutatási módszerek bemutatása és gyakorlati megismerése.  A szeminárium során kiemelten 

foglalkozunk a szociális reprezentáció elméletével és a szociológiai (szociálpszichológiai) 

narratív paradigmára épülő elemzési technikákkal. A félév során áttekintjük a 

diskurzuselmzés módszereit és konkrét lépéseit, áttekintjük a narratív biográfiai elemzés, 

valamint a pszichológia tartalomelemzés alapjait. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- Az interjútechnika alapján készült adatfelvétel struktúrája, folyamata. 

- Az interjú típusok technikája. 

- Az interjúk feldolgozásának módszerei. 

- Az élettörténet interjúk típusai. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

Az interjútechnika adatgyűjtési szakaszának során a hallgatóknak lehetőségük nyílik a kutatás 

során vizsgált problémán keresztül helyi társadalmi problémák és fejlesztési lehetőségek 

feltárására. A kommunikációs készségek és a kapcsolatteremtés fejlesztése, valamint a 

társadalmi problémák iránti érzékenység kialakítása szintén a kurzus során szerzett aktív 

gyakorlat természetes velejárója. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  

1. A szeminárium célja, feladatok és határidők a félév során 

 

2. Az interjús módszerek típusai 

Kötelező irodalom:  

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.): Közösségtanulmány. 

Módszertani jegyzet. Budapest: Néprajzi Múzeum, PTE-BTK Kommunikáció- és 

Médiatudományi Tanszék, 269-277. old.  

 

Célzott és mélyinterjú összevetése 

Solt Otília: Interjúzni muszáj In: Uő: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I. 

Beszélő, Budapest, 1998. p: 29–48.- letölthető 
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3. Strukturálatlan interjúk  

Kötelező irodalom: 

Heltai Erzsébet-Tarjányi József: A szociológiai interjú készítése. Budapest, Tárki – letölthető   

Steinar Kvale: Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Jószöveg Műhely  

Kiadó, Budapest,2005. 

 

4. A fókuszcsoportos interjú 

Kötelező irodalom: 

Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport. Budapest: Osiris Kiadó, 231-302. old. 

Fókuszcsoportos interjú. In.: Letenyei László (szerk.): Településkutatás I.-II. Módszertani  

kézikönyv és szöveggyűjtemény. Budapest: TeTT könyvek, 97-119. old. (interneten 

elérhető) 

 

5. Tartalomelemzés & történeti-összehasonlító elemzés 

Kötelező irodalom: 

Ehmann Bea (2004): Tartalomelemzési módszerek a szubjektív időélmény vizsgálatára laikus  

beszélők szövegeiben. Magyar Pszichológiai Szemle, 59, (3), 345-361. - letölthető 

 

László János (2005): A narratív pszichológiai tartalomelemzés. Magyar Tudomány, 11. 

 1366.o. 

 

6. A narratív életútinterjú: elmélet 

Kötelező irodalom: 

Gyáni Gábor (1998): Emlékezés és oral history. In: Bögre Zsuzsanna (2007): Élettörténet a  

társadalomtudományokban. Szöveggyűjtemény. Budapest – Piliscsaba: PPKE, 155-

166. old. 

 

7. A narratív életútinterjú: gyakorlat 

Kötelező irodalom: 

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 Identitás  

Történetek. Múlt és Jövő kiadó Budapest, 61-78. – letölthető 

 

8. A biográfiai élettörténet módszere 

Kötelező irodalom: 

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. – Felsőoktatási jegyzet 

 

9. Identitás és narratívum 

Kötelező irodalom: 

Gyáni Gábor: Emlékezés és oral history, In: U.ő.: Emlékezés, emlékezet és a történelem  

elbeszélése, Napvilág kiadó, Budapest, 2000, 128-145.o.  

Kovács Éva - Vajda Júlia (2002): Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek. Múlt és Jövő kiadó  

Budapest. 
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10. Diskurzuselemzés: elmélet és gyakorlat. A megalapozott elmélet. 

Kötelező irodalom: 

Carver, Terell (2004): Diskurzuselemzés és a „nyelvi fordulat". Politikatudományi Szemle, 4,  

143-148. 

Gelencsér Katalin (2003): Grounded theory. Szociológiai Szemle, 1, 143-154. 

 

11. Zárthelyi írása a féléves anyagból.   

 

12. A félévi munka lezárása, egyéni teljesítmények értékelése. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: - 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

- Rendszeres részvétel a szemináriumokon: legfeljebb 3 hiányzás (beleértve az igazolt 

hiányzásokat is). 

- Minden szeminárium előtt rövid írásbeli beszámolót kell írni a kiadott kötelező 

irodalomból (az óra tárgyát alkotó témáról). A beszámolók értékelése: elfogadva-nem 

elfogadva (legalább 50 százalékos ismeretszint alapján). A zárthelyi dolgozat megírásának 

feltétele: legalább hat beszámoló elfogadása.  

- A zárthelyi dolgozat elfogadása: az elérhető pontszámok leagalább 50 százalékának 

elérése.  

- Az oktatóval megbeszélt szöveg szabadon választott (diskurzuselemzés, narratív 

biográfia, pszichológiai tartalomelemzés) elemzése, amelyet a félév végén meghatározott 

időpontban a muranyi@chello.hu címre kell küldeni. 

- A hallgatók munkájának év végi értékelése, az érdemjegy súlyozása: 

- 20 százalékban - a zárthelyi dolgozat eredménye 

- 50 százalékban -az évközi beszámolók teljesítése 

- 30 százalékban -az évközi beszámolók teljesítése 

 

A megengedettnél több hiányzás vagy öt (vagy több) beszámoló nem teljesítése, illetve 

elégtelen zárthelyi dolgozat esetén a kurzus érdemjegye elégtelen.  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

 

Ajánlott irodalom: 

Burrawoy, Michael (1991): Ethnography Unbound: Power and Resistence in the Modern  

Metropolis. Berkeley - Los Angeles, University of California Press. 

Denzin, Norman K. - Yvonna S. Lincoln 1994: Introduction: Entering the FIeld of Qualitative  

Research. In: uők (eds): Thousand Oaks. London, New Delhi, Sage Publications, 1-

18.Jennifer Mason: Kvalitatív kutatás. Jószöveg műhely. 2005. (ford. Tóth Kinga)   

Denzin, Norman K. - Yvonna S. Lincoln 1994: Introduction: Entering the FIeld of Qualitative  

Research. In: uők (eds): Thousand Oaks. London, New Delhi, Sage Publications, 1-18. 

Ehmann Bea (2002): A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés.  Budapest, Új  

Mandátum. 

Erős Ferenc: Az identitás labirintusai. Narratív konstrukciók és identitásstratégiák.  

Janus/Osiris, Budapest 2001. 

Gabriele Rosenthal (1995): Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur  

biographischer Selbstbeschreibungen, Campus, Franfurt/New York. 

 

mailto:muranyi@chello.hu
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Geertz, Clifford (1994): Sűrű leírás. és „A bennszülöttek szemszögéből": Az antropológiai  

megértés természetéről. In: Az értelmezés hatalma. Niedermüller Péter szerk.  

Budapest, Századvég, 170-216. 

Halbwachs, Maurice (1971): Az emlékezés társadalmi keretei. In: Ferge Zsuzsa (szerk.):  

Francia szociológia. Budapest, KJK, 124-131. 

Heller, Mária - Némedi, Dénes - Rényi, Ágnes (1990a): Népesedési viták, 1963-1986.  

Századvég, 2., 69-105. 

Kleining, Gerhard: A kvalitatív társadalomkutatás módszerének vázlata. Szociológiai figyelő,  

Elte,3. 49-75. 1987.  

László J., Péley B. (2005): Identitás és narratívum. In. Gervain, J.; Kovács, K.; Lukács, Á;  

Racsmány, M. (Szerk.) Az ezerarcú elme: Tanulmányok: Pléh Csaba 60. 

születésnapjára. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 390-397. 

László János: Társas tudás, elbeszélés, identitás. A társas tudás modern szociálpszichológiai  

elméletei. Scientia Humana-Kariosz, 1999. 

Manning, Peter K. - Betsy Cullum-Swan (1994): Narrative, Content and Semiotic Analysis.  

Handbook of Qualitatve Research, 463-478. 

Schütze, Fritz: A narratív interjú technikája az interakciósmező kutatásokban (kéziratos  

fordítás)  

Síklaki István: Vélemények mélyén. A fókuszcsoport módszer; a kvalitatív közvélemény- 

kutatás alapmódszere. Kossuth Kiadó, 2006 

Solt Otília: Interjúzni muszáj In: Uő: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I.  

Beszélő, Budapest, 1998. p: 29–48.- letölthető 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Terep gyakorlat I. (Intézménylátogatás) 

Kódja: BTSZA 206 

Félév: 2. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Diebel Andrea 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja olyan állami, civil, és forprofit szervezetek meglátogatása, amelyek a 

későbbiekben szakmai gyakorlati, illetve azt követően elhelyezkedési lehetőséget jelenthetnek 

a szociológia szakon végzett hallgatók számára.  

Cél tehát külső helyszíneken a potenciális terepgyakorlati helyek megismerése, 

tevékenységeik, feladatkörük, céljaik, eredményeik és az alkalmazott munkatársak 

karriertörténetén keresztül.  

Tantárgy további célja a 8 szervezet meglátogatása során szerzett tapasztalatok csoportos 

megvitatása, értékelése egyetemi helyszínen megvalósított tapasztalat-feldolgozó óra 

keretében.  

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- részvétel az órák 80%-án (min. 7 db intézmény-látogatáson), 

- előadás tartás min. 1 alkalommal a félév során a megismert intézmények egyikéről, 

- terepnapló készítése (min. 1,5 oldal/ intézmény terjedelemben). 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

Az intézménylátogatás órákon való részvétel eredményeként a hallgatók a következő 

kompetenciák birtokába jutnak:  

- pályaismeret,  

- társadalmi problémák iránti érzékenység, nyitottság, a szociokulturális különbözőségek 

ismeretén alapuló empátia és tolerancia, 

- rendszerszemléletű gondolkodásmód, 

- a szervezeti jelenségek iránti nyitottság,  

- a szervezetekre irányuló információk gyűjtésének és feldolgozásának képessége, 

- együttműködő, kapcsolatteremtő képesség, 

- kommunikációs készség, 

- álláskeresési kompetenciák. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
A terep-szervezetek interaktív intézménymegismerő órák során történő bemutatása keretében 

a hallgatók betekintést nyerhetnek olyan állami intézmények, piaci cégek, civil szervezetek, 

illetve azok részlegeinek működésébe, melyek:  

- a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a 

társadalmi egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére szakosodtak; 
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- az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programokat valósítanak 

meg, a társadalmi integráció erősítését támogatják, különösen a romák társadalmi 

integrációját szolgáló komplex programok kidolgozásával és megvalósításához szükséges 

szociológiai megközelítésmód érvényre juttatásával; 

- társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítését vállalják fel; 

- a szociológiailag releváns információk gyűjtésére, feldolgozására, a 

legkorszerűbb informatikai eljárások alkalmazására szakosodva kutatásokat végeznek 

piaci és elméleti szociológiai szakterületeken; 

- a humán erőforrások feltárásával, fejlesztésével foglalkoznak; 

- potenciális álláslehetőséget jelentenek a szociológia szakon végzett hallgatók számára. 

 

A félév során 8 óra (8 x 1,5 óra) keretében intézmények meglátogatás, ill. minden második 

intézmény meglátogatását követően a tapasztaltak feldolgozása történik majd 4 x 1,5 órás 

órakeretben.  

 

A meglátogatni tervezett intézmények listája: 

- MTA Regionális Kutatások Központja, Debreceni Csoportja (szociológiai kutatás) 

- Statisztikai Hivatal (szociológiai kutatás) 

- DataExpert Services Kft., Szinapszis Kft, (Piackutató cégek) 

- Életfa Önkéntes Centrum (közösségi tervezés, közösségfejlesztés, közösségi felmérés) 

- E-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Széchenyi Programiroda (európai uniós 

forrásokat kezelő, ill. tanácsadó szervezetek, területfejlesztés) 

- CSAT Egyesület, BIT Egyesület (humán erőforrások fejlesztése, társadalmi integrációs 

elősegítése, pályázatírás, projektmenedzsment) 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal intézményei: Igazságügyi Szolgálat, Munkaügyi 

Központ (munkaerő-piaci integráció, hátrányos helyzetű csoportok problémáinak 

kezelése) 

- Multinacionális cégek HR-személyzeti osztályai, munkaközvetítő szervezetek: IT 

Services Hungary, INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft (HR terület, piaci alapú 

munkaerőközvetítés) 

- Leader Csoportok (terület és településfejlesztés) 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

 

Félévközi ellenőrzés: A félév során a feldolgozó órák keretében hallgatók min. 1 alkalommal 

prezentálnak, valamely meglátogatott intézményről előre megadott szempontok szerint. Ezek 

az órák lehetőséget teremtenek a külső helyszíneken tapasztaltak közös feldolgozására, 

irányított beszélgetés keretében.  

 

Félév végi értékelés módja: terepnapló bemutatása és értékelése 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Terephelyek kézikönyve. (Szerkesztette: Diebel Andrea), Debrecen, Kiadó: Debreceni 

Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, 2012. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Közgazdaságtan 

Kódja: BTSZA 104, BTSZ 105 

Félév: 2. (Szociológia, Szociális munka és Politológia) 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: előadás (kollokvium) 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Fényes Hajnalka   

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A hallgatók megismerkedhetnek a közgazdaságtan, a mikro- és makroökonómia alapjaival, 

majd néhány kiemelt makroökonómiai területről lesz szó (kormányzati adózás és 

közkiadások, egyenlőtlenségek és szegénység közgazdasági vonatkozásai, adók és 

forrásmegosztás magyarországi trendjei, a magyar államháztartás kiadási és bevételi 

szerkezete, konjunktúra ciklusok, a pénz és a kereskedelmi bankok, a központi bank és a 

monetáris politika, a munkanélküliség, az infláció, közgazdasági irányzatok és iskolák). 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- Közgazdaságtan, a mikro- és makroökonómia lényege. 

- Kormányzat szerepe a vegyes-gazdaságban.  

- Piac, piaci mechanizmus, piaci kudarcok.  

- Kereslet és kínálat és a Marshall-kereszt.  

- Haszon, határhaszon, Gossen törvény, kereslet és fogyasztói magatartás 

- Makrogazdasági politika céljai és eszközei.  

- A költségvetési és monetáris politika lényege.  

- Aggregált kereslet és kínálat.  

- Kormányzati adózás és közkiadások.  

- Egyenlőtlenségek és szegénység közgazdasági vonatkozásai.  

- Adók és forrásmegosztás Magyarországi trendjei, a magyar államháztartás kiadási és 

bevételi szerkezete. 

- Konjunktúraciklusok és a gazdasági válságok jellemzői és okai. 

- Kereskedelmi bankok pénzteremtése. Modern pénz kialakulása.  

- Munkanélküliség fajtái, kialakulásának okai. 

- Inflációs elméletek és antiinflációs politikák. 

- A régi és legújabb makroökonómiai iskolák főbb különbségei. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

Mindhárom szak (szociológia, szociális munka, politológia) hallgatói esetén a 

Közgazdaságtan nem főtárgy. Követelmény a tudományterület alapvető fogalmainak 

(definícióinak) pontos ismerete, a közgazdaságtan logikájának megértése, néhány alapvető 

közgazdasági módszer alap szintű alkalmazása (bár a feladatmegoldás nem követelmény, de 

egyes grafikonok ismerete elengedhetetlen).  

Képessé kell tennünk őket: 

- a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a társadalmi 

egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére; 



62 

 

- az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában való 

közreműködésre; 

- a társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére. 

 

Alkalmassá kell őket tenni az alábbiakra: 

- a társadalmi konfliktusok kezelésében való közreműködésre. 

 

Rendelkezniük kell a következőkkel: 

- a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, 

- a társadalmi problémák iránti nyitottsággal, 

- a szociokulturális különbözőségek ismeretén alapuló empátiával és toleranciával. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Közgazdasági alapvetés (Kötelező: Samuelson: 3-15. old.) 

2. A piac és a kormányzat szerepe (Kötelező: Samuelson 25-40.old.) 

3. A kereslet és kínálat alapvető összetevői (Kötelző: Samuelson 43-56. old.) 

4. Kereslet és fogyasztói magatartás, haszon, határhaszon (Kötelező: Samuelson 77-92. old) 

5. A makroökonómia áttekintése (Kötelező: Samuelson 363-380. old.) 

6. Kormányzati adózás és közkiadások (Kötelező: Samuelson 273-296.old.) 

7. A magyarországi államháztartás szerkezete, bevételek, adók, kiadások, forrásmegosztás  

8. Hatékonyság vagy egyenlőség, a szegénység közgazdasági vonatkozásai (Kötelező: 

Samuelson 335-360 old.) 

9.  Konjunktúraciklusok és gazdasági válságok (Kötelező: Samuelson 421-432. old.) 

10. A pénz, a kereskedelmi bankok, a központi bank és a monetáris politika.  (Kötelező.: 

Samuelson 451-498.old.)  

11. A munkanélküliség típusai és okai (Kötelező: Samuelson 539-558. old.) 

12. Az infláció és az inflációellenes politikák (Kötelező: Samuelson 559-582. old.) 

13. Villogó makroökonómiai iskolák (Kötelező: Samuelson 599-620. old.) 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): Írásbeli vizsga 

(kiskérdések és esszé) a kiadott kérdéslista alapján 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

P. A. Samuelson - W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan, KJK Bp. 2000 évi kiadás (a kijelölt 

fejezetek) 

 

Benedek Dóra, Lelkes Orsolya, Scharle Ágota, Szabó Miklós: A magyar államháztartási  

bevételek és kiadások szerkezete 1991-2004 között. Közgazdasági Szemle 

2006/február 119-143. oldal 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A fogyatékossággal élők 

Kódja: BTSZA208 

Félév: 2.  

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Nagy Zita Éva 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a fogyatékosság fogalmaival, 

szociológiai megközelítéseivel, elméleteivel, mérésével, valamint az akadályozott / 

fogyatékossággal élő / megváltozott munkaképességű / egészségkárosodott emberek 

élethelyzetével, társadalmi-demográfiai jellemzőivel. A félév során külön figyelmet fordítunk 

a hallgatók fogyatékossággal élő emberek (hátrányos helyzetű csoportok) élethelyzete iránti 

érzékenységének fejlesztésével.  

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A tématerület alapvető fogalmainak ismerete. 

- A legfontosabb hazai és nemzetközi statisztikai források és szociológiai kutatások 

ismerete. 

- Az akadályozott / fogyatékossággal élő / megváltozott munkaképességű / 

egészségkárosodott emberek élethelyzetének, társadalmi-demográfiai jellemzőinek 

alapvető ismerete. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kurzus során alapvetően fejlődik a hallgatók szociológiai gondolkodása: egy csoport 

példáján keresztül ismerhetik meg, hogy hogyan konstruálódnak és „működnek” biológiainak 

tűnő, azonban mégiscsak társadalmi kategóriák, és ennek milyen következményei vannak az 

érintett emberek életére vonatkozóan. Az érintett csoportok társadalmi-demográfiai 

helyzetének megismerése segíti a hallgatók adatok „olvasására”, értelmezésére irányuló 

készségeinek fejlődését, a velük való „ismerkedés”, beszélgetés pedig elősegíti a hallgatók 

empátiájának, toleranciájának növekedését.     

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A fogyatékosság fogalmai. 

2. A fogyatékosság szociológiai értelmezése a különböző elméleti paradigmák tükrében. 

3. A fogyatékosság mérése, hazai és nemzetközi sztenderdek. 

4. A legfontosabb szociológiai kutatások Magyarországon és a világban. 

5. Az akadályozott / fogyatékossággal élő emberek élethelyzete, társadalmi-demográfiai 

jellemzői. 

6. A megváltozott munkaképességű / egészségkárosodott emberek élethelyzete, társadalmi-

demográfiai jellemzői. 

7. Érzékenyítés: filmek, beszélgetés, interjúkészítés érintett emberekkel. 
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Vizsgára bocsátás feltételei: 

Két, a félév tematikájához kapcsolódó interjú elkészítése (pl. érintett emberekkel, 

szakértőkkel, szakemberekkel). 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja: szemináriumi dolgozat 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Könczei György – Hernádi Ilona (2011): A fogyatékosságtudomány főfogalma és annak  

változásai. In: Nagy Zita Éva (szerk.): Az akadályozott és egészségkárosodott emberek 

élethelyzete Magyarországon. Budapest: NCSSZI, 7-28. old.  

http://modernizacio.hu/old/index.php?page=dokumentum&piller=5&dokid=602 

Nagy Zita Éva (2011): A fogyatékossággal élők. In: Csoba Judit (szerk.): Munkaerő-piaci  

változások, leszakadó társadalmi csoportok. Debrecen: Debreceni Egyetem  

Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 133-141. old.  

http://www.szocioteka.hu/files/konyvek/csoba_judit_munkaero-

piaci_valtozasok_leszakado_t.pdf 

Verdes Tamás – Scharle Ágota – Váradi Balázs: Intézet helyett. A fogyatékos személyeket  

támogató szociálpolitika megújításának lehetséges irányairól. Esély 2011/4.  

http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_4/01averdes.indd.pdf 

SINOSZ – MDAC – FESZT (2010): Fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok? A  

Magyar Fogyatékosügyi Civil Caucus párhuzamos jelentése az ENSZ Egyezményről.   

http://mdac.info/sites/mdac.info/files/hungarian_crpd_alternative_report.pdf 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

1998. év XXVI. törvény (A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról) 

2003. évi CXXV. Törvény (az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) 

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 

2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról  

 

http://modernizacio.hu/old/index.php?page=dokumentum&piller=5&dokid=602
http://www.szocioteka.hu/files/konyvek/csoba_judit_munkaero-piaci_valtozasok_leszakado_t.pdf
http://www.szocioteka.hu/files/konyvek/csoba_judit_munkaero-piaci_valtozasok_leszakado_t.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_4/01averdes.indd.pdf
http://mdac.info/sites/mdac.info/files/hungarian_crpd_alternative_report.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A romák társadalmi helyzete  

Kódja: BTSZA 209 

Félév: 2.  

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium (gyakorlati jegy) 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Krémer Balázs 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja a cigányok/romák társadalmi helyzetét meghatározó szociológiai, jogi, 

szociálpszichológiai és politikai körülmények áttekintése, e körülmények konzisztens, 

rendszerszerű átlátása. 

E körülmények áttekintéséhez szükséges alapvető ismeretekkel rendelkezni a cigányok/romák 

életkörülményeiről, oktatási és foglalkoztatási hátrányairól szóló empirikus kutatásokkal, de 

ezzel azonos súllyal a többségi társadalom azon szociálpszichológiai, kognitív, intézményes 

hárító és kirekesztő mechanizmusaival, olykor diszkriminatív gyakorlataival, amelyek a 

kisebbségi hátrányokat előállítják és fenntartják.  

A szeminárium áttekintést kíván adni a romákat sújtó társadalmi hátrányok különféle politikai 

értelmezéséről, különféle koncepcióiról, és a hátrányok enyhítésének hazai és nemzetközi 

próbálkozásairól. 

Az óra legfontosabb célja – az alapvető ismeretek elsajátításán túl – a szociológiailag 

megalapozott, „bizonyítékalapú” tények és a mégoly általánosan osztott vélekedések, 

előítéletek, sztereotípiák közötti különbségek meglátása; valamint e különbségtételek alapján 

a társadalmi reakciók, politikai koncepciók árnyalt megítélése és értékelése. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A cigány/roma kérdés szakirodalmának és alapvető empirikus adatainak ismerete. 

- A feldolgozott irodalmak kritikai elemzése, a „mögöttes koncepciók” beazonosítása és 

értelmezése. 

- Az empirikus adatok jelentős eltéréseinek elméleti és módszertani háttereinek ismerete. 

- Annak átlátása, hogy a különféle szociológiai koncepciók mennyiben és miképpen 

befolyásolják a probléma politikai konceptualizálását és a szakpolitikai intézkedések, 

programok orientációját. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- A legfontosabb fejlesztendő kompetencia az előítéletek/vélekedések és a bizonyítékokkal 

alátámasztott társadalmi tények közötti különbségek meglátása, értelmezése – és döntő 

súllyal az ezzel kapcsolatos önreflexiók képességének fejlesztése. („Miért is 

gondolom/látom/mondom így?”) 

- Ugyancsak fontos fejlesztendő készség/képesség a sajátos társadalmi problémák iránti 

érzékenységek fejlesztése – ugyanakkor a problémamegoldások iránti elköteleződés 

közben is az objektív, tárgyilagos elemzésre és megoldáskeresésre való ráhangolódás. 

- Az óra szemináriumi jellege nemcsak a kiadott irodalmak önálló feldolgozásában és 

prezentálásában – hanem a feldolgozott tartalmak megvitatásában is érvényre jut. Ennek 
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során fontos fejlesztendő kompetencia annak a vitakultúrának a fejlesztése, amely a 

másik megértésére épít, amely az ellentéteket és ellentmondásokat érveléssel és 

meggyőzéssel igyekszik feloldani – és, amely minden igyekezet ellenére, olykor a másik 

álláspontjának elfogadhatatlanságát, tarthatatlanságát rögzíti. Ennyiben az óra 

megkerülhetetlenül a felmerülő konfliktusok kezelésében is igyekszik a hallgatók 

ráhangolódásait és „működési módszereit” fejleszteni. 

  

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A kisebbségi kérdés alapvető fogalmai és koncepcionális keretei: egyenlőtlenségi-

szegénységi kockázatok, egyenlő lehetőségek (esélyegyenlőségi) kockázatok, 

szociálpszichológiai stigmák, jogi (diszkriminatív) megkülönböztetések. 

2. A társadalmi kirekesztés koncepciói és a kisebbségek. 

3. Rassz és etnicitás – stigma és identitás. 

4. A történeti, antropológiai, etnikus alapú koncepciók és vizsgálatok, nyelvi csoportok, 

eredetmondák és cigány identitások (Szuhay Péter, Michael Stewart, nemzetközi romulógiai 

kitekintések). 

5. A rassz alapú kutatási koncepciók – Kemény István és követőinek vizsgálatai 

Magyarországon – szegénység és hátrányos helyzet. 

6. Oktatási és foglalkoztatási hátrányok. 

7. Települési, "szegregációs" és izolációs hátrányok – külterület, telepek, belső szlumok, 

"elcigányosodó" falvak, stb. 

8. A "strukturális" és "diszkriminációs" hatások – az egyenlőtlenségek okai és eredetei. 

9. A kutatási (hátrány) koncepciók átválthatósága politikai koncepciókra, fejlesztési 

programokra. 

10. Rassz-alapú politikák, programok itthon és Európában – és azok kudarcai, korlátozott 

sikerei. 

11. Az affirmatív politikák "iróniája" (J. D. Skrentny) – lehet-e rasszista alapokon (a rasszok 

megkülönböztetését intézményesítve) küzdeni a rasszizmus ellen? (Nem nagyon...). 

12. "Színvak", nyomorenyhítő, inklúziós politikák,  "roma büszkeség" alapú 

identitáspolitikák, antirasszista politikák (avagy: a rasszizmushoz és anticiganizmushoz nem 

is kellenek cigányok...). 

13. Az Unió Roma Integrációs Stratégiája, nemzeti stratégiák – és a stratégia utóélete, viták a 

stratégiáról. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: (gyakorlat, szemináriumi jegy) 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja):  

Az órán való aktív részvétel, a kiadott irodalom hétről hétre történő elolvasása, megértése, az 

órai feldolgozásban való részvétel. 

Egy-egy kiválasztott témában, közösen kiválasztott szakirodalom vitaindító jellegű 

prezentálása, az órai vitán „kulcsszereplőként” való részvétel. 

Egy kiválasztott témában a vonatkozó szakirodalom esszé-szerű feldolgozása, írásban. 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező és ajánlott irodalom:  
Kötelező irodalom: 

A magyarországi cigányság, 1971-2003 / Kemény István, Janky Béla, Lengyel  

Gabriella. Budapest, Gondolat Kiadó-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 

2004. 

http://www.mtaki.hu/kiadvanyok/kemeny_janky_lengyel_moi_ciganysag_main.html
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Kemény István 1971-es és 2003-as országos cigányvizsgálatainak néhány dokumentuma 

http://www.mtaki.hu/Kemeny-Istvan-1971-es-es-2003-as-orszagos-

ciganyvizsgalatainak-nehany-dokumentuma/3/1209/0 

Kemény István (szerk.): A magyarországi romák. Budapest: Press Publika, 2000. 

Gyulavári Tamás – Kállai Ernő (szerk.): A jövevényektől az államalkotó tényezőig. A  

nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, 2010. 

Cigány gyerekek az általános iskolákban / Havas Gábor, Kemény István, Liskó Ilona. Bp.:  

Oktatáskutató Int., 2001. (letölthető az Educatio honlapjáról: 

http://www.hier.iif.hu/hu/kutatas_kozben.php 

A foglalkoztatási válság gyermekei : roma fiatalok középiskolai továbbtanulása az alhúzódó 

foglalkoztatási válság idején / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor. Bp.: MTA KTI: Budapesti  

Corvinus Egyetem, 2005, http://mek.oszk.hu/03600/03675/index.phtml 

A cigányság társadalomismerete, Iskolakultúra-könyvek 13. Sorozatszerkesztő: Géczi János,  

Szerkesztő: Reisz Terézia,Andor Mihály http://www.iskolakultura.hu/ikultura-

folyoirat/documents/books/A%20cig%E1nys%E1g%20t%E1rsadalomismerete.pdf 

Kovács Kriszta: Az igazságos kvóta, Fundamentum, 2006/4 szám,  

http://epa.oszk.hu/02300/02334/00025/pdf/EPA02334_Fundamentum_2006_04_005-

016.pdf 

Krémer Balázs: A cigánykérdésről  ÉS, 2012. 04.26.  

http://www.es.hu/kremer_balazs;a_ciganykerdesrol;2012-04-26.html 

An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, Európai Bizottság,  

2011, http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf 

 

Ajánlott irodalom: 

Barta Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 

Kovalcsik Katalin (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből  

Budapest: BTF-IFA-MKM, 2002. 

Kállai Ernő – Kovács László (szerk.): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és  

roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2009. 

Lehet-e? A pécsi Gandhi Gimnázium tanulságai, (A Magyar Pax Romana és az Európai  

Protestáns Magyar Szabadegyetem közös fóruma 2013. május 27-én) 

http://www.mtaki.hu/Lehet-e-A-pecsi-Gandhi-Gimnazium-tanulsagai/3/1204/0 - a 

meghívóról letölthető szövegek 

John David Skrentny: The Ironies of Affirmative Action – Politics, Culture and Justice in  

Amerika, U.of Chicago Press, 1996. 

 

 

http://www.mtaki.hu/Kemeny-Istvan-1971-es-es-2003-as-orszagos-ciganyvizsgalatainak-nehany-dokumentuma/3/1209/0
http://www.mtaki.hu/Kemeny-Istvan-1971-es-es-2003-as-orszagos-ciganyvizsgalatainak-nehany-dokumentuma/3/1209/0
http://www.hier.iif.hu/hu/kutatas_kozben.php
http://www.hier.iif.hu/hu/kutatas_kozben.php
http://mek.oszk.hu/03600/03675/index.phtml
http://mek.oszk.hu/03600/03675/index.phtml
http://mek.oszk.hu/03600/03675/index.phtml
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/books/A%20cig%E1nys%E1g%20t%E1rsadalomismerete.pdf
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/books/A%20cig%E1nys%E1g%20t%E1rsadalomismerete.pdf
http://epa.oszk.hu/02300/02334/00025/pdf/EPA02334_Fundamentum_2006_04_005-016.pdf
http://epa.oszk.hu/02300/02334/00025/pdf/EPA02334_Fundamentum_2006_04_005-016.pdf
http://www.es.hu/kremer_balazs;a_ciganykerdesrol;2012-04-26.html
http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf
http://www.mtaki.hu/Lehet-e-A-pecsi-Gandhi-Gimnazium-tanulsagai/3/1204/0
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Szakszövegolvasó szeminárium I. 

Kódja: BTSZA 210 

Félév: 2. 

Előfeltételek: Nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Takács Erzsébet  

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus célja hozzásegíteni a hallgatókat, hogy a szociológia és társadalomelméleti és 

empirikus szakszövegek feldolgozása terén tapasztalatra és önbizalmra tegyenek szert, és ezen 

a területen fejlesszék készségeiket. Ennek keretében elsősorbban a szövegértési és olvasás 

készségek feljlesztése a cél, valamint az, hogy a szociológiai elméleteknek, fogalmaknak és 

egy konkrét problémának, a szegénységnek az összekapcsolásán keresztül gyakorolják a 

társaldalmi jelenségek elméleti keretbe való illesztését. A kurzus során a hallgatók a félév 

témájához kapcsolódó (magyar, de kisebb részben idegen nyelvű) szociológiaelméleti 

szakirodalmakat és empirikus elemzéseket olvasnak el és azokat a szemináriumon közösen 

feldolgozzák. Az órán a szövegek problémás részeit közösen olvassák, a szemináriumvezető 

összefoglaló kérdéseket tesz fel a hallgatóknak, vitát generál a szöveggel kapcsolatosan, 

alkalmanként csoportos formában. A szemináriumvezető előzetes szempontokat ad meg a 

szövegek otthoni feldolgozásához (fókuszált olvasás készségének fejlesztése) vagy rövid 

összefoglaló írását kéri a résztvevőktől. A félév végén a résztvevők egy szemináriumi 

dolgzatot írnak, amelyben egy szegénységgel kapcsolatos elméleti/fogalmi kérdésre keresik a 

választ szociológiaelméleti irodalom alapján.  

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- a szeminárium rendszeres látogatása (3 hiányzés megengedett), 

- a kiadott irodalom foldolgozása, a hozzjuk kapcsolódó feladatok teljesítése (összefoglaló 

írása, kérdések megválaszolása), 

- aktív órai munka, a beszéletéseken való részvétel, 

- zárthelyi dolgozatok, 

- szemináriumi dolgozat (10 oldal másfeles sorköz, hivatkozások és irodalomjegyzék 

szakszerű  használatával). 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kurzus alapvetően szociológus kutatói kompetenciaterülethez kapcsolódóan az alábbi 

készségek és jártasságok fejlesztését tűzi ki célul,  

- az olvasási/szövegértési készségek (fókuszált olvasás, áttekintő olvasás), 

- a fogalmi és absztrakt gondolkodásra való képesség, azaz a szociológiai elméletek konkrét 

problémával való összekapcsolásának készsége, 

- a tudományos prózában való fogalmazás készsége,  

- a szakirodalom tudományos elveknek és etikai szabályoknak megfelelő felhasználásában, a 

hivatkozási rendszerek alkalmazásában való jártasság. 
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A tantárgy részletes leírása:  
A félév során feldolgozásra kerülő irodalmak (az alábbiakból minimum 12): 

 

1. Szegénység a magyar irodalomban (Tar Sándor: A mi utcánk, Kosztolányi: Édes Anna, 

Móricz: Árvácska, Illyés Gyula: Puszták népe, Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság, Kovács 

Imre: Néma forradalom stb.)  

2. Jahoda, Marie – Lazarsfeld, Paul F. – Zeisel, Hans: Marienthal, Új Mandátum, 1999, 9-10, 

27-42, 93-125. 

3. Whyte, William Foote: Utcasarki társadalom. Egy olasz szegénynegyed 

társadalomszerkezete, Új Mandátum, 1999, 13-142, 301-324. 

4. Herbert J. Gans: Mire szolgálnak az érdemtelen szegények? Esély, 1992,3, 3-16. 

5. Robert Castel: A szociális kérdés alakváltozása, A Szociálpolitikai Értesítő Könyvtára, 

Budapest, 1988, 349-417.  

6. Howard S. Becker: A kívülállók, in: A deviáns viselkedés szociológiája (szerk.: Andorka – 

Buda – Cseh-Szombathy), Gondolat, 1974. 

7. Kendall, Diana: Sociology in our times, Belmont, CA, Thomson/Wadsworth, 2007, Global 

stratification fejezete 

8. Dorota Lepianka – John Gelissen – Wim van Oorschot: Popular Explanations of Poverty in 

Europe. Effects of Contextual and Individual Characteristics across 28 European Countries, 

Acta Sociologica March, 2010 vol. 53, no. 1, 53-72. 

9. Phil Cohen, Szubkulturális konfliktusok és külvárosi lakóhelyi közösségek, in: Devianciák 

(szerk. Rácz József), Új Mandátum, Budapest, 2001, 107–111. 

10. Miliband, Edward: Számít-e az egyenlőtlenség? In: Anthony Giddens – Patrick Diamond 

(szerk): Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről – és az új egyenlőségről, Budapest, 

Napvilág, 2006, 61-77.  

11. Esping-Andersen, Gosta (2006): Jövedelmi egyenlőtlenség és esélyegyenlőtlenség. In: 

Anthony Giddens – Patrick Diamond (szerk): Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről – 

és az új egyenlőségről, Budapest, Napvilág, 2006, 21-61.   

12. Ulrich Beck: Túl renden és osztályon? Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi 

individualizációs folyamatok és az új társadalmi alakulatok, identitások keletkezése, in: A 

társadalmi rétegződés komponensei (Angelusz R. szerk.) Budapest, Új Mandátum, 418–468. 

13. Thorstein Veblen: A dologtalan osztály elmélete, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1975, 29-

120. 

14. Bibó István: Elit és szociális érzék, in: Válogatott tanulmányok I. 1935–1944. Magvető, 

1986, 221-242. 

15. Putnam, Robert D. “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”, Journal of 

Democracy, 1995, 1, 65-78. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:- 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

- órai munka, otthonra kiadott önálló feladatok értékelése a félév végén, súlya: 30% 

- zárthelyi dolgozatok a kiadott irodalmakból, súlya: 30% 

- szemináriumi dolgozat a félév végén, írsbeli és szóbeli értékelés, súlya: 40% (tartalmi 

szempontok 30%, formai szempontok 10%) 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Ld. a tantárgy részletes leírásában. 
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HARMADIK FÉLÉV 
 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A helyi társadalom szerkezete (Településszociológiai elemzések) 

Kódja: BTSZA 301 

Félév: 3. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Kovách Imre  

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja bevezetés a falusi és városi helyi társadalmak szerveződésének, 

egyenlőtlenségi és hatalmi viszonyainak, a helyi nyilvánosság és civil társadalom, a helyi 

társadalmak viselkedési normáinak és értékeinek a világába. 

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények 

- a városi és vidéki helyi társadalom fogalmi leírása, 

- a helyi társadalmak 1945 előtt,   

- helyi társadalom a szocializmusban,  

- a helyi társadalmak újraéledése 1990 után, 

- a városi és vidéki társadalmi egyenlőtlenségek és esélyek, 

- a városi és vidéki értékek és viselkedési normák, 

- a városi és vidéki megítélése a magyar társadalomban,  

- a cserefolyamatok a város és falu között, 

- a városi és vidéki társadalmak Európában. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- a helyi társadalmak működésének ismeretében a társadalmi egyenlőtlenségek feltárása, 

elemzése; 

-  az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok döntési 

folyamatainak a kidolgozásában való közreműködésre; 

- a társadalmi hatású döntések szociológiai következményeinek előkészítése; 

- a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések 

előmozdítására; 

- a szociológiailag releváns információk gyűjtésre, feldolgozására, a legkorszerűbb 

informatikai eljárások alkalmazására; 

- a társadalmi konfliktusok kezelésében való közreműködésre; 

-  a helyi fejlesztési lehetőségek feltárására, fejlesztési programok kidolgozásában, 

megvalósításában való részvételre, a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, a 

társadalmi problémák iránti nyitottsággal. 
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A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A helyi társadalom fogalma. A város és vidék meghatározások. Város és vidékimázsok. 

2. A helyi társadalmak 1945 előtt. A városi/polgári és a vidéki/paraszti szerveződésének 

sajátosságai Magyarországon. A városi és vidéki társadalom kapcsolata és átmenetei. 

3. A helyi társadalom a szocializmusban. A hagyományos helyi társadalmak leépítésének 

következményei. A városi és vidéki modernizáció helyi társadalmai. Szocialista 

társadalomszervezési kísérletek. A helyi társadalmak lassú éledése a nyolcvanas években. 

4. A helyi társadalmak 1990 után. Polgárosodás és paraszttalanítás. A helyi politika. 

Globalizálódás és hálózatosodás. 

5. A városi és vidéki társadalmi egyenlőtlenségek és esélyek. A városi és vidéki 

munkaerőpiaci, jövedelmi, iskolázottsági esélykülönbségek. A generációk a helyi 

társadalomban. 

6. A városi és vidéki értékek és viselkedési normák. A városi és vidéki nyilvánosság terei és 

intézményei. A közvélemény és a helyi társadalmak. Érdekek, normák, erkölcsök, nemi 

szerepek. 

7. A városi és vidéki tradíciók. A helyi társadalmak tárgyi környezete. Helyi társadalom és 

természeti környezet. Idő és térhasználat. 

8. A cserefolyamatok a város és falu között. Urbanizáció vidéken, ruralizáció a városban. 

Turizmus és helyi társadalom. Városi fogyasztó, vidéki termelő.  Hatalom és helyi 

társadalom.  

9. A városi és vidéki megítélése a magyar társadalomban, Vidék imázs – város imázs. 

Előítéletek. 

10. A városi és vidéki társadalmak Európában. Fejlődésközpontok és a későn jövők. Közép –

Európa sajátosságai. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs  

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: írásbeli  

Félév végi értékelés módja: írásbeli  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Csanád Gábor – Csizmady Adrienne – OLT Gergely (2012), Átváltozások ELTE Eötvös  

Kiadó 

Csizmady Adrienne (2008) A lakóteleptől a lakóparkig. Budapest: Új Mandátum Kiadó,  

Csurgó Bernadett (2007/1) Képek és képzetek a mai magyar vidékről. In Kovách Imre  

(szerk.) Vidékiek és városiak. L’Harmattan – MTA PTI, Budapest, 45-67. 

Kovách Imre (2012) A vidék az ezredfordulón.  A jelenkori magyar vidéki társadalom  

szerkezeti és hatalmi változásai. Argumentum, 32-46 o, 112 -134 o, 146 -154 o,  

195 - 203 o. 

Kovács Éva (2007) (szerk.) Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Néprajzi Múzeum –  

PTE -BTK Kommunikáció- és Médiatudomány, Budapest–Pécs. 

Kovács Katalin. (2008) Kistelepülések lépéskényszerben. In Váradi M. Kistelepülések  

lépéskényszerben. Új Mandátum Könyvkiadó, MTA Regionális Kutatások Központja,  

Budapest, 7–29. 

Megyesi Boldizsár. (2007/2) A magyar lakosság vidékkel kapcsolatos attitűdjei. In Kovách I.  

(szerk.) Vidékiek és városiak. L’Harmattan – MTA PTI, Budapest, 27–44. 
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Niedermüller Péter: A város: kultúra, mítosz, imagináció. Mozgó Világ, 1994. 5. szám; 

Szelényi Iván. (1973)  Bevezető tanulmány. in Szelényi Iván (sz) Városszociológia, 7-41. 

 

Ajánlott irodalom: 

A. Gergely András: Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom, MTA Politikai  

Tudományok Intézete, Akadémiai kiadó, Bp., 1993. 

Bőhm Antal. (1999) Az önkormányzatok és a helyi hatalom. In Bayer József – Kulcsár  

Kálmán (szerk.) A politikatudomány arcai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 154–181. 

Bőhm Antal, Bódi Ferenc (sz) (2000) Sikeres helyi társadalmak Magyarországon Agroinform  

Kiadóház, Budapest 

Granberg Leo. Kovách Imre, Tovey, Hilary (eds) (2001) Europe’s green ring Ashgate  

Pálné Kovács Ilona. (2008) Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus. Kiadó,  

Budapest–Pécs 

Pásztor Gyöngyi Városszociológia - Elméletek és problémák, Kolozsvári Egyetemi Kiadó /  

Presa Universitară, 2006 

Mike Savage, Alan Warde and Kevin Ward (2003) Urban sociology, capitalism and  

modernity, Palgrave Macmillan 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Területi egyenlőtlenségi viszonyok  

Kódja: BTSZA 302 

Félév: 3. 

Előfeltételek: nincs   

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Valuch Tibor 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A társadalom térbeli tagolódásának 

megismerése, a településviszonyok szerinti társadalmi különbségek változásainak 

társadalomtörténeti bemutatása, a településeken belüli társadalmi tagolódás vizsgálata, a 

területi egyenlőtlenségek történeti, földrajzi és szociológiai dimenzióinak áttekintése. A 

településszerkezeten belüli és a településtípusokon belüli társadalmi tagolódás bemutatása. 

 

A tantárgy minimum követelményei: alapszintű fogalmi és elméleti tájékozottság és ennek 

bizonyítása a számonkérés során. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: Értelmezőkészség,  

ismeret-szint bővítés, az összehasonlító megközelítések bemutatása, elsajátítása, a területi 

statisztika megismerése, a település-földrajzi, településszociológiai és településtörténeti 

módszerek, elméletek, megközelítések elsajátítása. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A város- és faluszociológia kialakulása és fejlődése.   

2. A hazai településkutatási hagyományok.   

3. Az urbanizáció társadalmi problémái.  

4. A társadalomszerkezet változásai Magyarországon az elmúlt félévszázadban a területi 

statisztikák tükrében. 

5. Településszerkezet és társadalmi egyenlőtlenségek. 

6. A településeken belüli társadalmi tagolódás. 

7. Az ökológiai társadalmi szerkezet. 

8. Az új lakótelepek szociológiai problémái. 

10. Az államszocialista településfejlesztés- és tervezés mechanizmusai és története. 

11. A város-falu egyenlőtlenségek problematikája  a harmincas évektől napjainkig. 

12. A polgári átmenet és a regionális egyenlőtlenségek a rendszerváltás után. 

13. A területfejlesztés és a térbeliség új folyamatai  napjainkban.  

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

Az előadások rendszeres látogatása és a félévet záró kollokvium sikeres letétele 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): Kollokvium 
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Kötelező irodalom: 

Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza. Pécs, 1999, Dialóg-Campus. 

Csanádi Gábor–Ladányi János: Budapest térbeni-társadalmi szerkezetének változásai.   

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 

Enyedi György: Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Budapest, 1993, KJK. 

Ladányi János: Lakóhelyi szegregáció Budapesten. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest,  

2008. 

Perczel György (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Budapest, 2003.  

ELTE Eötvös Kiadó 

Szirmai Viktória: Globalizáció és a nagyvárosi tér társadalmi szerkezete. Szociológiai  

Szemle, 2004/4. sz. 3-25. o.  

Vági Gábor: Versengés a fejlesztési forrásokért. Budapest,1982 Közgazdasági és Jogi  

Könyvkiadó. 

 

Ajánlott irodalom: 

Csanády Gábor et. al.:Város, tervező, társadalom. Budapest, 2010. Sík Kiadó. 

Csizmady Adrienne: Lakóteleptől a lakóparkig. Budapest, 2008. Új Mandátum. 

Enyedi György: A magyar faluhálózat átalakulása. Agrártörténeti Szemle, 1994/1-4. sz. 52- 

57. o. 

Izsák Éva: A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői. Budapest, 2003. Napvilág  

Kiadó. 

Gyáni Gábor-Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második  

világháborúig. Budapest, 1998. Osiris. 

Konrád, Gy. – Szelényi, I.: A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. Valóság,  

1971/12. sz. 

Kovách Imre: A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai.  

Budapest, 2011. MTA doktori értekezés kézirata. 

Kárpáti Zoltán (szerk.): Társadalomi és területi folyamatok az 1990-es évek Magyarországán.  

Budapest, 1997, MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja. 

Ladányi János: A burkolt szelekciótól a nyílt diszkriminációig. MTA Történettudományi  

Intézet – MTA, Társadalomkutató Központ, Budapest, 2009. 

Mumford, L.: A város a történelemben. Budapest, 1985. Gondolat 

Szelényi Iván: Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Budapest, 1990, Akadémiai. 

Szelényi, I., Konrád, Gy.:  Az új lakótelepek szociológiai problémái. Budapest,  

1969.Akadémiai Kiadó 

Szelényi, I.: Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Akadémiai Kiadó, 1992.  

Budapest 

Szeredás Judit: A Budapesti agglomeráció, 1980-1990. Statisztikai Szemle, 1992/11. sz. 909- 

929. o. 

Szirmai, Viktória (szerk.) A versenyképesség társadalmi tényezői – Hogyan lehetnek a  

magyar  nagyvárostérségek versenyképesebbek? Dialóg – Campus Kiadó, Budapest –  

Pécs, 2009. 319.  

Szirmai V.: A magyar nagyvárosi térségek társadalmi jellegzetességei.  Magyar Tudomány,  

168. 2007. 6. pp. 740–758. 

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest,  

2001. Osiris. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

A tantárgy címe: Az életmódtörténet területi dimenziói 

Kódja: BTSZA 303  

Félév: 3. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Valuch Tibor 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A (nagy)városi és vidéki (kisvárosi, falusi, tanyai ) életmódcsoportok történeti szociológiai  

jellemezőinek bemutatása (paraszti, munkás, polgári életmód). 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: Elemző készség, 

adatgyűjtési gyakorlat, adatértelmezés, kérdezés-technika, tanulmányírási készségek 

fejlesztése. 

 

A tantárgy minimum követelményei: Az alapvető ismeretek elsajátítása, az adatgyűjtési és 

értelmezési kompetenciák használata. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Társadalmi tér és életmód történeti változásai. 

2. Települési viszonyok, településtípusok, településszerkezet és életstílus. 

3. Területi egyenlőtlenségek és a társadalom. 

4. Városi élet a XX. századi Magyarországon. 

5. Kisvárosi, nagyvárosi, mezővárosi élet. 

6. Budapest – fővárosi életmód. 

7. Vidéki élet. 

8. Falusi életmód. 

9. Rurális élet. 

10. Tanyai életmód. 

11. Peremhelyzetek – marginalizáció, szegregáció, gettósodás. 

12. Útközben levők, ideiglenes élethelyzetek, vándorlás, ingázás, albérlet, ágybérlet, 

munkásszállás, otthontalanság. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: A kurzus teljesítésének a feltétele a rendszer óralátogatás, az 

aktív részvétel, az egyéni feladatok színvonalas teljesítése és a félévzáró zárthelyi dolgozat 

sikeres megírása. 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): zárthelyi dolgozat, 

beszámoló, prezentáció. 
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Kötelező irodalom: 

Andorka Rudolf: A községi és paraszti társadalom hátrányos helyzete. In: Andorka Rudolf: 

Merre tart a magyar társadalom? Lakitelek, 1996, Antológia Kiadó, 116-126. o. 

Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza. Pécs, 1999, Dialóg-Campus. 

Csanády Gábor et. al.:Város, tervező, társadalom. Budapest, 2010. Sík Kiadó. 

Enyedi György (szerk.): Magyarország település környezete. Budapest, 2000. MTA. 

Kovách Imre: A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai.  

Budapest, 2011. MTA doktori értekezés kézirata. 

Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon  

(18801920), Debrecen, 1991, KLTE. 

Perczel György (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Budapest, 2003.  

ELTE Eötvös Kiadó 

Szelényi Iván: Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Budapest, 1990, Akadémiai. 

 

Ajánlott irodalom: 

Bárth János: Szállások, falvak, városok. Kalocsa, 1996.     

Beluszky Pál: A magyarországi városhierarchia változásai a XX. században 

In: Timár LajosPüski LeventeValuch Tibor (szerk.): Politika, gazdaság és 

társadalom a XX. századi magyar történelemben I. Jelenkortörténeti Műhely II. 

Debrecen, KLTE Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi 

Tanszéke, 1999. 207-227. o. 

Benda Gyula: Budapest társadalma. Budapest Főváros Levéltárának Közleményei 1984.  

Budapest, 1985, BFL. 

Borsos Endre-Csite András-Letenyei László(szerk.): Rendszerváltozás után: falusi sorsforduló  

a Kárpát-medencében. Budapest, 1999, SzámalkMTA PTI. 

Cséfalvay, Z. (1999) Helyünk a nap alatt - Magyarország és Budapest a globalizáció korában. 

Kairosz Kiadó, Budapest, 227 o. 

Csizmady Adrienne: Lakótelep és társadalmi szegregáció. Szociológiai Szemle, 1996/3-4. sz.  

205-222. o. 

Enyedi György: Település és társadalom. Budapest, 1986, Gondolat. 

Enyedi György: Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Budapest, 1993, KJK. 

Enyedi György: A magyar faluhálózat átalakulása. Agrártörténeti Szemle, 1994/1-4. sz. 52- 

57. o. 

Hárs Ágnes: Népességmozgások Magyarországon a XXI. század küszöbén. 

In: Lukács Éva–Király Miklós (szerk.): Migráció és Európai Unió. Szociális és 

Családügyi Minisztérium, Budapest. 2001. 

Izsák Éva: A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői. Budapest, 2003. Napvilág  

Kiadó. 

Kárpáti Zoltán (szerk.): Társadalomi és területi folyamatok az 1990-es évek Magyarországán.  

Budapest, 1997, MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja. 

Kósa László: Egy tanyai gazdaság 1974-ben (eszköztár és életmód) 

In: Pölöskei FerencSzabad György: A magyar tanyarendszer múltja. Budapest, 1980, 

Akadémiai Kiadó. 399-424. o. 

Ladányi János–Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és délkelet-európai  

romák történetei és összehasonlító szociológiai vizsgálata. Napvilág Kiadó, Budapest, 

2004. 190 oldal 

Ladányi János-Virág Tünde: A szociális és etnikai alapú lakóhelyi szegregáció változó formái  

Magyarországon a piacgazdaság átmeneti időszakában. Kritika, 2009. július-augusztus- 16- 

22. o. 
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Paládi-Kovács Attila (szerk.) Magyar Néprajz VIII. kötet Társadalom. Budapest, 2000.  

Akadémiai. 

Romsics Imre: Homokmégy - Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából.  

Kalocsa, 1998. Visky Károly Múzeum. 

Szenti Tibor: Tanyák. Budapest, 1979. Gondolat Kiadó 

Szeredás Judit: A Budapesti agglomeráció, 1980-1990. Statisztikai Szemle, 1992/11. sz. 909- 

929. o. 

Szirmai Viktória: “Csinált” városok. Budapest, 1988, Magvető. 

Szirmai Viktória: Globalizáció és a nagyvárosi tér társadalmi szerkezete. Szociológiai  

Szemle, 2004/4. sz. 3-25. o.  

Tímár Judit: Szuburbanizálódó falusi települések az Alföldön. Agrártörténeti Szemle, 1994/1- 

4. sz.121-136. o. 

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest,  

2001. Osiris. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Az interjútechnika alapjai II.(adatfeldolgozás, adatelemzés) 

Kódja: BTSZA 304 

Félév: 3.  

Előfeltételek: BTSZA 205 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Nagy Zita Éva 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja hogy a hallgatók megismerjék, kipróbálják, illetve gyakorolják a 

legfontosabb kvalitatív elemzési eljárásokat, valamint az elemzési eljárások eredményei 

interpretálásának technikáit. A tantárgy keretében elemzett interjúkat a hallgatók a megelőző / 

más kurzusok során saját maguk veszik fel, így a félév alkalmas az interjúzói készségek újbóli 

fejlesztésére is.   

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A kvalitatív elemzés, tartalomelemzés főbb lépéseinek ismerete. 

- A kódolás alapvető technikáinak ismerete. 

- A legfontosabb interjúelemzési és interpretálási eljárások ismerete. 

- A kutatásetika alapvető ismerete. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kvalitatív elemzési eljárások gyakorlatban történő elsajátítása elősegíti a hallgatók 

elemzőkészségének, strukturált gondolkodásának, átlátóképességének fejlődését. Az 

elsajátított ismeretek képessé teszik őket arra, hogy akár eltérő véleményeket, nézeteket 

strukturáltan átgondoljanak és összefoglaljanak, valamint interpretáljanak a nyilvánosság felé. 

A kurzus éppen ezért segíti az értő olvasás és problémaérzékenység elmélyülését, fejleszti az 

íráskészséget és a témák átbeszélése okán a hallgatók szóbeli kommunikációs készségeit is.  

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  

- A kvalitatív elemzés, tartalomelemzés főbb lépései. 

- A kódolás technikái. 

- Interjúelemzési eljárások. 

- A számítógépes tartalomelemzés alapjai. 

- Az interpretálás eszközei. 

- Anonimitás, etikai kérdések . 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 
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Félév végi értékelés módja: szemináriumi dolgozat (kapcsolódó vagy korábbi kurzusokon 

felvett interjúk elemzése vagy más kvalitatív adatgyűjtésből származó adatok elemzése) 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Gelencsér Katalin (2003): Grounded theory. In: Szociológiai Szemle, 2003/1. 

  http://www.mtapti.hu/mszt/20031/008.pdf 

Steinar Kvale (2005): Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Budapest:  

Jószöveg Műhely Kiadó, 161-224. old.  

Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás.  

Budapest: Osiris Kiadó, 230-303. old.  

Vajda Júlia (2006): 1956 – ahogy azt a soá túlélői elbeszélik. In: Beszélő, (9), 2006 /10., 75- 

87. old.  

http://beszelo.c3.hu/cikkek/1956-%E2%80%93-ahogy-azt-a-soa-tuleloi-elbeszelik 

Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) etikai kódexe  

http://www.szociologia.hu/tudomanyos_etika/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtapti.hu/mszt/20031/008.pdf
http://beszelo.c3.hu/cikkek/1956-%E2%80%93-ahogy-azt-a-soa-tuleloi-elbeszelik
http://www.szociologia.hu/tudomanyos_etika/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A survey technika alapjai I. (adatgyűjtés) 

Kódja: BTSZA305 

Félév: 3. 

Előfeltételek: BTSZA106 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Murányi István 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók résztvevőként ismerjék meg a kérdőíves kutatási adatfelvétel 

lehetőségeit és korlátait. A megfelelő elméleti alapozást követően a hallgatók egy konkrét 

kérdőíves kutatás (face to face interjúk) során (student fieldwork) a gyakorlatban sajátítják el 

a "klasszikus" adatgyűjtési folyamatát (adatfelvétel, terepmunka).  Az előkészítő szakaszokra 

(konceptualizálás, operacionalizálás) építve, a kismintás hallgatói kérdőves kutatás 

középpontjában a survey technikával megközelíthető kérdésfeltevések tisztázása, kutatási terv 

készítése, a kérdőív operacionalizálásának és előkészítésének módszertani követelményei, a 

mintavétel logikája, valamint az instruktori és kérdezőbiztosi munka technikai eljárásai 

állnak. A hallgatók képesek legyenek kutatási tervet készíteni és adott problémához a 

megfelelő operacionalizási és konceptualizálási feladatokat elvégezni. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A kérdőíves adatfelvétel struktúrája, folyamata. 

- A mintavétel logikája. 

- A kérdőív típusok, kérdés típusok. 

- Konceptualizálás és opracionalizálás a survey során. 

- A kérdezőbiztos feladata, szerepe a survey kutatásokban. 

- Az instruktor feladata a kérdőíves kutatásokban. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A survey kutatási technika adatgyűjtési szakaszának során a hallgatóknak lehetőségük nyílik a 

kutatás során vizsgált problémán keresztül helyi társadalmi problémák és fejlesztési 

lehetőségek feltárására. A kommunikációs készségek és a kapcsolatteremtés fejlesztése, 

valamint a társadalmi problémák iránti érzékenység kialakítása szintén a kurzus során szerzett 

aktív gyakorlat természetes velejárója. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A szeminárium célja, feladatok és határidők. 

2. Kérdőíves vizsgálatok kutatási tervének készítése. 

Feladat1: választott kutatási téma (és indoklás) leadása 

Feladat2: kötelező olvasmány (Babbie: 5. fejezet) 

3. Kérdőíves vizsgálatok kérdezési módszerei. 

Feladat3: kérdőív kiinduló (draft) kérdéseinek leadása 

Feladat4: kötelező olvasmány (Babbie: 6. fejezet & Fisher:72-98 old.) 
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4. A kérdőív szerkesztése.  

Feladat5: kötelező olvasmány (Babbie: 9.fejezet  & Scipione: 139-168 old.) 

5. Zárthelyi dolgozat (kötelező olvasmányok)    

Feladat6: konceptualizáció, dimenziók meghatározása 

6. A kiinduló kérdések megvitatása, a Zh eredmények ismertetése és megbeszélése. 

7. A keresett információk meghatározása, hallgatók módszerválasztása  

8. A kérdések szerkesztése, kérdőív szerkezete. A hallgatói kérdőívek szerkezetének  

kialakítása.  

10. A kérdezőbiztos munkája. Etikai kérdések, szakmai etikai kódex.  

Feladat7: próbakérdőív elkészítése  

11. A kérdezések tapasztalatainak megbeszélése.  

Feladat8: írásbeli beszámoló a próbakérdezésről + kérdőívek leadása 

12. A korrigált kérdőívek közös megbeszélése. 

Feladat9: a korrigált kérdőívek leadása 

13. A félévi munka lezárása, egyéni teljesítmények értékelése. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

- Rendszeres részvétel a szemináriumokon: legfeljebb 3 hiányzás (beleértve az igazolt 

hiányzásokat is). 

- A zárthelyi dolgozat elfogadása: az elérhető pontszámok leagalább 50 százalékának 

elérése.  

- A leadandó választott téma (Feladat1), a kiinduló kérdések (Feladat3), a fogalmak és 

dimenziók meghatározása (Feladat6), a választott egyéni próbakérdőív (Feladat7), a 

kérdőíves lekérdezésről készített beszámoló (Feladat8) határidőre való elkészítése (leadás 

elektronikusan a meghatározott szeminárium előtti nap 18.00 óráig, illetve a meghatározott 

szemináriumon nyomtatott formában). 

- A feladatok teljesítése hiányában ZH nem írható. 

- A saját próbakérdőív lekérdezése a meghatározott alkalomra. 

- A lekérdezett próbakérdőívek leadása a meghatározott szemináriumon. 

- A javított próbakérdőív leadása nyomtatott formában a meghatározott szemináriumon. 

- A hallgatók munkájának év végi értékelése, az érdemjegy súlyozása: 

 

- 30 százalékban - a zárthelyi dolgozat eredménye 

- 35 százalékban -az évközi feladatok teljesítése és értékelése 

- 35 százalékban - a korrigált egyéni próbakérdőív értékelése  

 

A megengedettnél több hiányzás vagy a leadási határidők kettőnél több alkalommal 

történő túllépése vagy elégtelen zárthelyi dolgozat esetén a kurzus érdemjegye elégtelen.  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező irodalom: 

 

Babbie, E. (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi. 5. Fejezet 

Fischer, Gy. (2001): Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak? Budapest, Bagolyvár. 72-98.p. 

Scipione, P. A. (1994): A piackutatás gyakorlata. Budapest, Springer-Verlag. 139-168.p. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Projekt I. 

Kódja: BTSZA 306 

Félév: 3. 

Előfeltételek: - 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Ábrahám Katalin 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók – részben saját tapasztalataikra építve, részben pedig 

projektek bemutatásán keresztül – megismerjék a projektek alapvető jellemzőit, valamint 

szerepét a területfejlesztés területén. A kurzus további célja, hogy bemutassa a területi 

egyenlőtlenségek projekt szemléletű kezelési lehetőségeit. Mindezeken keresztül a félév során 

a hallgatók megismerik a projektekkel kapcsolatos alapvető fogalmakat, folyamatokat. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- projektek világában használatos alapfogalmak, 

- projektek, illetve azok szerkezeti elemei, működési rendje, 

- projektek jellemzéséhez szükséges megfigyelési szempontok ismerete, illetve azok alapján 

projektek jellemzése, 

- projekt sikerességét, sikertelenségét meghatározó tényezők, 

- problémaelemzés, célelemzés lépései, 

- 4-5 fős csoport munkájának szervezése. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kurzus hozzájárul ahhoz, hogy készségeket alakítson ki helyi fejlesztési lehetőségek 

feltárásában, illetve a társadalmi egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó 

programok elemzésében, tervezésében, megvalósításában való részvételre. Mindezek 

eredményeként lehetővé válik az Európai Unió polgáraira jellemző életminőség objektív és 

szubjektív feltételeinek megvalósításában való közreműködés. A szeminárium fejleszti a 

strukturált gondolkodást, a csapatmunkában való együttműködést, a szervezési készségeket és 

a társadalmi felelősségvállalás iránti érzékenységet. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Területi egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló stratégiák, fejlesztési programok. 

2. Területi egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló helyi közösségi igények és projektek. 

3. Projektek szerepe, célja és alkalmazási területei. 

4. Projektek körülhatárolása, fogalmi elemei. 

5. Projektek a gyakorlatban: megvalósult/megvalósuló projektek, esettanulmányok 

tanulmányozása. 

6. Szükségletfeltárás, helyzetelemzés. 

7. Problémaelemzés, célelemzés, beavatkozási terület kiválasztása. 

8. A projekt sikerességének tényezői. 
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Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

A jegy megszerzésének előfeltétele a tanórákon történő részvétel, a hiányzás megengedett 

mértéke három alkalom. 

 

Félévközi ellenőrzés: zárthelyi dolgozat 

 

Félév végi értékelés módja: a zárhelyi dolgozat, az egyes órákhoz kötődő részfeladatok 

teljesítése és írásbeli dolgozat alapján 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Görög Mihály (2001): Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest, 27-64., 148- 

154. 

Gyulavári Tamás (szerk.) (2002): Az Európai Szociális Alap és Magyarország,  

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 149-165. 

Milicz Ákos (2011): Civil projektmenedzsment – Sikeres projektek nonprofit szervezetekben,  

Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány, Zalaegerszeg,  

http://www.ikfalapitvany.hu/civilprojektmenedzsment_001-148_full.pdf, 14-35. 

Nemzetgazdasági Minisztérium (2012): Nemzeti fejlesztés 2020, Nemzetgazdasági Tervezési  

Hivatal,  

http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf

  18-27., 178-229. 

Revita Alapítvány (2010): A szükségletfeltárás, igényfelmérés, helyzetelemzés elméleti és  

gyakorlati vonatkozásai.  

Verzuh, Eric (2006): Projektmenedzsment, HVG, Budapest, 17-40. 

Vörös Mihály László (2004): Versenyképes projektek és pályázatok, TRIU-MESTER Bt.,  

Tatabánya, 7-19., 87-89., 207-217. 

 

Ajánlott irodalom: 

Ábrahám Katalin (szerk.) (2012): „Kincskereső” Gyermek- és ifjúságpolitikai projektek,  

Oktatási segédanyag, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 

Bass, László (2008): Helyi szükségletek felmérése, és az ehhez kapcsolódó mutatószámok  

kidolgozása, Budapest. 

Görög Mihály (1999): Bevezetés a projektmenedzsmentbe, Aula Kiadó, Budapest. 

Landau Edit (2004): Tranzitfoglalkoztatás, Budapest. 

Marosán György (2002): Stratégiai menedzsment, Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 

OFA Kht. (2003): Az Európai Unió Strukturális Alapjai – a tervtől a pályázatig, 

Kézikönyv, OFA Kht., Budapest. 

OFA Kht. (2001): Célorientált projekttervezés, OFA Kht., Budapest. 

Projekt Management Institute (2006): Projektmenedzsment útmutató. PMBOK® Giude,  

Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Sain Mátyás (2010): Segédlet a közösségi tervezéshez (Területfejlesztési füzetek 1.), VÁTI

 Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., Budapest,  

http://www.vati.hu/files/sharedUploads/docs/teruletfejlesztes/tf_fuzet_1.pdf 

 

 

http://www.ikfalapitvany.hu/civilprojektmenedzsment_001-148_full.pdf
http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf
http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf
http://www.vati.hu/files/sharedUploads/docs/teruletfejlesztes/tf_fuzet_1.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Terepgyakorlat II. A helyi társadalmi viszonyok elemzése  

Kódja: BTSZA 307 

Félév: 3. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Diebel Andrea 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja szakmai gyakorlatszerzés 30 órás órakeretben olyan szervezetek körében, 

melyek tevékenységeiken keresztül kapcsolódnak a terület és településfejlesztés és/vagy 

környezetvédelem témaköréhez.  A terepgyakorlat általános célja, hogy a hallgatók a félév 

során e témakörökben elsajátított elméleti ismereteiket felhasználva, készségeiket, 

képességeiket integrálva önálló feladatokat vagy részfeladatokat végezzenek el a terephelyen. 

Cél továbbá, hogy a gyakorlat során a hallgató:  

- felmérje és fejlessze azokat a készségeit, melyek a szakma hatékony művelését lehetővé 

teszik (kommunikáció, kapcsolatteremtés, konfliktuskezelés, problémamegoldás, stb.). 

- Felmérje, mely területen rendelkezik kiemelkedő személyes adottságokkal, ez segítségére 

lesz a későbbi elhelyezkedés, illetve a hatékony munkavégzés során. 

- A kiválasztott terület működését, eszközeit, módszereit elsajátítsa és az elméleti tudásra 

építve képessé váljon azokat alkalmazni. 

- Képes legyen a tapasztalatok reflektív feldolgozására. 

- Tudjon megfelelő kapcsolatot kialakítani a kollégákkal. 

- Ismerje meg a terület specifikus szakirodalmát. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A gyakorlat teljes óraszámának teljesítése a választott terephelyen. Hiányzás nem 

elfogadott. 

- Terepnapló készítése (min. 1,5 oldal/ intézmény terjedelemben). 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A terepgyakorlaton való részvétel eredményeként a hallgatók a következő kompetenciák 

birtokába jutnak:  

- társadalmi problémák iránti érzékenység, nyitottság,  

- rendszerszemléletű gondolkodásmód, 

- a szervezetekre irányuló információk gyűjtésének és feldolgozásának képessége, 

- a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a társadalmi 

egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére való képesség, 

- az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában és 

megvalósításában való közreműködés, 

- pályaismeret, 

- együttműködő, kapcsolatteremtő képesség, 

- kommunikációs készség, 

- álláskeresési kompetenciák. 
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A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
A terepgyakorlatok megszervezése a következő típusú terephelyeken történik:  

- a terület és településfejlesztés intézményrendszere: regionális fejlesztési ügynökségek, 

projekteket menedzselő állami és civil szervezetek, irányító hatóságok, közreműködő 

szervezetek, kistérségi társulások, önkormányzatok, stb. 

- a környezetvédelem témaköréhez kapcsolódó állami, civil és nonprofit szervezetek 

- helyi erőforrások mozgósításával közösségfejlesztést, közösségi tervezést végző 

szervezetek,  

- állami, piaci és civil kutató intézetek. 

 

A terepgyakorlat során a hallgatók – terephelyük tevékenységi köréhez illeszkedően – a 

következő területeken szereznek gyakorlati jártasságot, ismereteket:  

- a terület és a településfejlesztés, regionalizáció társadalmi következményei, 

- a globalizáció területi összefüggései, 

- migrációs folyamatok, 

- európai fejlesztési stratégiák, 

- hazai fejlesztési projektek tervezése, megvalósítása, 

- sajátos helyi értékek megőrzése, lokális fejlesztések, 

- közösségi tervezés, közösségfejlesztés, 

- az európai unió regionális politikája, 

- környezeti problémák és alternatív mozgalmak, fenntartható fejlődés. 

 

A félév során az intézményi gyakorlatot kísérve 3 x 1,5 órás órakeretben történik meg a 

tapasztaltak feldolgozása.  

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: A félév során a feldolgozó órák keretében hallgatók min. 1 alkalommal 

prezentálnak, a terep-intézményről előre megadott szempontok szerint.  

Az előadás tartalma:  

- A fogadó intézmény bemutatása (szervezeti működés, humán-erőforrás, szervezeti célok, 

célcsoport, fő tevékenységek, eddigi projektek). 

- A konkrétan végzett tevékenység részletes bemutatása (szakmai célok, illeszkedés, 

innováció, stb.). 

Ezek az órák lehetőséget teremtenek a külső helyszíneken tapasztaltak közös feldolgozására, 

irányított beszélgetés keretében.  

 

Félév végi értékelés módja:  

A terepgyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlat értékelése a tereptanárral közösen, a 

terepnapló és a tereptanár által elkészített értékelő lap és a prezentáció során nyújtott 

teljesítmény alapján történik.  

 

A terepnapló szempontrendszere:  

 

1.) A terephelyként funkcionáló intézmény, szervezet bemutatása a következő 

szempontok szerint: 

  

- Az intézmény/szervezet feladatköre,  

- Az intézmény/szervezet fenntartója, a működés finanszírozásának módja(i). 
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- Az intézmény/szervezet szolgáltatásai, azok bemutatása. 

- A szolgáltatást igénybe vevők köre. 

- Az intézmény dolgozói (foglalkozási jogviszony, státuszok, nem, életkor, beosztás, 

képesítés). 

- Pályázati lehetőségek, azok kihasználásának módja. 

- Innovatív módszerek, kezdeményezések a szervezet működésében, tevékenységeinek 

megvalósítása során. 

- Intézményi együttműködések. (Partnerek, szakmai kapcsolat). 

 

2.) Azon szakmai program részletes bemutatása, (a gyakorlati munka tapasztalatainak 

megosztása) melyben a hallgató tevőlegesen is részt vett. 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom:  

A terephely specifikumának megismerését segítő olvasmányok (min. 3 db). 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Migrációs folyamatok 

Kódja: BTSZA 309 

Félév: 3.  

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Nagy Zita Éva 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók alapvető rálátást kapjanak a jelenkori és a közeljövő 

európai társadalmainak egyik legnagyobb kihívását jelentő folyamatára, a migrációra. A 

tantárgy keretében a legfontosabb migrációs elméleteknek, a nemzetközi migráció főbb 

tendenciáinak, illetve a migráció okai és következményei társadalmi-demográfiai, 

szociológiai, (szociál)pszichológiai alapjainak és hátterének megismerése történik, melynek 

során kiemelt hangsúlyt fektetünk az eltérő csoportok egymás mellett élésének problémáira, 

nehézségeire.  

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A migráció főbb elméleteinek, alapvető fogalmainak ismerete. 

- A migráció főbb nemzetközi, illetve hazai tendenciáinak ismerete. 

- A diszkrimináció, előítéletesség, idegenellenesség mérése lehetőségeinek, hazai 

gyakorlatának ismerete. 

- A menekültügy hazai intézményrendszerének ismerete. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

Az adatok és folyamatok közös áttekintése fejleszti a hallgatók elemzőkészségét és a 

statisztikai adatokban való olvasás képességét. A több tárgyterületről érkező (pszichológia, 

gazdaságszociológia, demográfia, szociológia) információk a problémaérzékenységet és a 

komplex látásmódot fejlesztik.   

A félév gyakorlati része jelentősen, személyes tapasztalatokon keresztül fejleszti a hallgatók 

empátiáját és toleranciáját, nyitottságát, az interjúszituáció pedig a kommunikációs készségét. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A migráció főbb elméletei. 

2. A migráció nemzetközi tendenciái. 

3. Magyarország és a magyarok helye és szerepe a nemzetközi migráció folyamataiban. 

4. A menekültügy Európában és Magyarországon. 

5. A menekültügy intézményrendszere Magyarországon: állami és nonprofit szervezetek a 

menekültügyben. 

6. A migráció (szociál)pszichológiája, különös tekintettel az előítéletesség, idegenellenesség 

folyamataira. 

7. Migránsok Magyarországon. 

8. Látogatás (és interjúkészítés) a debreceni Menekülteket Befogadó Állomáson. 
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Vizsgára bocsátás feltételei: 

Két, a félév tematikájához kapcsolódó interjú elkészítése és elemzése (pl. migránsokkal, 

szakértőkkel, szakemberekkel). 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja: írásbeli vizsga 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Massey et al (1993): A nemzetközi migráció elméletei: áttekintés és értékelés. In: Sík Endre  

(szerk., 2012): A migráció szociológiája 1. Budapest: ELTE TÁTK, 7-29. old.  

http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_1.pdf 

Sík Endre (2012): A migrációs burok. In: Sík Endre (szerk., 2012): A migráció szociológiája  

2. Budapest: ELTE TÁTK, 133-158. old.  

http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_2.pdf 

Bálint Lajos (2012): Belföldi vándorlás. In: Demográfiai Portré 2012, Budapest: KSH NKI,  

125-136. old. 

Gödri Irén (2012): Nemzetközi vándorlás. In: Demográfiai Portré 2012, Budapest: KSH NKI,  

137-155. old. 

Melegh Attila (2011) Tettem valamit az asztalra. Az állampolgársághoz vezető út kvalitatív  

interjúk alapján.  In: In: Kováts András (szerk., 2011): Magyarrá válni: bevándorlók 

honosítási és integrációs stratégiái. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató 

Intézet, 199-242. old.  

Sík Endre – Simonovits Bori (szerk., 2012): A diszkrimináció mérése. Budapest: ELTE  

TÁTK, 60-112. old. http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Diszkriminacio_merese.pdf 

 

http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_1.pdf
http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_2.pdf
http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Diszkriminacio_merese.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

A tantárgy címe: Városszociológiai és szociográfiai kutatások/filmszociográfia 

Kódja: BTSZA 310 

Félév: 3. 

Előfeltételek: nincs   

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Valuch Tibor 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

Az elmúlt fél évszázad városszociológiai és városszociográfiai elemzéseinek áttekintése, 

konkrét városi léthelyzetek vizsgálata, a városi létformák játék és dokumentumfilmes 

bemutatása és elemzése. A félév kezdeti szakaszában a városszociológia főbb elméleti 

irányzatait tekintjük át, illetve a jelenlegi városfejlődési szakasz közvetlen előzményeit 

tárgyaljuk. Szót ejtünk a társadalomtudományok városképéről, a városok fejlődését különböző 

szempontokból megközelítő modellekről. Ebben a bevezető részben elsősorban nyugat-

európai illetve egyesült államokbeli szerzők munkássága alapján vizsgáljuk a városokat. Majd 

először ezen elméletek fényében vizsgáljuk meg a magyar városfejlődés sajátos vonásait, 

nyomatékot helyezve a szocialista időszak alatt kialakult jelenségekre. Különböző jelenkori 

városi folyamatokat vizsgáljuk mind a fejlett világban, mind ezek magyarországi megjelenési 

formájukban. Hangsúlyt fektetünk ezen folyamatok társadalmi hatásának minél mélyebb 

megértésére, a folyamatok előnyei és hátrányai számbavételére, illetve a folyamatok 

kezelésének különböző módszereinek vizsgálatára. Mindezt a magyar városok társadalmi 

helyzetével foglalkozó filmek és szociográfiák segítségével tesszük meg. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: adatgyűjtési és 

adatelemzési készségek és képességek, szövegelemzés, statisztikai adatgyűjtés, vizuális 

információk elemzése és értelmezése 

 

Minimumkövetelmény: A rendszeres és aktív óralátogatás, a szakirodalmi tájékozottság 

megszerzése és tanúsítása 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A város fogalmáról, imázsáról és társadalmi szerepéről. 

2. Városszociológia – értelmezések és módszerek. 

3. Az új városszociológia és a humánökológia. 

4. Városi társadalomszerkezet és városi kultúra. 

5. A város társadalmi bomlasztó vagy olvasztó „tégely”. 

6. Városi léthelyzetek. 

7. Városszociográfiák. 

8. Városképek a filmekben. 

9. Városi társadalmi konfliktusok a filmekben és a szociográfiákban. 

10. Városi szubkultúrák. 
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Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): egyéni felkészülés, 

prezentáció, zárthelyi dolgozat 

 

Kötelező irodalom:  

Ambrus Péter: Dzsumbuj. Budapest, 1988. Magvető. 

Germuska Pál: Indusztria bűvöletében. Budapest, 2004. 1956-os Intézet 

Horváth Sándor: A Kapu és a határ – a mindennapi Sztálinváros. Budapest, 2005. MTA TTI 

Preisich Gábor: Budapest városépítésének története 1945-1990, Budapest. Műszaki  

Könyvkiadó, 1998 

 

Ajánlott irodalom: 

Berkovits György: Világváros határában. Budapest, Szépirodalmi, 1977. 

Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne ([2002] 2004) Szuburbanizáció és társadalom.  

In Csizmady Adrienne, Husz Ildikó (szerk.) Település- és városszociológia. 

Szöveggyűjtemény. Budapest. Gondolat Kiadó. 2004. Pp. 60-89. 

Madarász Imre: Városszociológia. Gödöllő, 2011. SZIE. 

Miskolczi Miklós: Város lesz, csak azért is. Budapest, Szépirodalmi, 1978. 

Pásztor Gyöngyi: Városszociológia - Elméletek és problémák  

Kolozsvári Egyetemi Kiadó / Presa Universitară, 2006.126 oldal 

Szelényi Iván: Városszociológia. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1973. 441  

oldal 

 

Filmek: 

Almási Tamás: Ózd sorozat 

Lugossy István: Lakihegyiek 

Schiffer Pál: Videoton-sztori 

Szomjas György: Falfúró 

Tarr Béla: Panelkapcsolat 

Török Ferenc: Moszkvatér 

+ Magyar filmhíradók az 1930-as, az 1950-es és az 1960-as évekből 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Faluszociológiai és szociográfiai kutatások /filmszociográfia 

Kódja: BTSZA 311 

Félév: 3. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Kovách Imre  

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja a hatvanas években újrainduló faluszociológiai és faluszociográfiai kutatások 

bemutatása kiegészítve a filmszociográfia legfontosabb alkotásainak a megismertetésével.  

Külön hangsúlyt kap a vidékszociológia 1990 – et követő alapvető munkáinak a megismerése, 

valamint a nemzetközi irodalom feldolgozása. 

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények 

- a faluszociológia és faluszociográfia módszereinek és témáinak az összehasonlítása,  

- egy kiemelkedő 1990 előtti faluszociográfia feldolgozása minden hallgató részéről,  

- az 1990 utáni faluszociológia műhelyei. képviselő és témái,  

- a filmszociográfia szerepe 1990 előtt és után, 

- a 19. 20. és 21. századi vidékimázsok megismerése és gyűjtése. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

-  a falutudományok és faluszociográfia kiemelkedő műveinek az ismeretében a társadalmi 

egyenlőtlenségek feltárása, elemzése; 

-  az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok döntési 

folyamatainak a kidolgozásában való közreműködésre; 

- a társadalmi hatású döntések szociológiai következményeinek előkészítése; 

- a társadalmi integráció erősítése; 

- a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések 

előmozdítására; 

- a szociológiailag releváns információk gyűjtésre, feldolgozására, a legkorszerűbb 

informatikai eljárások alkalmazására; 

- a társadalmi konfliktusok kezelésében való közreműködésre; 

- a helyi fejlesztési lehetőségek feltárására, fejlesztési programok kidolgozásában, 

megvalósításában való részvételre; 

- a társadalmi problémák iránti érzékenységgel; 

- a társadalmi problémák iránti nyitottsággal. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A faluszociográfia és vidékszociológia módszerei, alapfogalmai és megközelítésmódjai. 

2. A faluszociográfia 1945 előtt. A népi írók mozgalma. 

3. Erdei Ferenc szociográfiái. 
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4. A faluszociográfia újraindulása a hatvanas években. Faluszociográfia és szépirodalom. A 

Magyarország felfedezése sorozat. 

5. A vidékszociológia a hatvanas és hetvenes években. Szövetkezet kutatások. A változó falu. 

A „háztáji”. 

6. Márkus István munkássága. Nagykőrös szociográfiája. 

7. A vidékimázsok. 19 és és 20 század első fele. Az ötvenes és hatvanas évek vidékimázsai. 

Vidékimázs 1990 után. 

8. Filmszociográfia a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években. 

9. A média a jelenkori vidékről. 

10. Vidéktudományok 1990 után. European Society for Rural Sociology 55 éve. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs vizsga 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: írásbeli  

Félév végi értékelés módja: írásbeli  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Erdei Ferenc: Futóhomok  http://mek.oszk.hu/05000/05009/html/ 

Illyés Gyula: Puszták népe  

ftp://www.creativecommons.hu/Language/Hungarian/Crawl/MEK/mek.oszk.hu/00600

/00682/00682.htm 

Juhász Pál. (1982) Agrárpiac, kisüzem, nagyüzem. Medvetánc, 1, 117–139. 

Kovách Imre (szerk.) (2007/1) Vidék- és falukép a változó időben. Argumentum Kiadó,  

Budapest. 

Kovács Imre  (1989) A néma forradalom Cserépfalvi Kiadó 

Márkus István (1979) Nagykőrös, Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 

Némedi Dénes. (1985) A népi szociográfia, 1930–1938. Budapest, Gondolat Kiadó, Budapest. 

Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság  

http://www.magyarorszagfelfedezese.hu/konyvek/szabo_zolt_cifra_nyomoru.pdf 

Závada Pál: Filmszociográfiák a faluról és a történelemről, Filmkultúra, 1988. (24. évf.) 3. sz.  

53-66. 

 

Ajánlott irodalom: 

Bognár Bulcsú (2005) A parasztpolgárosodás dilemmái. Erdei szociográfiáinak  

társadalomszemlélete. Valóság, XYIII. Évfolyam 3. szám. 

Erdei Ferenc (2004) Parasztok. Neumann Kht, Budapest. 

Huszár Tibor: Erdei Ferenc 1910-1971 - Politikai életrajz, Corvina Kiadó 

Juhász P. (1985) A mezőgazdaság fejlődésében megjelenő tehetetlenségről. Budapest,  

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények,  

No. 93. 

Juhász P. (1991) Polgárosodás. Századvég, 2/3. 

Márkus István. (1972) Kifelé a feudalizmusból. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó,  

Budapest. 

 

http://mek.oszk.hu/05000/05009/html/
ftp://www.creativecommons.hu/Language/Hungarian/Crawl/MEK/mek.oszk.hu/00600/00682/00682.htm
ftp://www.creativecommons.hu/Language/Hungarian/Crawl/MEK/mek.oszk.hu/00600/00682/00682.htm
http://www.magyarorszagfelfedezese.hu/konyvek/szabo_zolt_cifra_nyomoru.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Szakszövegolvasó szeminárium II. 

Kódja: BTSZA 312 

Félév: 3. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Sipos Flórián 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus célja hozzásegíteni a hallgatókat, hogy idegennyelvű szociológiai és 

társadalomelméleti témájú vagy empirikus kutatásokat bemutató szakszövegek feldolgozása 

terén tapasztalatra és önbizalomra tegyenek szert, és ezen a területen fejlesszék készségeiket. 

Ennek keretében elsősorban az idegennyelvű szövegértési készségek fejlesztése a cél, 

másodsorban pedig az, hogy a szociológia elméleteknek, fogalmaknak és egy konkrét 

problémának, a területi egyenlőtlenségeknek az összekapcsolásán keresztül gyakorolják a 

társadalmi jelenségek elméleti keretbe való illesztését. A kurzus során a hallgatók a félév 

témájához kapcsolódó idegen nyelvű szociológiaelméleti szakirodalmakat és empirikus 

elemzéseket olvasnak el és azokat a szemináriumon, közösen feldolgozzák. Egy-egy 

alkalomra nem elvárás egy teljes tanulmány feldolgozása, ez a hallgatók nyelvi készségeinek 

függvényében 3-5 órát is igénybe vehet. Egy-egy alkalomra 5 oldal feldolgozása elvárható. 

Az órán a szövegek problémás részeit közösen olvassák, a szemináriumvezető összefoglaló 

kérdéseket tesz fel a hallgatóknak, vitát generál a szöveggel kapcsolatosan, alkalmanként 

csoportos formában. A szemináriumvezető előzetes szempontokat ad meg a szövegek otthoni 

feldolgozásához (fókuszált olvasás készségének fejlesztése az idegennyelvű prózában) vagy 

rövid összefoglaló írását kéri a résztvevőktől. A félév végén a résztvevők egy szabadon 

választott (lehetőleg a szakdolgozati témájukhoz kapcsolódó) idegennyelvű szakirodalom 

tartalmi tömörítését késztik el, valamint zárhelyi dolgozatokat írnak. A cikket önállóan 

választják ki a javasolt adatbázisokból (JSTOR, EBSCO, etc.), de a minőségét a 

szemináriumvezető ellenőrzi. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- a szeminárium rendszeres látogatása (3 hiányzás megengedett), 

- a kiadott irodalom feldolgozása, a hozzájuk kapcsolódó feladatok teljesítése (összefoglaló 

írása, kérdések megválaszolása), 

- aktív órai munka, a beszélgetéseken való részvétel, 

- zárthelyi dolgozatok (kiadott szószedet és szövegértési feladat), 

- magyar nyelvű tömörítés készítése (minimum 10 oldalas idegen nyelvű cikk vagy 

könyvfejezet 3-5 oldalas tömörítése magyar nyelven). 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kurzus alapvetően szociológus kutatói kompetenciaterülethez kapcsolódóan az alábbi 

készségek és jártasságok fejlesztését tűzi ki célul:  

- az idegennyelvű olvasási/szövegértési készségek, az (angol) tudományos stílus 

sajátosságainak ismerete, 
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- idegennyelvű szociológiai és társadalomtudományi szókincs fejlesztése, 

- a fogalmi és absztrakt gondolkodásra való képesség, azaz a szociológiai elméletek konkrét 

problémával való összekapcsolásának készsége, 

- idegennyelvű cikkadatbázisok használatnak készsége (JSTOR, EBSCO, stb.). 

   

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
A félév során feldolgozásra javasolt irodalmak (az alábbiakból minimum 2): 

 

1. Kendall, Diana: Sociology in our times, Belmont, CA, Thomson/Wadsworth, 2007,  

Population and urbanization c. fejezet. 

2.Savage, M., , A. Warde,  K. Ward (2003): Urban sociology, capitalism and modernity,  

Palgrave Macmillan (szemelvények) 

3.Granberg L., I. Kovách, H. Tovey (eds.) (2001) Europe’s green ring. Ashgate  

(szemelvények) 

4. Jahoda M., P. F. Lazarsfeld, H. Zeisel (2002): Marienthal: the sociology of an unemployed  

community. New Brunswick, London: Transaction Publishers) 

5.William Foote Whyte, Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum  

University of Chicago Press (4th edition, 1993) 

6. Wellman, B. "The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers."  

American Journal of Sociology 84 (March, 1979): 1201-31. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:- 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

- órai munka, otthonra kiadott önálló feladatok értékelése a félév végén, súlya: 40% 

- zárthelyi dolgozatok, súlya: 40% 

- tartalmi tömörítés a félév végén: 20%  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): Nincs. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Ld. a tantárgy részletes leírásában. 
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NEGYEDIK FÉLÉV 
 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A jelenkori magyar társadalom (Hatalmi viszonyok, társadalmi 

konfliktusok) 

Kódja: BTSZA 401  

Félév: 4.  

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Krémer Balázs 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A „hatalmi viszonyokat” és különösen a „legitim hatalmi viszonyokat” sokan – különösen a 

marxi hagyományt követők – lényegében azonosítják a „társadalmi viszonyokkal”, és a 

hatalmi viszonyok leképeződését fedezik fel struktúrákban, rétegződésben, 

egyenlőtlenségben. Mások a hatalmi viszonyokat nem tekintik szorosan összefüggőnek a 

társadalmi viszonyokkal, így beszélnek nem-legitim hatalomgyakorlásról, vagy olyan 

kiegyensúlyozott hatalmi viszonyokról, amelyben nem a hatalom különbségei teremtenek 

különbséget emberek vagy csoportok között. A félév során tehát részben „hatalom-

szempontú” átfogalmazásban és átértelmezésben áttekintünk korábbi teóriákat, tisztázzuk azt, 

hogy kik között, miféle jelenségek értelmezéséhez használhatjuk a hatalom, a legitim 

hatalomgyakorlás fogalmait, végül kitekintünk a „hatalom-nélküli” társadalmi gyakorlatok, 

vágyak és viszonyrendszerek világa felé is. A kurzus célja tehát a hatalom, hatalmi viszonyok 

és csatlakozó fogalmait a társadalmi jelenségek elemzése során alkalmazni képes tudások, 

készségek elsajátítása.  

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények: 

A különféleképpen értelmezett hatalmi viszonyok elemzése egy a hallgató által kiválasztott 

(és az oktatóval egyeztetett) társadalmi jelenség kapcsán. Az elemzés műfaja írásbeli esszé, 

amely a félév során felbukkanó elméleti megközelítéseken túl hivatkozik a korábban tanult 

elméleti megközelítésekre, és alkalmazza is azokat az elemzések során. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- A hatalmi egyenlőtlenségek, és különösen a hatalomtól és önrendelkezéstől való 

megfosztottságoknak „probléma-érzékenysége”. 

- Társadalmi helyzetek értelmezése és azok elemzésének szintjén: a „statisztikai különbség” 

és a „hatalmi egyenlőtlenség” viszonyának és oksági összefüggéseinek érzékelése: vajon 

milyen különbségeknek mikor és miért tudhatunk hatalommegosztási tartalmakat és 

okokat? 

- „Anarchista”, hatalommentes, és különösen: erőszakmentes problémakezelésre és 

kommunikációra való ráhangolás, meggyőzés, érvelés, vitakultúra; még jelentősebb 
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kulturális- és osztálytávolságok mellett is a társadalmi dialógusra és kooperációra való 

ráhangolás, efféle attitűdök és készségek fejlesztése. 

- Mind az elemzések, mind gyakorlatok szintjén a „demokratikus ráhangolás”: olyan döntési 

mechanizmusok, szabályok, magatartási normák értékké tétele és esetleg gyakorlása, 

amelyek tiszteletben tartják és figyelembe veszik a másikat, a többieket, még a pária 

senkiket is. 

- A demokratikus értékeknek nem kizárólag érzelmekben, kommunikációban és 

magatartásokban való követése – hanem ráhangolódás ezeknek szabályokban, 

intézményekben, jogokban, szervezeti működésmódokban való „átváltására” is. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
(fogalmak, definíciók) 

1. hatalom, uralom, legitimitás és (a nem legitim) erőszak, önkény; a legitimitás forrásai és 

intézményesülései – és azok hiányai (Weber), 

2. normák, minták, „divatok”, normateremtő elitek – ezek „hatalmi” ereje és hatása (Bibó), 

lojalitás, hang, kiszállás – Hirschman, 

3. hatalom a saját sors felett: autonómia, önrendelkezés, „szabadság”, a hatalmi helyzet 

logikai ellentétei és a konfliktusok nem-hatalmi eszközökkel történő rendezései: 

meggyőzés, konszenzuselv, anarchia-bázisdemokrácia, konfliktuskezelés, közvetítés, 

mediáció stb., (hatalmi és uralmi helyzetek szociológiai és gazdasági kontextusban), 

4. osztályhelyzet és osztálypozíció (Bourdieu), a kapitalizmus és a tőke hatalma (Marx és a 

marxi hagyomány), a tőke, mint hatalom – átvitt és konvertálható értelemben (Bourdieu), a 

hatalmi viszonyok reprodukciója, 

5. az autonómiáktól és hatalmaktól való megfosztottság; a nyelv hatalma; kirekesztettség és 

szegénység értelmezése hatalmi kontextusban; politikai korrektség, 

6. patrónus-kilensi viszonyok, a paraszti, „rendies” alávetettség (a hatalom „antropológiai” 

kontextusai), Kelet-közép Európa és a K-Európai megkésett fejlődés: a hűbéres (kvázi-

szerződéses) hatalmi viszonyok helyett (a múlt érdemeit honoráló) vazallusi rendszer - 

Hajnal, Erdei, Bibó, Szűcs Kemény (hatalmi berendezkedések történeti kontextusokban), 

7. szabadkereskedelem és nemzetközi, határon átnyúló gazdasági hatalmi tényezők, a 

globalizáció és a multik, centrum és periféria – mint hatalmi viszony (globális hatalmi 

viszonyok) (államhatalom, a törvények hatalma, politikai hatalom), 

8. a legitim erőszak állami monopóliuma, a szabadság optimuma, a „társadalmi 

szabadságok”, a törvények hatalma – Mills, az alkotmányos jogállam, a többség uralma – 

és a demokratikus uralmat korlátozó alkotmányos elvek, 

9. a pártok – mint sajátos, a politikai hatalomért versengő társadalmi szervezetek, ideológiák, 

politikai orientációk, politikai erők tömörülési elvei, korporációk és a pártokon kívüli 

politikai erők részvétele a döntéshozatalban, korporatív rezsimek, politikai és társadalmi 

konfliktusok, a politikai hatalmat befolyásoló és ellenőrző társadalmi erők: nyilvánosság, 

civil társadalom, civil szervezetek, üzleti és érdekképviseleti lobbik, szakszervezetek, 

egyházak (a politizáló „nem-pártok”), 

10. a nemzetállami kereteken túli politikai hatalmi tényezők: szupranacionális, nemzetközi 

szervezetek (elemi szinten jó lenne ismerni is őket: ENSZ és szervezetei, köztük az IMF és 

a Világbank is; EU; Európa Tanács; OECD; esetleg más régiók integrációi is: NAFTA, 

stb.) a nemzetközi integráció: a korábbi külpolitika belpolitikává válása. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 
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Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja: írásbeli vizsga 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Max Weber: Gazdaság és társadalom: A megértő szociológia alapvonalai 2/3. KJK,  

Budapest, 1996. 8. fej., 6., 32-45. o. 

Max Weber: Hatalommegoszlás a közösségen belül: osztályok, rendek, pártok
, 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olva

sokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch01s04.html 

Pierre Bourdieu:  

- A szimbolikus tőke 

- Rekonverziós stratégiák 

- Egyszerű újratermelés és ciklikus idő 

- Az osztályok pályája és a valószínűségi okság 

- A legitimitások hierarchiája 

In: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése : tanulmányok / Pierre Bourdieu et 

alii; [ vál. Ferge Zsuzsa, Léderer Pál] ; [utószó: Ferge Zsuzsa]. - Budapest : General 

Press, [2008].  

- A mezők logikája. 

In: Szociológiai irányzatok a XX. században (Szerk.Felkai, Némedi, Somlai) Budapest, 

Új Mandátum, 2000. 418-430.o. Az alábbi Bourdieu által írt tanulmány: A társadalmi 

struktúra és rétegződés II.  

- Osztályhelyzet és osztálypozíció, Egy illúzió vizsgálata. 

In: Francia szociológia, KJK, Budapest, 1971. 402-432.o.  

Bibó István: Elit és szociális érzék, in: Válogatott tanulmányok, 

http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/47.html 

Hofer, Tamás. 1991. Patrónus-kliens kapcsolatok a paraszti társadalomban. In Utasi Ágnes  

(szerk.): Társas kapcsolatok. (Műhely 1.) Budapest. 148–158. 

Wolf, Eric. 1973. Parasztok. In Service, E. R.–Sahlins, E. R.–Wolf, E. R. (eds.): Vadászok,  

törzsek, parasztok. 317–448. Gondolat. Budapest. 

Dahrendorf, Ralf: Modern társadalmi konfliktus, Gondolat Kiadó, 1994. (kijelölt rész) 

Dahrendorf, Ralf: Társadalmi struktúra, osztályérdekek és társadalmi konfliktus, In.: 

Angelusz Róbert (szerk): A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok, Új  

Mandátum Könyvkiadó, 1997. 341–358. 

Foucault, Michel: A szavak és a dolgok: A társadalomtudományok archeológiája. Osiris,  

2000. 

Hirschmann Albert O.:. Kivonulás, tiltakozás, hűség. Osiris, Budapest, 1995. 

Habermas J.: A kommunikatív cselekvés elmélete. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch01s04.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch01s04.html
http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/47.html
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A politikatudomány alapjai (Politikai rendszerek, értékek, ideológiák) 

Kódja: BTSZA 402 

Félév: 4. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Balogh László Levente (Politológia Tsz) 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja a politika mibenlétére és működésére való rákérdezés, a politika különböző 

fogalmain és az életvilág egyéb más területeihez – gazdasághoz, társadalomhoz, kultúrához, - 

való viszonyában. Különösen nagy hangsúlyt kapnak a demokratikus intézményrendszer 

elemei és működésének elvei, valamint azok defektusai, illetve az azokat veszélyeztető 

jelenségek. A kurzus ezen túl rövid áttekintést nyújt a legfontosabb politikai ideológiákról és 

eszmeáramlatokról, valamint a nemzetközi politika szereplőiről és legjellemzőbb 

konfliktusairól. Az előadás kiemelten foglalkozik a magyar politikai rendszer működésének 

megismertetésével és a legfontosabb politikai alapfogalmak elsajátításával.  

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

A tantárgy során elsajátítandó alapfogalmak: a politika fogalmai és területei, állam, politikai 

rendszer, párt, politikai kultúra, politikai szocializáció, érdek, szimbolikus politika, hatalom, 

uralom, legitimáció, demokrácia, diktatúra, civil társadalom, perszonalizáció, mediatizálódás, 

liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, nacionalizmus, nemzetközi szervezetek, „új” 

háború, nemzetközi konfliktusok 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kurzus kiemelt célja a demokratikus és cselekvő állampolgári magatartásformák 

megismertetése és a hozzátartozó kompetenciák fejlesztése 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Mi a politika? A politika fogalma és tárgya. 

2. A politika társadalmi, gazdasági és kulturális szerepe. 

3. A politikai részvétel formái. 

4. A politikai intézmények és a hatalommegosztás. 

5. A politikai hatalom legitim és illegitim formái. 

6. Pártok és választások. 

7. Demokrácia és diktatúra. 

8. Politikai eszmeáramlatok és ideológiák. 

9. Politikai kultúra és szocializáció. 

10. Média és demokrácia. 

11. A magyar politikai rendszer I. (Politikatörténet). 

12. A magyar politikai rendszer II. (Intézmények). 
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13. A világpolitika és szereplői. 

14. A nemzetközi konfliktusok új formái. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:- 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja: szóbeli vizsga 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Haskó, Katalin – Hülvely, István (2003.) Bevezetés a politikatudományba. Budapest. Osiris  

Kiadó. 

Gallai, Sándor – Török, Gábor (szerk.) (2005) Politika és politikatudomány. Budapest. Aula  

Kiadó 

Ajánlott irodalom: 

Mi a politika? – (több kiadás) szerk.: Gyurgyák János. Bp. Osiris Kiadó 

A politikatudomány új kézikönyve (2003) szerk.: Goodin – Klingemann. Bp. Osiris Kiadó 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

A tantárgy címe: A magyar közjogi rendszer 

Kódja: BTSZA 403 

Félév: 4. 

Előfeltételek: BTSZA 101 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Ábrahám Katalin 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja az állam és a jog fogalmi rendszerének tisztázása, a hatályos alkotmány 

legfontosabb szabályainak megismerése, alapvető ismeretek nyújtása az állam- és 

jogtudományok köréből, az állami és önkormányzati szervek rendszerének és eljárási 

rendjének bemutatása, amelyek a magyar közjogi rendszer megismeréséhez, illetve az 

általános műveltség megszerzéséhez szükségesek. Ennek érdekében az alkotmánytan és a 

közigazgatási jog alapjaival ismerkednek meg a hallgatók a félév során, figyelemmel az 

európai uniós követelményekre is. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- alapvető fogalmak ismerete, 

- hazai és uniós jogforrások ismerete, 

- alapjogok értelmezésének képessége, 

- választási eljárások ismerete, 

- jogalkotási folyamat ismerete, 

- közjogi szervezetek, intézmények és azok tevékenységeinek ismerete. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A tantárgy keretében állampolgári alapismeretek – a mai magyar társadalom állami, közjogi, 

közigazgatási és politikai berendezkedése – elsajátítása történik. A kurzus fejleszti a közjogi 

szervezetek működésével kapcsolatos értő attitűdöt és jogérzéket. Segítséget nyújt továbbá 

abban, hogy a hallgatók képessé váljanak a társadalmi demokrácia kiteljesedésének 

elősegítésére. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  

1. Az állam- és jogtudomány alapfogalmai, a jogrendszer szerkezete, a jogforrások rendszere, 

jogszabályok. 

2. Az alapjogok tartalma, csoportosítása, az alkotmányosság alapelvei. 

3. Az állampolgárság keletkezése, megszerzése, megszűnése, tartalma. 

4. Kormányformák, államformák. 

5. A választási rendszer. 
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6. A magyar Országgyűlés funkciói, szervezete, az országgyűlés képviselőinek jogállása. 

7. A köztársasági elnök jogállása, hatásköre, a tisztség keletkezése, megszűnése. 

8. A Kormány feladat- és hatásköre, összetétele, megbízatásának létrejötte, megszűnése. 

9. Az Alkotmánybíróság feladat- és hatásköre. 

10. Az igazságszolgáltatás alkotmányos elvei, a bíróságok szervezete, hatásköre. 

11. A közigazgatási tevékenység, a magyar közigazgatási rendszer szervezete. 

12. Központi közigazgatási szervek. 

13. A helyi önkormányzati rendszer, települési és területi önkormányzatok. 

14. A hatalomgyakorlás közvetett és közvetlen módja. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:- 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félév végi értékelés módja: írásbeli vizsga 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):- 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

 

Magyarország Alaptörvénye 

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 

az államtitkárok jogállásáról 

2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 

 

Bíró György (szerk.): Jogi ismeretek, Novotni Kiadó, Miskolc, 2009., kijelölt fejezetek 

Ficzere Lajos – Forgács Imre (szerk.): Magyar közigazgatási jog, Budapest, Osiris Kiadó,  

2011., kijelölt fejezetek 

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I., Osiris Kiadó, Budapest, 2007., kijelölt fejezetek 

Schanda Balázs – Balogh Zsolt: Alkotmányjog – Alapjogok. Budapest, PPKE JÁK, 2011.,  

kijelölt fejezetek 

Szilágyi Péter: Jogi alaptan, Osiris Kiadó, Budapest, 2006., kijelölt fejezetek 

 

Ajánlott irodalom: 

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 

Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő 

jegyzőkönyv kihirdetéséről 

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról  

1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

1998. évi III. törvény az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről 

2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről  
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2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról 

2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról 

2011. évi CX. törvény a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról  

2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról 

2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 

önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 

átvételéről 

2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 

2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló  

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 

vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 

321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a területszervezési eljárásról 

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről 

46/1994. (IX. 30.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról 

 

Árva- Balázs- Barta- Vasas-Veszprémi: Helyi önkormányzatok. Egyetemi jegyzet, Debrecen,  

Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 

Kilényi Géza, Hajas Barnabás (szerk.): Fejezetek az alkotmányjog köréből: a magyar  

államszervezet, Szent István Társulat, Budapest, 2009. 

Kiss Barnabás: Alkotmányjogi alapismeretek, Pólay E. Alapítvány, Szeged, 2007. 

Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei, Budapest, HVGORAC, 2010. 

Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog, Budapest, Mandamus  

Publishing, 2008. 

Petrétei József: Magyar alkotmányjog I., Dialóg Campus, Budapest Pécs, 2009. 

Trócsányi László – Schanda Balázs: Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-Orac, Budapest,  

2012. 

Visegrády Antal: Államtan, Pécs, 2004. 

Visegrády Antal: Jogi alaptan, Dialóg Campus Kiadó, Pécs/Budapest, 1996. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A survey technika alapjai II. (adatfeldolgozás, adatelemzés) 

Kódja: BTSZA 404 

Félév: 4. 

Előfeltételek: BTSZA 305 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Murányi István 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus célja: a társadalomtudományi kutatások során leginkább alkalmazott kvantitatív 

kutatási módszer során alkalmazott adatfeldolgozás bemutatása és gyakorlati megismerése.  A 

korábbi BA kurzusokon megszerzett metodológiai és statisztikai alapismeretekre 

támaszkodva, a hallgatók megismerik a gyakorlatban alkalmazott egy- és kétváltozós 

statisztikai elemzési módszerekre épülő elemzési lehetőségeket. A szeminárium során az 

SPSS segítségével mutatjuk be az elemi statisztikai módszereket - előkészítve a későbbi MA 

adatelemzési kurzusokat. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A survey adatelemzés struktúrája, folyamata. 

- A változók jellemzői: típusok és mérési szint. 

- A szignifikancia fogalma, a szignifikancia teszt. 

- Egy- és kétváltozós elemzések. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A survey technika adatelemzési alapjainak megismerése során a hallgatóknak lehetőségük 

nyílik a leíró és kauzális gondolkodás fejlesztésére, a releváns kutatási/elemzési kérdések 

kialakítására.   

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  

 

1. A szeminárium célja, feladatok és határidők a félév során 

2. A kutatási folyamat áttekintése  

Kötelező irodalom: 

1. Sajtos László-Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, 

Budapest, 2007. 11-43 oldal. 

3. A kutatási változók; indexek és mutatók, mérési skálák 

Kötelező irodalom: 

1. Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest, 1996. 

163-175 old.   

2.Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris 

Könyvkiadó, Budapest, 2005. 17-98 old.  

4. Az attitűd mérése, attitűdvizsgálatok, attitűdskálák szerkesztése 

Kötelező irodalom: 
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1. Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris 

Könyvkiadó, Budapest, 17-109; 173-197; 253-263; 303-328. oldal. 

2. Horváth György: Vélemények mérlegen. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 42-

115; 191-245 oldal 

5. A véletlen, mint magyarázat kiküszöbölése: a szignifikanciateszt. 

Kötelező irodalom: 

1. Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek empirikus 

ellenőrzése. Osiris, Budapest, 1999. 19-108 old.; 129-172 old. 

6. Az adatelemzés: statisztikai eljárások, mérőszámok és statisztikai próbák 

kiválasztásának szempontjai. 

Kötelező irodalom: 

1. Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris 

Könyvkiadó, Budapest, 17-109; 173-197; 253-263; 303-328. oldal. 

2. Horváth György: Vélemények mérlegen. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 42-

115; 191-245 oldal 

7. Egyváltozós elemzések 

Kötelező irodalom: 

1. Sajtos László-Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, 

Budapest, 2007. 91-137. oldal. 

8. Kereszttábla-elemzés  

Kötelező irodalom: 

1. Sajtos László-Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, 

Budapest, 2007. 137-163 oldal. 

9. A survey kutatási eredmények értelmezése és prezentálása 

Kötelező irodalom: 

1. Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris 

Könyvkiadó, Budapest, 17-109; 173-197; 253-263; 303-328. oldal. 

2. Horváth György: Vélemények mérlegen. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 42-

115; 191-245 oldal 

10. Zárthelyi írása a féléves anyagból.   

11. A félévi munka lezárása, egyéni teljesítmények értékelése. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:- 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

- Rendszeres részvétel a szemináriumokon: legfeljebb 3 hiányzás (beleértve az igazolt 

hiányzásokat is). 

- Minden szeminárium előtt rövid írásbeli beszámolót kell írni a kiadott kötelező 

irodalomból (az óra tárgyát alkotó témáról). A beszámolók értékelése: elfogadva-nem 

elfogadva (legalább 50 százalékos ismeretszint alapján). A zárthelyi dolgozat megírásának 

feltétele a beszámolók legalább felének elfogadása.  

- A zárthelyi dolgozat elfogadása: az elérhető pontszámok leagalább 50 százalékának 

elérése.  

- A hallgatók munkájának év végi értékelése, az érdemjegy súlyozása: 

- 20 százalékban - a zárthelyi dolgozat eredménye 

- 50 százalékban -az évközi beszámolók teljesítése 

- 30 százalékban - órai aktivitás, munka 

 

A megengedettnél több hiányzás vagy öt (vagy több) beszámoló nem teljesítése, illetve 

elégtelen zárthelyi dolgozat esetén a kurzus érdemjegye elégtelen.  
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Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Ajánlott irodalom 

Barna Ildikó - Székelyi Mária: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikáról  

társadalomkutatók számára. Typotex Kiadó, Budapest, 2008. 

Falus Iván – Ollé János: Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és statisztikai  

elemzés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008. 

Fónai Mihály-Kerülő Judit- Takács Péter: Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba.  

Nyíregyháza, 2001. 

Frank M. Andrews- Laura Klem-Terrence N. Davidson-Patrick M. O, Malley-Willard L.  

Rodgers: Útmutató az Empirikus Társadalomtudományi Adatelemzések Megfelelő 

Statisztikai Módszereinek és Eljárásainak Kiválasztásához. Társadalomkutatási 

Módszertani Tanulmányok II. OMIKK-TÁRKI, Budapest, 1989. 

Ketskeméty László - Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani  

útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. Eötvös Kiadó, 2005 

Kolosi Tamás-Rudas Tamás: Empirikus problémamegoldás a szociológiában. 

OMIKK, TÁRKI, Budapest, 1989. 

Léderer Pál: A szociológus, a módszerei, meg a szövege. Új Mandátum, 2002. 

Varga István (válogatta és szerkesztette): Kutatástervezés, adatgyűjtés, mérés.  

Szöveggyűjtemény az empirikus szociológia módszertanához. BKE Szociológia Tanszék, 

Bp. 1996. (letölthető a Corvinus Egyetem Szociológia Tanszékének honlapjáról) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: SPSS I. 

Kódja: BTSZA 405 

Félév: 4. 

Előfeltételek: BTSZA 106 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Márton Sándor 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

Olyan módszertani, statisztikai ismeretek elsajátítása, melyek szükségesek, egy önálló saját 

kutatás elvégzésére. Saját kutatás elvégzéséhez, prezentálásához megfelelő eszköztár 

kialakítása. Adatokat elemzése, ábrázolása az 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: 

- adatbázis létrehozása, 

- leíró statisztikák készítése, 

- az eredmények ábrákon való megjelenítése, 

- a mintavételből adódó hibák kiküszöbölése. Súlyozás (akár több szempont szerint). 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Statisztikai, módszertani alapfogalmak ismertetése. 

2. Az SPSS program felépítése, adatbázis tervezése, adatok bevitele, rögzítése. 

3. Különböző adatbázis-, illetve táblázatkezelőkkel létrehozott adatbázisok importálása, 

beolvasó scriptek készítése. 

4. Alapstatisztikák készítése, leválogatás, minták részekre bontása, különböző 

adatformátumokba mentése. SPSS outputok szerkesztése, más (pl. MS Office) 

programokba való exportálása. 

5. Adatok átkódolása, magasabb mérési szintű változókból alacsonyabb mérési szintűek 

készítése. A COMPUTE és a RECODE parancsok használata. 

6. Adatbázisok összeillesztése, mintavételi hibák kiküszöbölése, súlyozás. 

7. Grafikus ábrázolási módok használata. Az elkészült grafikonok szerkesztése, más 

programokba való konvertálása (GRAPH, PIE, BAR, LINE, SCATTERPLOT parancsok 

használata). 

8. Két változó közötti kapcsolat statisztikai vizsgálata. Hogyan választunk megfelelő 

statisztikai módszert az elemzésre? 

9. Normalitás és eloszlásvizsgálatok (Kolmogorov-Szmirnov, CHI-négyzet próba). 

10. Paraméteres és a nemparaméteres próbák összehasonlítása. Mikor melyik választása a 

célszerű? 
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Vizsgára bocsátás feltételei: -  

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

- a félév során minimum két zárthelyi dolgozat, ill. órai aktivitás figyelembe vétele 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):- 

 

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 ). 

Falus I. és Ollé J. (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és statisztikai  

elemzés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Huzsvai László (2004-2010): Biometriai módszerek az SPSS-ben   

http://www.agr.unideb.hu/~huzsvai/pub/spsskonyvphd.pdf 

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. 

SPSS Inc. (1996-2006): SPSS for Windows User's Guide series. SPSS Inc. 444 N. Michigan  

Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA. SPSS Inc. 444 N. Michigan Avenue, Chicago, 

Illinois 60611, USA. 

http://www.agr.unideb.hu/~huzsvai/pub/spsskonyvphd.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Terepgyakorlat III. (Összefüggő nyári szakmai terepgyakorlat) 

Kódja: BTSZA 406 

Félév: 4.  

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: gyakorlat 

Óraszám/hét: 4 (összesen kb. 60 óra) 

Kredit érték: 6 

Oktató: A tanszék oktatói felváltva   

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A terepgyakorlat és a felkészítő kurzus (lásd a vonatkozó tematikát) célja végigvezetni a 

hallgatókat a szociológiai kutatás egyes lépésein, felkészíteni őket kutatások elvégzésére, és 

hogy tapasztalatot szerezzenek egy konkrét kutatásban. A nyári gyakorlatok során általában 

egy a régiónkban lévő kistérség kisebb településein folytatunk kérdőíves és interjús kutatást 

melyben elvárt a diákok aktív részvétele. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

Kérdőívek és interjúvázlatok lekérdezésének módszertana, adatrögzítési ismeretek. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

Önálló kutatómunka elsajátítása: a kutatási terv készítésétől, az empirikus kutatás 

előkészítésén át a konkrét kutatás végrehajtásáig. 

A diákoknak rendelkezniük kell: 

- a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, 

- a társadalmi problémák iránti nyitottsággal, 

- együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 

- kommunikációs készséggel, 

- a szociokulturális különbözőségek ismeretén alapuló empátiával és toleranciával, 

- szociológia módszertani jártasság. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva): - 

 

A terepgyakorlatra bocsátás feltételei: a felkészítő szemináriumon való részvétel és az 

ottani követelmények teljesítése 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja):  

Részvétel a nyári gyakorlaton, kérdőív lekérdezés és interjúkészítés a követelmények szerint, 

esetleg adatrögzítés, interjú transzkribálás, és egyéb feladatok teljesítése. A terepgyakorlat 

végén gyakorlati jegyet kapnak a diákok. 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: - 



109 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Terepgyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium 

Kódja: BTSZA 407 

Félév: 4.  

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium (gyakorlati jegy) 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Fényes Hajnalka, Valuch Tibor    

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja a nyári egy hetes terepgyakorlat előkészítése, illetve egy síkfőkúti felkészítő 

tábor megszervezése. A nyári gyakorlatok során általában egy a régiónkban lévő kistérség 

kisebb településein folytatunk kérdőíves és interjús kutatást a diákok aktív részvételével. A 

terepgyakorlat és a felkészítő kurzus célja végigvezetni a hallgatókat a szociológiai kutatás 

egyes lépésein, felkészíteni őket kutatások elvégzésére, és lefolytatni egy konkrét kutatást. A 

felkészítő szeminárium során a téma elméleti szakirodalmi hátterét dolgozzuk fel, illetve a 

térség népesedési-, gazdasági-, foglalkoztatási- és oktatási helyzetével kapcsolatos adatokat 

gyűjtik össze a hallgatók, valamint egyes években lehetőség van a kérdőív és interjú vázlat 

közös összeállítására is. A sikfőkúti felkészítő táborban neves előadókat hívunk a témával 

kapcsolatban, egyben sor kerül a szociológus hivatás bemutatására és népszerűsítésére is, 

valamint a tanszék oktatói és a diákok is tartanak prezentációkat. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A kijelölt téma szakirodalmának alapos ismerete. 

- A kijelölt települések társadalomstatisztikai adatainak ismerete. 

- Kérdőívek és interjúvázlatok összeállításának és lekérdezésének módszertana, adatrögzítési 

ismeretek. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

Képessé kell tennünk őket: 

- a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a társadalmi 

egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére; 

- az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában 

való közreműködésre; 

- a társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére; 

- a társadalmi integráció erősítését, különösen a romák társadalmi integrációját szolgáló 

komplex programok kidolgozásához és megvalósításához szükséges szociológiai 

megközelítésmód érvényesítésére; 

- a szociológiailag releváns információk gyűjtésre, feldolgozására, a legkorszerűbb 

informatikai eljárások alkalmazására. 

Alkalmassá kell őket tenni: 

- a társadalmi konfliktusok kezelésében való közreműködésre; 

- a társadalmi hatású fejlesztési projektek előkészítésére, pályázatok készítésére, 

értékelésére, monitorozására, minőségbiztosítására, megvalósításuk irányítására; 
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- a helyi fejlesztési lehetőségek feltárására, fejlesztési programok kidolgozásában, 

megvalósításában való részvételre. 

Rendelkezniük kell a következőkkel: 

- a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, 

- a társadalmi problémák iránti nyitottsággal, 

- együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 

- kommunikációs készséggel, 

- a szociokulturális különbözőségek ismeretén alapuló empátiával és toleranciával. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Szakirodalom feldolgozás, kiselőadások. 

2. Társadalomstatisztikai adatok gyűjtése, kiselőadások. 

3. Szakirodalom feldolgozás, kiselőadások. 

4. Társadalomstatisztikai adatok gyűjtése, kiselőadások. 

5. Szakirodalom feldolgozás, kiselőadások. 

6. Társadalomstatisztikai adatok gyűjtése, kiselőadások. 

7. 2-3 napos felkészítő tábor (részvétel és kiselőadások). 

8. Szakirodalom feldolgozás, kiselőadások. 

9. Társadalomstatisztikai adatok gyűjtése, kiselőadások. 

10. Szakirodalom feldolgozás, kiselőadások. 

11. Társadalomstatisztikai adatok gyűjtése, kiselőadások. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: órai részvétel, kiselőadások tartása, részvétel és előadás (ppt) 

tartása a felkészítő táborban (Sikfőkúton) 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja):  

A társadalomstatisztikai adatokból ppt készítése és előadása a sikfőkúti táborban 

Szakirodalmi összegző dolgozat (10 oldal) a kurzus végén  

Egyéb, a kutatással kapcsolatos feladatteljesítés (pl. interjúvázlat- és kérdőívkészítés, 

adatbevitel, interjúk transzkribálása) (ezek részben a terepgyakorlat feladatai is) 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: a terepgyakorlat témájától függően változó 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Projekt II. 

Kódja: BTSZA 408 

Félév: 4. 

Előfeltételek: BTSZA 306 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Ábrahám Katalin 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tárgy célja a pályázatok tartalmi és formai elkészítésének alapvető ismereteit elsajátítani – 

mint környezeti feltételek, támogatási háttér, partnerség-építés, kockázatelemzés, pályázati 

dokumentáció – és ezen keresztül felkészülni a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb 

felhasználására. Mindezek érdekében a félév során a hallgatók megismerik a 

projekttervezéssel és pályázatkészítéssel kapcsolatos fogalmi alapokat, a projektírás 

folyamatát, lépéseit, egyes technikáit, illetve az ismereteket csoportmunka keretében maguk is 

alkalmazzák. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- projektek alapvető támogatási háttere, intézményrendszere, 

- projekt társadalmi, gazdasági háttere, 

- projekt lehetséges partnerei, 

- problémafa, célfa készítése, 

- SWOT analízis készítése, 

- kockázatok kidolgozása, 

- logikai keretmátrix készítése, 

- pályázati rendszer folyamata, 

- pályázatok alapvető formai és tartalmi jellemzői. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kurzus hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók általános és gyakorlati pályázatkészítési és 

pályázatmenedzsment ismereteket szerezve alkalmasságot nyerjenek pályázati projektek 

megírására. A kurzus segítséget nyújt ahhoz, hogy a hallgatók képessé váljanak az 

egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában való 

közreműködésre, a szociológiailag releváns információk gyűjtésre, feldolgozására. Segítséget 

nyújt továbbá a társadalmi hatású fejlesztési projektek előkészítéséhez, pályázatok 

kidolgozásához, a helyi fejlesztési lehetőségek feltárásához, fejlesztési programok 

kidolgozásában való részvételhez, valamint a társadalmi konfliktusok kezelésében való 

közreműködésre. A szemináriumi munka hozzásegíti a hallgatókat, hogy képessé váljanak 

egy-egy konkrét problémát alaposan körüljárni, ezáltal fejleszti a komplex látásmódot, a 

strukturált gondolkodást, az önálló problémamegoldó készséget és a csapatmunkában való 

együttműködést. 
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A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Projektek társadalmi, gazdasági, politikai környezete. 

2. A projekt hátterének, megvalósíthatóságának, jogszabályi környezetének elemzése, 

feltételrendszer és konfliktusok mikro-, mezo- és makroszinten. 

3. Projektek támogatási háttere: pénzügyi források, az EU támogatási rendszere. 

4. Forráskeresési lehetőségek, pályázati lelőhelyek. 

5. A projekt érdekeltségei, érdekeltek elemzése, a partnerség szerepe, partnerségi hálók. 

6. Problémaelemzés, célelemzés, beavatkozási terület kiválasztása. 

7. Kockázatmenedzsment. 

8. A logikai keretmátrix módszer és alkalmazása. 

9. A projekt, illetve a pályázati rendszer folyamata, elemei. 

10. A pályázatok alapvető formai és tartalmi jellemzői, pályázati dokumentáció összeállítása, 

elkészítése, pályázatok értékelésének szempontjai, a támogatási szerződés megkötése. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:- 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

A jegy megszerzésének előfeltétele a tanórákon történő részvétel, a hiányzás megengedett 

mértéke három alkalom. 

 

Félévközi ellenőrzés: zárthelyi dolgozat 

Félév végi értékelés módja: a zárhelyi dolgozat, az egyes órákhoz kötődő részfeladatok 

teljesítése és írásbeli dolgozat alapján 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):- 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti többéves pénzügyi kerete, Európai Tükör, XVII. évf.  

1. szám, 5-36. 

Görög Mihály (2008): Projektvezetés, Aula Kiadó, Budapest, 83-86., 135-150. 

Kohéziós politika 2014- 2020 Befektetés a növekedésbe és a munkahelyekbe,  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/prop

osals/regulation2014_leaflet_hu.pdf. 

Verzuh, Eric (2006): Projektmenedzsment, HVG, Budapest, 55-63., 103-148. 

Vörös Mihály László (2004): Versenyképes projektek és pályázatok, TRIU-MESTER Bt.,  

Tatabánya, 29-86., 103-118., 150-171., 186-237. 

 

Ajánlott irodalom: 

Fodor Ágnes, Varga Lencsés Viktória (2005): A varázslatos logframe- módszer: gyakorlati  

segédlet a projektötletek logikai kidolgozásához, Századvég Kiadó, Budapest. 

Gyulavári Tamás (szerk.) (2002): Az Európai Szociális Alap és Magyarország,  

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest. 

Haraszti István- Huber Béla- Orosz Beáta (2005): Projektfejlesztés, pályázatírás és  

projektmenedzselés, Corvinus Kiadó, Budapest. 

 

Horváth Gyula (2001): Az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájának szabályozása,  

MTA-RKK, Pécs. 

Huszti Zsolt – Rohonczi Sándor (2006): Forrásszerzési és pályázatkészítési ismeretek,  

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_hu.pdf
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Kádár Krisztián – Andriska Szilvia (szerk.) (2007): Bevezetés az Európai Unió támogatási  

rendszerébe, Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest,  

http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/6/bevezetes_az_europai_unio_tamog

atasi_rendszerebe_2007. 

Kovács Katalin (szerk.) (2006): Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a  

közigazgatásban, http://peni00thuneva.files.wordpress.com/2011/09/kovc3a1cs-

katalin.pdf 

Kőnig Éva (szerk). (2011): Stratégiai tervezés a szociális munkában, Debreceni Egyetem  

Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, Debrecen. 

Landau Edit (2004): Tranzitfoglalkoztatás, Budapest. 

Lebovits Ágnes, Kézy Béla és Barna-Lázár Zoltán (szerk.): Projektciklus menedzsment és  

logikai keretmátrix kézikönyv, Budapest. 

Marosán György (2002): Stratégiai menedzsment, Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 

Nagy Zsolt (2008): Projektmenedzsment jegyzet, Nyugat-magyarországi Egyetem  

Közgazdaságtudományi Kar, Sopron. 

OFA Kht. (2003): Az Európai Unió Strukturális Alapjai – a tervtől a pályázatig, Kézikönyv,  

OFA Kht., Budapest. 

Pályázás alapjai, Projekttervezés és pályázatkészítés dióhéjban, SAKK,  

http://www.nfu.hu/kiadvanyok, ezen belül Korábbi kiadványaink - Pályázati 

kézikönyvek. 

http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/6/bevezetes_az_europai_unio_tamogatasi_rendszerebe_2007
http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/6/bevezetes_az_europai_unio_tamogatasi_rendszerebe_2007
http://peni00thuneva.files.wordpress.com/2011/09/kovc3a1cs-katalin.pdf
http://peni00thuneva.files.wordpress.com/2011/09/kovc3a1cs-katalin.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A társadalmi konfliktusok szociológiája 

Kódja: BTSZ 409 

Félév: 4 

Előfeltételek: - 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Csoba Judit  

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

Az óra célja a társadalmi jelenségek konfliktusközpontú elméleti irányzatainak és empirikus 

kutatásainak megismertetése a hallgatókkal. Bemutatja a társadalmi konfliktusról alkotott 

jelentős elméleti munkákat, a róluk kialakult kritika és a hatásukra végzett empirikus munkák 

fényében. A konfliktusok közelítésmódjai, valamint szerepük és jellemzőik; a konfliktusok 

definiálása és osztályozása, fajtái, helyük és szerepük az ember életében. Az óra során a 

hallgatók elemzik a klasszikus és az újabb társadalmikonfliktus-elméleteket, megismerik a 

társadalmi konfliktusok civilizációs modelljét, a civilizációk ütközését. 

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

- a konfliktus definíciója és típusai 

- a társadalom szerkezetéből adódó konfliktusok típusa 

- konfliktus és harmóniaelméletek a szociológiában 

- a totalitarizmus, a terrorizmus és a diktatúra fogalmak tartalmának ismerete 

- a hatalom és az uralom fogalma, jellemzői 

- a demokratikus működési formák és a konfliktusok – elméleti és gyakorlati elemzések  

- a civilizációs elméletek 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

 

A tantárgy keretében a hallgatók ismerik és alkalmazzák a konfliktuselmélet legjellemzőbb 

fogalmait, képesek a hatalommal és a társadalmi konfliktusokkal kapcsolatos elméleti munkák 

elemzésére. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Konfliktus definíciója és sajátosságai 

1. A konfliktusok és a társadalmi viszonyrendszerből adódó ellentétek 

2. A konfliktusok tipizálása és fokozatai 

3. A totalitarizmus és terrorizmus  

4. Az ipari társadalom és az osztályharc 

5. Versengő és együttműködő társadalmi csoportok 

6. A szociáldemokrata konszenzus 

7. A modern társadalom konfliktusai 

8. Szociális és etnikai konfliktusok 

9. Területi konfliktusok 
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10. A civilizációs konfliktusok a XX. sz. második felében és a XXI. sz. elején 

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:  

1. Az órákon való rendszeres és aktív részvétel. 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja:  

A félév végi érdemjegy megszerzésének feltétele: 

1. Az órákon való rendszeres és aktív részvétel. 

2. Kollokvium az előadások és a megadott kötelező irodalom alapján.  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

 

Kötelező irodalom:  

Dahrendorf, Ralf (1994): Modern társadalmi konfliktus Gondolat Kiadó, Budapest  

Hankiss Elemér (2004):Társadalmi csapdák és diagnózisok Osiris Kiadó, Budapest 

 

Ajánlott irodalom: 

Dahrendorf, Ralf (1997): Társadalmi struktúra, osztályérdekek és társadalmi konfliktus,In.: 

Angelusz Róbert (szerk): A társadalmi rétegződés komponensei Válogatott tanulmányok, 

Új Mandátum Könyvkiadó, 1997. pp. 341–358. 

Huntington, Samuel P. (2008).: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása Európa 

Könyvkiadó, Budapest  

Ladányi János (2005): Szociális és etnikai konfliktusok Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 

pp. 11–195.; 272–324. 

Marx, Karl (2000): A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai In: Felkai Gábor –  

Némedi Dénes – Somlai Péter szerk.(2000): Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. 

I. kötet, Új Mandátum Könyvkiadó pp. 142–169. 

Niedenzu, Heinz-Jürgen (2000): Konfliktuselmélet – Ralf Dahrendorf, In: Szociológiaelmélet, 

Osiris Kiadó, 2000: 181-197. 

Orthmayr Imre (2007): Konfliktusok 1-2. In: Világosság 2007/4-5. szám, pp. 71-89; 3-23. 

Simmel, Georg (2001): A viszály, In: Georg Simmel (2001): Válogatott társadalomelméleti 

tanulmányok Novissima Kiadó, Budapest pp. 54-83. 

Tálas Péter szerk. (2006): A terrorizmus anatómiája. Tanulmányok  Zrínyi Kiadó, Budapest 

Weber, Max (1987): Gazdaság és társadalom I. 8. §., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest pp. 64-66.  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Konfliktuskezelési gyakorlatok 

Kódja: BTSZ410 

Félév: 4. 

Előfeltételek: - 

A tárgy típusa: szeminárium/előadás/gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Csoba Judit  

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

 

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a konfliktusok típusaival, jellemzőivel és az 

alternatív konfliktus megoldási módszerekkel. A kurzus további célja, hogy a gyakorlati 

feladatok megoldása közben a hallgatók olyan készségeket alakítsanak ki, amelyek lehetővé 

teszik számukra a munkájuk során kialakuló kisebb konfliktusok kezelését.  

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

 

A hallgató ismerje a konfliktusok típusait, jellemző sajátosságait. Ismerje a kétirányú 

kommunikációs, érdekegyeztetési folyamatok, a konfliktuskezelési folyamat szakmai, 

módszertani feltételeit, képes legyen a konfliktusok interaktív jellegének megteremtésére. 

Legyen tájékozott a konfliktus kezelésére alkalmas különféle kommunikációs technikák terén, 

ismerje az egyeztetés, a moderálás, mediáció fogalmak tartalmát, a technikák alapelemeit.  

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 
A hallgató ismerje a konfliktuselemzés és konfliktuskezelés alapfogalmait, az esetek felismerésére, elemzésére, 

intézményeinek és eszközeinek használatára vonatkozó módszereket. Szimulációs és készségfejlesztő 

gyakorlatok során próbálja ki és elemezze azokat a legfontosabb technikákat, amelyeket a szakemberek 

alternatív vitarendezési folyamatokban használnak. A hallgatók képesek legyenek az elsajátított ismeretek 

birtokában esetelemzéseket készíteni, a gyakorlatokon szervezett szakmai viták keretében a tanult technikákat 

alkalmazni.  

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
 

1. Bevezetés  

2. Rivalizálás, kooperáció, konfliktus definíció 

3. A konfliktus forrásai 

4. Az érdekek típusai 

5. Korlátozott kommunikáció, kérdezéstechnika 

6. A felek viselkedése, stratégiája 

7. Kompromisszum, vagy konszenzus 

8. A harmadik fél megjelenése és szerepe a konfliktusok kezelésében (nehezen kezelhető 

szereplők) 
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9. Mediálás, békéltetés, arbitrálás (technikák, módszerek) 

10. Területi konfliktusok 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:  

2. Az órákon való rendszeres és aktív részvétel. 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja:  

A félév végi érdemjegy megszerzésének feltétele: 

3. Az órákon való rendszeres és aktív részvétel. 
4. Az elsajátított készségekről, kompetenciákról a hallgatók esetelemzés és csoportmunka keretében 

kidolgozott feladatok megoldásával adnak számot.  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

 

Kötelező irodalom:  

Roger Fisher-William Ury-Bruce Patton (1997): A sikeres tárgyalás alapjai  Bagolyvár 

Könyvkiadó, Budapest 

 

Ajánlott irodalom: 

A döntőbíráskodás Szerk: Tóth Pál Péter, Püski, Bp. 1999. 

Barcy Magdolna – Szamos Erzsébet (2002): „Mediare necesse est!” A mediáció technikái és  

társadalmi alkalmazása Animula Kiadó, Budapest 

Elster, Jon (1995): A társadalom fogaskerekei Osiris – Századvég Kiadó, Budapest 

Fleming, Peter (1993): A tárgyalás alapjai hét leckében Park Kiadó, Budapest 

Göncz Kinga – Geskó Sándor – Herbai István (2001): Konfliktuskezelés civil 

szervezetek számára Partners Hungary Alapítvány, Budapest 

Mérő László (1996): A fogoly dilemmája In: Mérő: Mindenki Másképp egyforma. A  

 játékelmélet és a racionalitás pszichológiája. Tericum Kiadó, Budapest pp. 46-71. 

Székely György (1995): Győzelem vesztesek nélkül 3K Alapítvány, Budapest 

William Ury (1993): Tárgyalás nehéz emberekkel Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest 

 



118 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Közvélemény-kutatás, piackutatás 

Kódja: BTSZA 411 

Félév: 4. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Murányi István 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus célja: A féléves kurzus során a piac- és közvélemény-kutatások metodikai és 

tematikai alapjainak az elsajátítása történik. A nyolcvanas évek végétől napjainkig végzett 

néhány fontosabb kutatások eredményeinek értelmezése mellett az alkalmazott módszerek 

megismerésével és gyakorlásával foglalkozik a kurzus.  

A tantárgy minimum követelményei:  

- A közvélemény-kutatás struktúrája, folyamata. 

- A közvélemény-és piackutatás hazai jellemzői: szervezetek és kutatások.  

- A közvélemény fogalma és sajátosságai. 

- A közvélemény-kutatás, mint survey jellemzői. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A közvélemény-kutatás adatelemzési alapjainak megismerése során a hallgatóknak 

lehetőségük nyílik a leíró és kauzális gondolkodás fejlesztésére, a releváns kutatási/elemzési 

kérdések kialakítására.   

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  

1. A szeminárium célja, feladatok és határidők a félév során 

2. A nemzetközi és a hazai közvélemény-kutatás rövid története  

Kötelező irodalom: 

A magyar közvéleménykutatásról. Kerekasztalbeszélgetés közvéleménykutatókkal. 

Replika, 1992. 1-2. 

3. A közvélemény fogalma és empirikus szociológiai értelmezése 

Kötelező irodalom: 

1. Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris 

Könyvkiadó, Budapest, 2006. 17-109; 173-197; 253-263; 303-328. oldal.- megfelelő rész 

2. Horváth György: Vélemények mérlegen. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 42-

115; 191-245 oldal – megfelelő rész 

4. A közvélemény-kutatások metodikai jellemzői 

Kötelező irodalom: 

Rudas Tamás (1998) Hogyan olvassunk közvélemény-kutatásokat? Új Mandátum, Bp. 

5. A mintavétel- alapfogalmak, mintavételi módok, mintavételi hiba 

Kötelező irodalom: 

1. Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris 

Könyvkiadó, Budapest, 2006. 17-109; 173-197; 253-263; 303-328. oldal- megfelelő rész 
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2. Horváth György: Vélemények mérlegen. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 42-

115; 191-245 oldal - megfelelő rész 

6. A kérdőív jellemzői és szerkesztése 

Kötelező irodalom: 

1. Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris 

Könyvkiadó, Budapest, 2006. 17-109; 173-197; 253-263; 303-328. oldal - megfelelő rész 

2. Horváth György: Vélemények mérlegen. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 42-

115; 191-245 oldal – megfelelő rész 

7.Az adatgyűjtés, a kérdezés jellemzői, a kérdezőbiztosi munka. Az adatok kódolása és 

rögzítése 

Kötelező irodalom: 

1. Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris 

Könyvkiadó, Budapest, 2006. 17-109; 173-197; 253-263; 303-328. oldal.- megfelelő rész 

2. Horváth György: Vélemények mérlegen. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 42-

115; 191-245 oldal – megfelelő rész 

8. A piac- és marketingkutatás típusai és módszertani alapjai 

Kötelező irodalom: 

1. Perjés László: Internet @ marketing magyar szemmel, Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 

2001. - megbeszélt részek 

2. Hoffmann M., Kozák Á., Veres Z.: Piackutatás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.- 

megbeszélt részek 

3. Scipione, P. A.: A piackutatás gyakorlata. Springer Hungarica Kiadó, Budapest, 1994.- 

megbeszélt részek 

9. Zárthelyi írása a féléves anyagból.   

10. A félévi munka lezárása, egyéni teljesítmények értékelése. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:- 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

- Rendszeres részvétel a szemináriumokon: legfeljebb 3 hiányzás (beleértve az igazolt 

hiányzásokat is). 

- Minden szeminárium előtt rövid írásbeli beszámolót kell írni a kiadott kötelező 

irodalomból (az óra tárgyát alkotó témáról). A beszámolók értékelése: elfogadva-nem 

elfogadva (legalább 50 százalékos ismeretszint alapján). A zárthelyi dolgozat megírásának 

feltétele a beszámolók legalább felének elfogadása.  

- A zárthelyi dolgozat elfogadása: az elérhető pontszámok leagalább 50 százalékának 

elérése.  

- A hallgatók munkájának év végi értékelése, az érdemjegy súlyozása: 

 

- 20 százalékban - a zárthelyi dolgozat eredménye 

- 50 százalékban -az évközi beszámolók teljesítése 

- 30 százalékban - órai aktivitás, munka 

 

A megengedettnél több hiányzás vagy öt (vagy több) beszámoló nem teljesítése, illetve 

elégtelen zárthelyi dolgozat esetén a kurzus érdemjegye elégtelen.  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):- 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: lásd fenn 



120 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Társadalmi elitek 

Kódja: BTSZA 412 

Félév: 4. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Kovách Imre  

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A félév folyamán a hallgatók megismerkednek a társadalmi elitekre vonatkozó elméletekkel 

és kutatásokkal, az elitek társadalmi szerepével és funkcióival, és az elitekkel kapcsolatos 

hatalmi viszonyokkal.  A szeminárium bevezetést bemutatja a gazdasági, kulturális és 

politikai elitek összetételének a változásait, a helyi elitek hatalmi kapcsolatait. Áttekintést ad 

az elit vizsgálatok kvalitatív és kvantitatív módszereiről. 

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények 

- elitdefiníciók, elitmeghatározások, elitelméletek, 

- az elit meghatározása a kvantitatív vizsgálatokban, 

- a magyar és európai elitekre vonatkozó kutatások, 

- a gazdasági, kulturális és politikai elitek összetételének a változása, 

- a menedzserkapitalizmus, a színlelt demokrácia elméletei, 

- elitek, politikai értékek, pártválasztás, 

- presztízs és reputáció, 

- elit identitás, 

- a helyi társadalmak elitjei, 

- a kormányzás szerkezetének és hatalmi viszonyainak a változásai, az új kormányzás 

elméletei, 

- projektesítés, hatalom, hatalommegosztás. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a társadalmi 

egyenlőtlenségek feltárása, elemzése; 

-  az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok döntési 

folyamatainak a kidolgozásában való közreműködésre; 

- a társadalmi hatású döntések szociológiai következményeinek előkészítése; 

-  a társadalmi integráció erősítése; 

-  a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések 

előmozdítására; 

- a szociológiailag releváns információk gyűjtésre, feldolgozására, a legkorszerűbb 

informatikai eljárások alkalmazására; az egyenlőtlenségek okainak értelmezése; 

- az egyenlőtlenségi helyzetek értelmezése; 

- az egyenlőtlenségi helyzetekre vonatkozó információk gyűjtése, feldolgozása. 
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A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Elitdefiníciók, elit meghatározások, elitelméletek: Pareto és Mosca elméletei, Veblen 

dologtalan osztály elmélete, társadalmi osztályok – társadalmi elitek. Elitek a magyar 

társadalomban 

2. Az elit meghatározása a kvantitatív vizsgálatokban. Az elitelméletek operacionalizálása. A 

hazai kutatásokban használt kiválasztási módszerek, listák és adatbázisok.  

3. A magyar és európai elitekre vonatkozó kutatások. Az 1992/93-as poszt-szocialista 

elitkutatások, a gazdasági elit kutatásai 1994 és 1998 között, a 2001-es és 2099-es magyar 

elitfelvételek. A cseh, lengyel, orosz és szlovén elitkutatások.  Haller az uniós elitekről 

4. A hazai gazdasági, kulturális és politikai elitek összetételének a változása 1988 és 2009 

között. Az elitcsoportok, nők az elitben, az elitgenerációk, az elitbekerülés. 

5. A menedzserkapitalizmus (Szelényi) és a menedzserkapitalizmus kritikái. A színlelt 

demokrácia (Ilonszki –Lengyel).. Elitek és társadalomstruktúra - Szalai Erzsébet  

6. Elitek, politikai értékek, pártválasztás. Az elitek pártválasztása 1992 és 2009 között. Elitek 

és politika hatalom 

7. Az egyes elitcsoportok presztízsének és reputációjának az összetevői és mérése. A 

reputációs elit forgalma és összetétele 2001 -2009. Az elitek társadalmi elfogadottsága 

8. A kulturális gazdasági és politikai elit önképe és identitása. Az elitek és társadalmi értékek  

9. A regionális és helyi elitek összetételének, hatalmi kapcsolathálójának a változásai. A 

kormányzás szerkezetének és hatalmi viszonyai az új kormányzás elméletei.  

10. Az önkormányzatiság. Projektesítés, hatalom, hatalommegosztás. Az uniós 

csatlakozás kormányzása. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: írásbeli  

Félév végi értékelés módja: írásbeli  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Szelényi Iván (1995): Menedzser-kapitalizmus. Magyar Lettre Internationale, no.19: 21–29. 

Szalai Erzsébet (2007) Tőke-munka viszony és hatalmi szerkezet a magyarországi  

újkapitalizmusban in Kovách Imre (sz) Társadalmi metszetek. Napvilág, 349-448 

Kovách, Imre ed. 2011. Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi elitek  

Budapest: MTA Politikatudományi Intézete, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató 

Intézete, Argumentum kötetből: 

Szabari Vera: Társadalmi elitkutatások Magyarországon 1989 előtt, 15-36 o. 

Kristóf Luca: Elitkutatások Magyarországon 1989–2010, 37 -45 o. 

Csurgó Bernadett – Megyesi Boldizsár: Elit-meghatározások és elitcsoportok. A 2009-es  

magyarországi elitfelvételek fogalmi-mintavételi háttere, 143-176 o.  

Kovách Imre: Gazdasági elitcsoportok és vállalataik, 207-230 o. 

Kristóf Luca: A magyar kulturális elit és a reputációs elitcsoport 231-254. o. 

 Csurgó Bernadett: Politikai elit: közéleti szerep és szerepvállalás 253-284 o. 

 Bányai Borbála – Légmán Anna: Politikus életutak 1989 után 285 -314 o. 

 

Czibere Ibolya: Nők a kulturális, gazdasági és politikai elit tagjai között 337- 392. o. 
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Ilonszki Gabriella – Lengyel György (2009): Válaszúton: konszolidált vagy színlelt  

demokrácia? Politikatudományi Szemle, 1: 7–25. 

Lengyel, György 2003. A magyar gazdasági elit cirkulációja a 90-es években: lassulás és  

bezáródás Politikatudományi Szemle (4): 125–141. 

Kovách Imre – Csite András (1999): A posztszocializmus vége. A magyarországi  

nagyvállalatok tulajdonosi szerkezete és hatékonysága 1997-ben. Közgazdasági  

Szemle, 2: 121–144. 

Kristóf Luca (2005): Közéleti értelmiség és hírnév. Századvég, Új folyam, 25: 97–127. 

Kolosi Tamás – sági Matild (1997): Nagyvállalkozók és társadalmi környezetük.  

Budapest: TárKI.  

Kovách Imre – Kristóf Luca – Lengyel györgy (2006): Elit és társadalom a kilencvenes  

években. In Kovách Imre (szerk.): Társadalmi metszetek. Budapest: Napvilág Kiadó, 

431–449. 

PÁLNÉ KOVÁCS Ilona (2008) Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó,  

Budapest-Pécs. 

 

Ajánlott irodalom: 

Max Haller (2011) : European integration as an elite process: the failure of a dream?  

ROUTLEDGE,  

Csurgó Bernadett – Kovách Imre – Megyesi Boldizsár (2009): Helyi hálózatok Európában és  

Magyarországon. Politikatudományi Szemle, 2: 120–141. 

Kristóf Luca: What Happened Afterwards? Change and Continuity in the Hungarian Elite  

between 1988 and 2009, HISTORICAL SOCIAL RESEARCH 2012 

Csurgó Bernadett (2005): híres író – írói hírnév. reputáció és hatalom a jelenkori magyar  

irodalmi elitben. Századvég, 2: 36–65. 

Lengyel György (2003): A magyar gazdasági elit cirkulációja a kilencvenes években: lassulás  

és bezáródás. Politikatudományi Szemle, 4: 125–141. 

Szelényi Iván – Szelényi Szonja (1991): Az elit cirkulációja. Kritika, 10: 8–10. 

Csurgó, Bernadett, Zsuzsa Himesi and Imre Kovách 2001. Elitek és politikai preferenciák. In:  

Magyarország politikai évkönyve, sz. Sándor Kurtán, 318-336. Budapest: DKMKA 

Higley, John – Lengyel györgy eds. (2000): Elites After State Socialism. Oxford: Rowman &  

Littlefield. 
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ÖTÖDIK FÉLÉV 
 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Az európai integráció és az EU intézményrendszere 

Kódja: BTSZA501 

Félév: 5. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Berényi Zoltán 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus során az európai integráció intézményrendszerének bemutatására kerül sor. A 

hallgatók megismerhetik az intézményrendszer kialakulásának folyamatát, az egyes 

intézmények struktúráját, hatáskörét és működését. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- Bevezetés a regionális integrációba. 

- Az állam szerepével kapcsolatos beállítódás változása; a regionális integráció eszméjének 

térnyerése; nemzetközi szervezetek térnyerése; kategorizálásuk: kormányköziek-

szupranacionálisak, szupranacionális szervezetek strukturális csoportosítása; konföderatív, 

konszocionacionális és föderatív szervezetek jellemzői. 

- Az európai integráció – integrációs elméletek, integrációpolitikai stratégiák. Integráció-

elméletek - az európai integrálódás magyarázata; Hagyományos megközelítés: realizmus 

vs. funkcionalizmus; kormányköziség vs. szupranacionalizmus; spillover fogalma és fajtái; 

a neofunkcionalizmus kudarca; az integrációelmélet új fejleményei; mai elméletek. 

- Az integrációs szervezetet mozgató erőpárok jellemzése. 

- Az Európai Bizottság kialakulásának története; struktúrája; funkciói. 

- Az Európai Tanács kialakulásának története; struktúrája; funkciói. 

- A Miniszterek Tanácsa kialakulásának története; struktúrája; funkciói. 

- Az Európai Parlament kialakulásának története; struktúrája; funkciói. 

- Az Európai Bíróság kialakulásának története; struktúrája; funkciói; az EU jogforrásai, 

jogrendje. 

- Az Európai Központi Bank kialakulásának története; struktúrája; funkciói. 

- Az EU monetáris politikája és az Európai Központi Bank. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

-  a szervezetekre irányuló információk gyűjtésének és feldolgozásának képessége, 

- érdekek és érdekcsoportok beazonosítása, érdekfelismerés, 

- együttműködési formák ismerete, együttműködési képesség, 

- a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítése, 

- a társadalmi konfliktusok kezelésében való közreműködés, 

- a társadalmi problémák iránti érzékenység, 

- a társadalmi problémák iránti nyitottság, 
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- fejlesztési lehetőségek feltárása, fejlesztési programok kidolgozásában, megvalósításában 

való részvétel. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Az Európai Unió napjainkban 

2. Az európai integrálódás folyamata, nemzetközi szervezetek, integrációelméletek 

3. Az EU szupranacionális szerveződésének sajátos vonásai 

4. Az Európai Unió intézményi struktúrája  

5. Az Európai Bizottság 

6. Az Európai Tanács 

7. A Miniszterek Tanácsa 

8. Az Európai Parlament  

9. Az Európai Bíróság, az EU jogrendszere 

10. Az Európai Központi Bank 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

Az órák látogatása 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

kollokvium, írásbeli vizsga 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező irodalom: 
Kende Tamás – Szűcs Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest, 2007. Osiris  

Kiadó 

H. Wallace - W. Wallace: Politikák születése az EU-ban I.-II. kötet, Pécs: Studia 

Europeana, 1999. 

 

Blahó András (szerk.): Európai integrációs alapismeretek. Budapest, 2007. Aula Kiadó 

 

Ajánlott irodalom: 

Helen Wallace, William Wallace (eds.): Policy-making in the European Union, Oxford  

University Press, 1997  

Beverly Springer: The European Union and Its Citizens - The Social Agenda, Greenwood  

Press, 1994 

Desmond Dinan: Ever closer Union? An Introduction to the European Community, Boulder:  

Lynne Rienner, 1994 

George, Stephen: Politics and Policy in the European Union, Oxford University Press, 1996 

Michael Keating: The politics of modern Europe, the state and political authority in the major  

democracies, Edward Elgar Ltd., 1993 

Percy Allum: State and Society in Western Europe, Cambridge: Polity Press, 1995 

Taylor, Paul: The European Union in the 1990's, Oxford University Press, 1996 

Dinan, Desmond: Ever closer Union? An Introduction to the European Community. London,  

1994. McMillan 

Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest, 2007. HVG-ORAC Lap- és  

Könyvkiadó 

Vaubel, Roland: Az Unió árnyéka – az európai intézmények gőgje. Budapest, 2004. Allprint  

Kiadó 
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Bóka Éva: Az európai integráció – elméletek történelmi perspektívában. Budapest, 2008. 

Corvina Kiadó 

 

Web: 

Az Európai Unió hivatalos honlapja – http://europa.eu 

 

Az Európai Unió kiadóhivatala – http://publications.europa.eu 

 

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete – http://www.eu.hu 

 

Európai Parlament Tájékoztatási Irodája – http://www.europarl.europa.eu/budapest/ 

 

EUvonal információs pont – http://www.euvonal.hu 

 

Európa Szerver magyar nyelv_ adatbázis – http://euroinfo.hu 

 

http://www.euvonal.hu/
http://euroinfo.hu/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Társadalmi integráció Magyarországon  

Kódja: BTSZA502 

Félév: 5.  

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Kovách Imre  

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A félév folyamán a hallgatók megismerkednek a társadalmi integráció elméleteivel és 

kutatásával. A kurzus megismerteti a hallgatókat az integráció kutatás lehetséges területeivel 

és témáival, a társadalmi integráció kutatás paradigma jelentőségével és funkciójával. 

Kiemelten foglalkozik a társadalmi integráció és a társadalmi újratermelés, a társadalmi 

egyenlőtlenségek, a társadalmi intézmények kapcsolatával valamin egyes társadalmi 

helyzetek és csoportok integratív illetve dezintegratív szerepével és állapotával. 

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények 

- A társadalmi integráció elméleti alapjai -  A társadalmi integráció kutatás  egyenlőtlenség  

és struktúra kutatásokkal való kapcsolata.  

- A társadalmi újratermelés változó formáinak elméletei - a szociológia klasszikusai –  

Habermas és Bourdieu, Castels, Parsons 

- A projekt társadalom elméletei. 

- Az hazai és európai integráció társadalomtörténeti vonatkozásai.  

- Az identitás, az értékek és az integráció. 

- A gazdasági és társadalmi integráció.  

- Az elitek és a társadalmi integráció  

- A civil társadalom és a politika szerepe az integrációban.  

- A területi integráció és a helyi társadalom. A fejlesztési rendszerek. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- az integráció és dezintegráció ismeretében a társadalmi egyenlőtlenségek feltárása, 

elemzése 

- az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok döntési 

folyamatainak a kidolgozásában való közreműködésre; 

- a társadalmi hatású döntések szociológiai következményeinek előkészítése 

- a társadalmi integráció erősítése 

- a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések 

előmozdítására; 

- a szociológiailag releváns információk gyűjtésre, feldolgozására, a legkorszerűbb 

informatikai eljárások alkalmazására; 
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A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  

- A társadalmi integráció elméleti alapjai. A társadalmi integráció kutatás  összefüggései és 

különbségei az egyenlőtlenség  és struktúra kutatásokkal. Kutatási előzmények. 

- A társadalmi újratermelés változó formáinak elméletei. A szociológia klasszikusai MARX, 

Weber, Durkheim a társadalmi integrációról ás társadalmi újratermelésről. 

-  Habermas és Bourdieu, Castels, Parsons és a posztmodern elméletek. 

- A projekt társadalom elméletei. Boltanski. A skanidnáv iskola. A projektosztály elmélete. 

A kultúragazdaság – Ray. 

- Az hazai és európai integráció társadalomtörténeti vonatkozásai. Társadalmi újratermelés 

és integráció változásai a 20. században. 

- Az identitás, az értékek, a bizalom és hiányuk szerepe a társadalmi integrációban. 

- A gazdasági és társadalmi integráció különbségei és összefüggései. Bizalom és gazdaság. 

A szervezetek szerepe az integrációban. Kultúra és integráció. 

- A kulturális, gazdasági és politikai elitek szerepe és a társadalmi integrációban. Az elitek 

és értékformálása. Elitszerepek. Társadalmi bizalom és elfogadás. A civil társadalom 

integratív szerepe. 

- Integráció a helyi társadalmakban. 

- A fiatalok és a társadalmi integráció. Értékek, kapcsolatrendszerek. Konformizmus és 

lázadás. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs  

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés:   

Félév végi értékelés módja: írásbeli  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom:  

Kovách Imre – Dupcsik Csaba –P. Tóth Tamás -  Takács Judit (sz) (2012) A társadalmi  

integráció  jelenkori Magyarországon, Argumentum 

 

Ajánlott irodalom:  

Bibó I. (1986 [1942]). Elit és szociális érzék. In: Válogatott tanulmányok. Budapest:  

Magvető. 221–241. 

Giczi J.–Sik E. (2009). Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés. In: Tóth I. Gy. (szerk.)  

Tárki Európai Társadalmi Jelentés. Budapest: Tárki. 65–84. 

Tóth I. Gy. (2009). Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a  

magyar társadalom értékszerkezetében. A gazdasági felemelkedés társadalmi-

kulturális feltételei című kutatás zárójelentése. Budapest: TÁRKI. Elérhető: 

http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_elemzeszaro_toth.pdf. [Letöltve: 

2012-08-21]. 

Kovács É. (szerk.) (2007). Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest–Pécs:  

Néprajzi Múzeum – PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Szervezetszociológia 

Kódja: BTSZA 503 

Félév: 5. 

Előfeltételek: - 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Czibere Ibolya 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus a szervezetek változásainak jelenségeit és a jelenségeket meghatározó társadalmi 

összefüggéseket vizsgálja. A szervezetszociológia megismerteti a hallgatókat a szervezetek 

működési sajátosságaival, belső folyamataival, azok környezetére gyakorolt hatásaival, a 

szervezetek társadalmi szerepeivel. Kiemelten foglalkozik a szervezetek társadalomra és 

kultúrára gyakorolt befolyásával, a demokratikus társadalmak működéséhez történő 

hozzájárulásaival, valamint a vagyon és a hatalom centralizációjának eltérő mértékéből és 

formáiból következő (társadalmi folyamatokra irányuló) visszahatásokkal. A szervezetek 

szociológiai megközelítése során az adott elméleti összefüggések mellett a szereplők 

társadalmi státuszából következő egyenlőtlenségeket, hatalmi/uralmi törekvéseket és a 

menedzselés lehetőségeit helyezzük a téma középpontjába. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények 

- A szervezetszociológia elméleti alapjai, a szervezet fogalma, szervezettipológiák. 

- A lineáris szervezetek jellemzői, a lineáris szervezeti struktúra fejlődésének szakaszai. 

- A taylorizmus lényege. Az idő- és mozdulatelemzési tecnika. Taylor újításai. 

- A vezetés racionalizálásának modellje (H. Fayol). Vezetői feladatok, vezetési területek.  

- A fordizmus lényege. H. Ford munkássága. A tömegtermelés lényege, és társadalmi 

hatásai. 

- A modern bürokrácia jellemzői.  

- Weber munkássága. 

- Uralomtípusok és hatalom. 

- A tömegigazgatás lényege és jellemzői. 

- Az institucionalista elmélet összefüggései. 

- A populációs ökológiai modell lényege. 

- Csoportirányítási technikák és a klasszikus vezetési stílusok szervezetelméleti 

összefüggései. 

- A változásmenedzsment lényege. 

 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- rendszerszemléletű gondolkodásmód, 

- a szervezeti jelenségek iránti nyitottság, 

- a szervezetekre irányuló információk gyűjtésének és feldolgozásának képessége, 
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- érdekek és érdekcsoportok beazonosítása, érdekfelismerés, 

- problémafelismerés, problémamegoldás, 

- kooperatív magatartás, 

- együttműködési formák ismerete, együttműködési képesség, 

- kapcsolatteremtő képesség, 

- kommunikációs készségek, 

- minőség iránti igény, 

- hatékonyság, pontosság, felelősségteljesség iránti igény, 

- eredményorientáltság. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A szervezetszociológia területei, elméleti vitakeretei – a szervezetek változó környezete.  

2. A kezdetek: a lineáris hierarchián és irányításon alapuló szervezetek kialakulása, 

sajátosságai, hatásuk a korai társadalmak szerveződésére.  

3. A funkcionális irányítás és szervezeti forma irányzata - a taylorizmus és a 

menedzsmenttanok.  

4. A „klasszikus” irányítás és szervezeti forma irányzata. I.: Henri Fayol és Henry Ford 

munkássága – a vezetés és a termelés racionalizálása – a tömegtermelés hatásai és 

következményei a társadalomra. A posztfordista társadalom és a „testreszabott 

tömegtermelés”.   

5. A „klasszikus” irányítás és szervezeti forma irányzata II.: Max Weber bürokrácia elmélete 

és a bürokratikus szervezeti struktúrák tipológiája. A „tömegirányítás” elvei, technikái, 

társadalmi következményei. 

6. A „neoklasszikus” modell: Elton Mayo és a Human Relations elmélet. Az emberi 

tényezők és emberi viszonyok jelentősége a szervezetekben, hatásuk a teljesítményekre.  

7. Az institucionalista iskola – szervezeti társadalom, szervezeti hatalom. 

8. A szervezetek evolúcióelméleti megközelítései – a populációs ökológiai modell lényege. 

9. Szervezeti vezetés, csoportirányítás és hatékonyság – egyéni funkciók és csoportfunkciók 

– kompetenciák és érzelmi intelligencia. 

10. Változásmenedzselés a szervezetekben – kultúraváltás, szervezetfejlesztés, 

minőségfejlesztés – konfliktusok menedzselése. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): Írásbeli vizsga 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

A formális és informális szervezetek elmélete (In: Seres Zsuzsanna: Szervezetszociológiai  

szöveggyűjtemény; Tankönyvkiadó, Budapest, 1989 /41-65. old./) 

A környezet (In: Charles Perrow: Szervezetszociológia; Osiris Kiadó, Budapest, 1997 /195- 

221. old./) 

A nonbusiness szféra a társadalomban és a gazdaságban (In: Dinya László – Farkas Ferenc –  

Hetesi Erzsébet – Veres Zoltán: Nonbusiness marketing és menedzsment; KJK-

KERSZÖV Jogi és Üzleti Kft., Budapest, 2004 /21-48. old./) 

A tradicionális és a karizmatikus uralom (In: dr. Molnár Attila Károly: Max Weber  

olvasókönyv; Novissima Kiadó, Miskolc, 1999 /205-234. old./) 
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A vezetői hatalom forrásai (In: dr. Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele:  

személyzetfejlesztés, szervezetfejlesztés, vezetésfejlesztés, minőségfejlesztés; OKKER 

Kiadói Kft., Budapest, 1999 /69-81. old./) 

Félelmek és félállások. Az ingyenmunkától a szabadúszók országáig (In: Naomi Klein: NO  

LOGO; AMF – Tudatos Vásárlók Egyesülete, Budapest, 2004) 

Konfliktuselmélet (In: Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet; Alinea Kiadó, Budapest, 2002  

/301-332.old./) 

Kurt Lewin: Agresszív viselkedési sémák kísérletileg kialakított társas légkörben (In: dr.  

Kovács Sándor: Szöveggyűjtemény a szervezetelmélet történetének 

tanulmányozásához II.; Tankönyvkiadó, Budapest, 1986 /127-155. old./) 

Motivációs és érdekelméletek (In: Jávor István – Rozgonyi Tamás: A szervezetek és a 

munka világa; L’harmattan – Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2007) 

Szervezetfelfogások és szervezeti paradigmák (In: Jávor István – Rozgonyi Tamás: A  

szervezetek és a munka világa; L’harmattan – Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 

2007) 

Új szervezeti formák a modern kapitalizmusban (In: Bara Zoltán-Szabó Katalin: Gazdasági  

rendszerek, országok, intézmények; Aula Kiadó, Budapest, 2000 /467-515. old./) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: SPSS II. 

Kódja: BTSZA 504 

Félév: 5. 

Előfeltételek: SPSS I.  

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Márton Sándor 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A korábbiakban tanult módszertani, statisztikai ismeretek elmélyítése, többváltozós 

statisztikai ismeretek elvégzése, értelmezése, melyek egy önálló saját tudományos kutatásban 

előfordulnak. Adatokat magasabb szintű statisztikai módszerekkel való elemzése, értelmezése 

az SPSS program segítségével.  

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- kétváltozós statisztikai módszerek ismerete, alkalmazása, 

- adott feltételek alapján meghatározni a megfelelő matematikai módszert, amellyel a 

statisztikai elemzés elvégezhető, 

- többváltozós statisztikai módszerek (klaszteranalízis, főkomponenselemzés, logisztikus 

regresszió) ismerete. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- Két-, illetve többváltozós statisztikai módszerek használata. 

- Kiválasztásuk módszerei, algoritmusa. 

- az eredmények értelmezése, ábrákon való megjelenítése. 

- konkrét többváltozós elemzések társadalomtudományi témákban. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Statisztikai hipotézisvizsgálat. Két változó közötti kapcsolat statisztikai vizsgálata. Hogyan 

választunk megfelelő statisztikai módszert az elemzésre? 

2. Alacsony mérési szintű változók közötti kapcsolat vizsgálata, asszociációs mérőszámok 

(CHI-négyzet próba). 

3. Magas mérési szintű változók részmintánkénti viselkedése, kapcsolata (t-próba, variancia-

analízis, F-próba). 

4. Magas mérési szintű változók közötti kapcsolat vizsgálata. Korreláció és 

regresszióelemzések. 

5. Kétváltozós paraméteres próbáknak megfelelő nemparaméteres próbák I. (Spearman-féle 

korrelációs együttható, Mann-Whitney teszt, Kruskal-Wallis). 

6. Kétváltozós paraméteres próbáknak megfelelő nemparaméteres próbák II. (Wilcoxon, sign, 

McNemar, Friedman teszt). 

7. Változók számának redukciója (Főkomponens-, és faktorelamzés). 

8. Bevezetés a klaszterelemzésbe (hierarchikus és nemhierarchikus elemzések). 

9. Bevezetés a logisztikus regresszió számításba (a különböző regressziós elemzések 

összehasonlítása). 
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Vizsgára bocsátás feltételei:- 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

- a félév során minimum két zárthelyi dolgozat, ill. órai aktivitás figyelembe vétele 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):- 

 

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  

(150o.). 

Huzsvai László (2004-2010): Biometriai módszerek az SPSS-ben   

http://www.agr.unideb.hu/~huzsvai/pub/spsskonyvphd.pdf 

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. 

SPSS Inc. (1996-2006): SPSS for Windows User's Guide series. SPSS Inc. 444 N. Michigan  

Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA. SPSS Inc. 444 N. Michigan Avenue, Chicago, 

Illinois 60611, USA. 

 

 

http://www.agr.unideb.hu/~huzsvai/pub/spsskonyvphd.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

A tantárgy címe: Projekt III. 

Kódja: BTSZA 505 

Félév: V. 

Előfeltételek: BTSZA 408 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Ábrahám Katalin 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a projektmenedzsment elméletét és 

csoportos munka keretében betekintést nyújtson annak gyakorlatába. A projektmenedzsment 

általános bemutatásán kívül kitér annak egyes részterületeire és határterületeire. A kurzus az 

elméleti megalapozást követően gyakorlatorientáltan mutatja be a – Projekt I.-II. tárgyak 

keretében részben elsajátított – projekttervezés, pályázatmenedzsment és projektmegvalósítás 

témáin keresztül a fontosabb fogalmakat, az egyes folyamatok struktúráját, a különböző 

módszereket és technikákat, a projektmenedzsmenthez szükséges kompetenciákat. A félév 

alapvetően a projektek működtetésére, belső szerkezetére (humán erőforrás, költségek, 

időtervezés) koncentrál. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- projektmenedzsment alapfogalmak, folyamatok, 

- projektciklus szakaszai, 

- projekttevékenységek azonosítása, 

- a projektirányítás szervezeti formái, 

- szervezeti ábra értelmezése, 

- erőforrás terv, szervezeti ábra készítése, 

- időterv értelmezése, 

- Gantt diagram kitöltése, 

- költségvetési tábla értelmezése, 

- költségterv kidolgozása. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kurzus segítséget nyújt fejlesztési programok kidolgozásában, megvalósításában való 

részvételhez. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak a társadalmi 

hatású fejlesztési projektek, pályázatok megvalósításának irányítására. A szeminárium 

fejleszti a komplex látásmódot, a strukturált gondolkodást, a kommunikációs készséget és a 

csapatmunkában való együttműködést. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  

- A projektmenedzsment elméleti alapjai. 

- A projektciklus menedzsment folyamata, elemei. 

- Projekttevékenységek meghatározása, a projekt belső logikájának kialakítása, 

munkafázisok tervezése. 



134 

 

- A projektmenedzsment szervezeti kapcsolatai. 

- Erőforrás tervezés: projektek emberi erőforrás szükséglete. 

- A projektszervezés struktúrája, a projektteam hatékony vezetése, elvárt személyes 

adottságok és készségek. 

- Időtervezés: projekttevékenységek időbeli ütemezése. 

- Projektköltség-menedzsment: a projekt költségvetése, a pénzügyi tervezés alapjai. 

- Projektdokumentumok kezelése, projektadminisztráció. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:- 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

A jegy megszerzésének előfeltétele a tanórákon történő részvétel, a hiányzás megengedett 

mértéke három alkalom. 

 

Félévközi ellenőrzés: zárthelyi dolgozat 

 

Félév végi értékelés módja: a zárhelyi dolgozat, az egyes órákhoz kötődő részfeladatok 

teljesítése és írásbeli dolgozat alapján 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):- 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Görög Mihály (2008): Projektvezetés, Aula Kiadó, Budapest. 16-28., 37-57., 95-133., 151-

167. 

 

Projektmenedzseri etikai kódex,  

http://www.pmsz.hu/system/files/Etikai%20k%C3%B3dex.pdf 

 

Verzuh, Eric (2006): Projektmenedzsment, HVG, Budapest, 149-219., 251-294. 

Vörös Mihály László (2004): Versenyképes projektek és pályázatok, TRIU-MESTER Bt.,  

Tatabánya, 89-104., 133-140. 

 

Ajánlott irodalom: 

Gareis, Roland (2007): Projekt? Örömmel!, HVG Kiadó, Budapest. 

Görög Mihály (1999): Bevezetés a projektmenedzsmentbe, Aula Kiadó, Budapest. 

Haraszti István- Huber Béla- Orosz Beáta (2005): Projektfejlesztés, pályázatírás és  

projektmenedzselés, Corvinus Kiadó, Budapest. 

Kádár Krisztián – Andriska Szilvia (szerk.) (2007): Bevezetés az Európai Unió támogatási  

rendszerébe, Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 

http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/6/bevezetes_az_europai_unio_tamog

atasi_rendszerebe_2007 

Kovács Katalin (szerk.) (2006): Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a  

közigazgatásban, http://peni00thuneva.files.wordpress.com/2011/09/kovc3a1cs-

katalin.pdf 

Lockyer, K. – Gordon, J.  (2000): Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák. Kossuth  

Kiadó, Budapest. 

Magyar Népfőiskolai Társaság (2001): Útmutató az európai projektmenedzsmenthez,  

Budapest. 

 

http://www.pmsz.hu/system/files/Etikai%20k%C3%B3dex.pdf
http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/6/bevezetes_az_europai_unio_tamogatasi_rendszerebe_2007
http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/6/bevezetes_az_europai_unio_tamogatasi_rendszerebe_2007
http://peni00thuneva.files.wordpress.com/2011/09/kovc3a1cs-katalin.pdf
http://peni00thuneva.files.wordpress.com/2011/09/kovc3a1cs-katalin.pdf
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Marosán György (2002): Stratégiai menedzsment, Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 

Projekt Management Institute (2006): Projektmenedzsment útmutató. PMBOK® 

Giude, Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Takács László (2000): Projektmenedzsment, SZIF-UNIVERSITAS Kft., Győr. 

Török Marianna (1997): Stratégiai tervezés civil szervezetek számára 

http://nonprofit.hu/?q=content/strat%C3%A9giai-tervez%C3%A9s-civil-szervezetek-

sz%C3%A1m%C3%A1ra-jhu-f%C3%BCzetek-1997 

 

 

http://nonprofit.hu/?q=content/strat%C3%A9giai-tervez%C3%A9s-civil-szervezetek-sz%C3%A1m%C3%A1ra-jhu-f%C3%BCzetek-1997
http://nonprofit.hu/?q=content/strat%C3%A9giai-tervez%C3%A9s-civil-szervezetek-sz%C3%A1m%C3%A1ra-jhu-f%C3%BCzetek-1997
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Terepgyakorlat IV.  

Kódja: BTSZA 506 

Félév: 5. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: gyakorlat 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Diebel Andrea 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja szakmai gyakorlat megvalósítása 30 órás órakeretben, piaci, állami és civil 

szervezetek körében (stratégiai, operatív, projekt) menedzsment ismeretek témakörben.  

A terepgyakorlat általános célja, hogy a hallgatók a félév során e témakörben elsajátított 

elméleti ismereteiket felhasználva, készségeiket, képességeiket integrálva önálló feladatokat 

vagy részfeladatokat végezzenek el a terephelyen. Cél továbbá, hogy a gyakorlat során a 

hallgató:  

 

- felmérje és fejlessze azokat a készségeit, melyek a szakma hatékony művelését lehetővé 

teszik (kommunikáció, kapcsolatteremtés, konfliktuskezelés, exploráció, 

problémamegoldás, stb.). 

- Felmérje, mely területen rendelkezik kiemelkedő, személyes adottságokkal; ez segítségére 

lesz a későbbi elhelyezkedés, illetve a hatékony munkavégzés során. 

- A kiválasztott terület működését, eszközeit, módszereit elsajátítsa és az elméleti tudásra 

építve, képessé váljon azokat alkalmazni. 

- Képes legyen a tapasztalatok reflektív feldolgozására. 

- Tudjon megfelelő kapcsolatot kialakítani a kollégákkal. 

- Ismerje meg a terület specifikus szakirodalmát. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A gyakorlat teljes óraszámának teljesítése a választott terephelyen. Hiányzás nem 

elfogadott. 

- terepnapló készítése (min. 1,5 oldal/ intézmény terjedelemben). 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

 

A terepgyakorlaton való részvétel eredményeként a hallgatók a következő kompetenciák 

birtokába jutnak:  

- társadalmi problémák iránti érzékenység, nyitottság,  

- rendszerszemléletű gondolkodásmód, 

- kreatív problémamegoldás megoldás képessége, 

- a szervezetekre irányuló információk gyűjtésének és feldolgozásának képessége, 

- a társadalmi hatású fejlesztési projektek előkészítésére, pályázatok készítésére, 

megvalósításuk irányítására vonatkozó képességek, 

- együttműködő, kapcsolatteremtő képesség, 

- kommunikációs készség, 
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- pályaismeret,  

- álláskeresési kompetenciák. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
A terepgyakorlatok megszervezése a következő típusú terephelyeken történik:  

- Önkormányzatok,  

- Központi fejlesztési projektek menedzselésével foglalkozó szervezetek/intézmények, 

- Helyi projektek megvalósítását végző civil szervezetek, 

- Piaci ás állami cégek HR osztályai, 

- Munkaerőközvetítést-kölcsönzést végző állami, piaci és nonprofit szervezetek, 

- Médiatermékek létrehozásával foglalkozó szervezetek. 

A terepgyakorlat során a hallgatók – terephelyük tevékenységi köréhez illeszkedően – a 

következő területeken szereznek gyakorlati jártasságot, ismereteket: 

- Állami, piaci és nonprofit szervezetek menedzsmentje, 

- Fejlesztési projektek tervezése, megírása, megvalósítása, 

- Önkormányzati politika, 

- Közösségi tervezés, közösségfejlesztés. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

 

Félévközi ellenőrzés: A félév során a terepgyakorlatot kísérő feldolgozó szemináriumi órák 

keretében hallgatók min. 1 alkalommal prezentálnak, valamely meglátogatott intézményről 

előre megadott szempontok szerint.  

 

Félév végi értékelés módja:  

A terepgyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlat értékelése a tereptanárral közösen, a 

terepnapló és a tereptanár által elkészített értékelő lap alapján történik.  

 

A terepnapló szempontrendszere: 

3.) A terephelyként funkcionáló intézmény, szervezet bemutatása a következő szempontok 

szerint:  

- Az intézmény/szervezet feladatköre. 

- Az intézmény/szervezet fenntartója, a működés finanszírozásának módja(i). 

- Az intézmény/szervezet szolgáltatásai, azok bemutatása. 

- A szolgáltatást igénybe vevők köre. 

- Az intézmény dolgozói (foglalkozási jogviszony, státuszok, nem, életkor, beosztás, 

képesítés). 

- Pályázati lehetőségek, azok kihasználásának módja. 

- Innovatív módszerek, kezdeményezések a szervezet működésében, tevékenységeinek 

megvalósítása során. 

- Intézményi együttműködések. (Partnerek, szakmai kapcsolat). 

 

4.) Azon szakmai program részletes bemutatása, (a gyakorlati munka tapasztalatainak 

megosztása) melyben a hallgató tevőlegesen is részt vett. 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

A terephely specifikumának megismerését segítő olvasmányok (min. 3 db).
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Terepgyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium   

Kódja: BTSZA 507 

Félév: 5. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Diebel Andrea 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

Tantárgy célja piaci, állami és civil szervezetek körében gyakorlati (stratégiai, operatív, 

projekt) menedzsment ismeretek szerzése. 

Cél, a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatok egyéni feldolgozásán túl, azok csoportos 

megvitatása, értékelése, a több különböző szakmai területen szerzett tudás-tapasztalat 

megosztása a csoportban.  

A tantárgy minimum követelményei:  

- Fejlődik a hallgató szakmai szóbeli és írásos szakmai kommunikációs képessége.  

- A tantárgyi tevékenység során folyamatosan erősödik a szakmai motiváció, tudatos 

döntéssé válik a szakmaválasztás. 

- Fejlődik és erősödik a hallgatók kötelességtudata, empátiája, toleranciája, embertársaikért 

érzett felelőssége. 

- A terepen szerzett tapasztalatok kritikai szemléletű elemzése által fejlődik 

problémaérzékenységük. 

- A gyakorlati tapasztalatok elemzésén keresztül a tantárgy erősíti a hallgatók motivációját, 

segíti a pályaépítést.  

- A hallgató képessé válik problémák, dilemmák önálló megfogalmazására. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A szemináriumon való részvétel eredményeként a hallgatók a következő kompetenciák 

birtokába jutnak:  

- társadalmi problémák iránti érzékenység, nyitottság,  

- rendszerszemléletű gondolkodásmód, 

- kreatív problémamegoldás megoldás képessége, 

- a szervezetekre irányuló információk gyűjtésének és feldolgozásának képessége, 

- a társadalmi hatású fejlesztési projektek előkészítésére, pályázatok készítésére, 

megvalósításuk irányítására vonatkozó képességek 

- együttműködő, kapcsolatteremtő képesség, 

- kommunikációs készség, 

- pályaismeret,  

- álláskeresési kompetenciák. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
A szemináriumi órákon a terepgyakorlat során szerzett tapasztalatok reflektív feldolgozása, a 

tapasztalok megosztása történik, illeszkedve a terephelyek kínálta lehetőségekhez.  
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A szemináriumon a hallgatók feladata lesz:  

1.) A terephelyként funkcionáló intézmény, szervezet bemutatása a következő szempontok 

szerint: 

- Az intézmény/szervezet feladatköre 

- Az intézmény/szervezet fenntartója, a működés finanszírozásának módja(i)  

- Az intézmény/szervezet szolgáltatásai, azok bemutatása 

- A szolgáltatást igénybe vevők köre  

- Az intézmény dolgozói (foglalkozási jogviszony, státuszok, nem, életkor, beosztás, 

képesítés) 

- Pályázati lehetőségek, azok kihasználásának módja 

- Innovatív módszerek, kezdeményezések a szervezet működésében, tevékenységei 

megvalósítása során 

- Intézményi együttműködések (Partnerek, szakmai kapcsolatok). 

2.) Azon szakmai program részletes bemutatása, (a gyakorlati munka tapasztalatainak 

megosztása) melyben a hallgató tevőlegesen is részt vett. 

A szemináriumi órák keretében, - kapcsolódva a hallgatói prezentációkhoz és a gyakorlati 

tapasztalatokhoz - a tervezett terephely-repertoárhoz illeszkedve a következő témakörök 

feldolgozása történik meg a gyakorlatból hozott példákon keresztül:  

- Intézmények menedzsmentje I.: stratégiai és operatív menedzsment (gyakorlati példák 

elemzésén keresztül jellemzők, eltérések) 

- Intézmények menedzsmentje II.: humánpolitika, HR osztályok tevékenységei, alkalmazott 

módszerek (gyakorlati példák elemzésén keresztül főbb alterületek, alkalmazott 

módszerek) 

- Projektmenedzsment – pályázatírás (gyakorlati példák elemzésén keresztül az alkalmazott 

módszerek értékelése) 

- Pályázati rendszerek kezelése, működtetése – fejlesztési stratégiák (gyakorlati példák 

elemzésén keresztül az alkalmazott módszerek értékelése) 

- Munkaerő-közvetítés – kölcsönzés, munkáltatói hálózatépítés (gyakorlati példák elemzésén 

keresztül az alkalmazott módszerek értékelése) 

- Civil szervezetek működtetése, fejlesztése, hálózatuk építése (gyakorlati példákon 

keresztül) 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: A félév során a terepgyakorlatot kísérő feldolgozó szemináriumi órák 

keretében a hallgatók min. 2 alkalommal prezentálnak, valamely meglátogatott intézményről 

előre megadott szempontok szerint.  

Az előadás tartalma:  

- A fogadó intézmény bemutatása (szervezeti működés, humán-erőforrás, szervezeti célok, 

célcsoport, fő tevékenységek, eddigi projektek). 

- A konkrétan végzett tevékenység részletes bemutatása (szakmai célok, illeszkedés, 

innováció, stb.). 

Félév végi értékelés módja:  

A terepfeldolgozó szeminárium gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlat értékelése a prezentáció 

során nyújtott teljesítmény és az órai aktivitás alapján történik.  

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

A megismert terephelyek specifikumának megismerését segítő olvasmányok (min. 1 db/ 

terephely-típus)  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Szakdolgozati szeminárium I-II. 

Kódja: BTSZA 508 és BTSZA 607 

Félév: 5. és 6.  

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium (gyakorlati jegy) 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 2 

Oktató: A szakdolgozat témavezetője   

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A két féléves tárgy célja a kijelölt 

témavezetővel való együttműködés és a szakdolgozat elkészítése a kijelölt határidőig. 

Félévente legalább három alkalommal köteles a diák konzultálni a témavezetővel, amit egy 

jelenléti ív hitelesít. Az első félévben a hallgató a témavezetővel egyeztetve feldolgozza a 

téma szakirodalmát, és a félév végére a elkészíti a dolgozat elméleti részét. Ha a dolgozatban 

empirikus vizsgálat is van, a hallgató a témavezető irányítása mellett lehetőség szerint már az 

első félévben lefolytatja az empirikus vizsgálatot (interjúzás, kérdőívezés, dokumentum és 

tartalomelemzés stb.). A második félévben (februárban) történik az adatrögzítés és az 

empirikus rész megírása, az elmélettel való összehangolása, a bevezető és az összegzés 

megírása.  

 

A tantárgy minimum követelményei: A dolgozat szociológia elméleti háttérének megfelelő 

ismerete, tanulmányírási készségek, szakirodalmi hivatkozások megfelelő alkalmazása, a 

dolgozat következtetéseinek érvényességét, hitelességét meggyőző módon tudja igazolni.  

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák 

Tudományos dolgozatírással kapcsolatos készségek: szakirodalmi háttér önálló felkutatásának 

készsége, önálló kutatómunka, önálló empirikus vizsgálat lefolytatásának készsége (ha van 

empirikus rész a szakdolgozatban), megfelelő szakirodalmi hivatkozások alkalmazása. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva): - 

A kurzusra bocsátás feltételei: a szakdolgozat kutatási tervének leadása és elfogadása és a 

témavezető kijelölése 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): gyakorlati jegy a 

konzultációkon való részvétel és a szakdolgozatírás részfeladatainak teljesítése alapján 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: a szakdolgozati téma szakirodalma, valamint  

A diplomadolgozat tartalmi és formai követelményei. A Debreceni Egyetem Szociológia és 

Szociálpolitika Tanszéke hallgató számára készített jegyzet. (szoctanszek.unideb.hu)  

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Ford. Kuklon Beatrix. Budapest: Gondolat, 

1991. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Szociológiai irányzatok I. 

Kódja: BTSZA 509 

Félév: 5. 

Előfeltételek: BTSZA 102 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Takács Erzsébet 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus célja a tematikus félévhez kapcsolódó szociológiaelméleti irányzatokkal történő 

ismerkedés. Az angolszász, német és francia irányzatok középszintű és metaelméleti 

megközelítései lehetőséget adnak a hallgatóknak, hogy a napjainkban is zajló változásokat 

globális perspektívában értelmezhessék.  

 

A tantárgy minimum követelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények:  

A kötelezően olvasott irodalom alapján 

- Durkheim anómia-fogalma és az anomikus öngyilkosság. 

- Parsons AGIL-sémája. 

- Merton anómia-elmélete. Durkheim és Merton anómia-elméletének összevetése. 

- Sorokin struktúra-elmélete. 

- Bourdieu tőke-fogalma. 

- Habermas cselekvés- és struktúraelmélete. 

- Simmel idegenség-fogalma. 

- Beck kockázattársadalom elmélete. 

- Schulze élménytársadalom elmélete. 

- Luhmann rendszerelmélete. 

- A biohatalomra és az egyén-intézmények kapcsolatra vonatkozó, az előadáson ismertetett 

kortárs szakirodalom ismerete (Memmi, Dubet, Giddens, N. Rose). 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kurzus célkitűzése a hallgatók problémaérzékenységének növelése, a társadalmi folyamatok 

komplexitásának, a társadalmi problémák összefüggéseinek feldolgozását elősegítő 

absztrakciós eljárásokban való jártasság elmélyítése a lényeglátás, a megfelelő kifejezésmód 

és a vitakészség fejlesztésével. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Durkheim: Az anómiás öngyilkosság  

2. Parsons: A modern társadalmak rendszere 

3. Merton: Társadalmi struktúra és anómia 

4. Sorokin: Vertikális struktúra. és mobilitás 

5. Bourdieu: Gazdasági tőke, kult. tőke, társadalmi tőke 
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6. Habermas: Rendszer és életvilág 

7. Simmel: Az idegen 

8. Beck: Kockázattársadalom  

9. Schulze: Élménytársadalom 

10: Luhmann: Bevezetés a rendszerelméletbe 

11. Intézmények hanyatlása kortárs szakirodalom 

12. Az intézmény, az egyén, a biohatalom a későmodernitásban 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: - 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): félévközi órai 

dolgozatok, szóbeli vizsga 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):- 

 

Kötelező irodalom: 

Émile Durkheim, Az anómiás öngyilkosság, in: Az öngyilkosság, KJK, 1967, 245-282 vagy  

Osiris, 2000, 260-302. 

Talcott Parsons, A modern társadalmak rendszere, in: Olvasókönyv a szociológia történetéhez  

II. Szociológiai irányzatok a XX. században, (szerk.: Felkai G. – Némedi D. – Somlai 

P.) Budapest, Új Mandátum, 2000. (Továbbiakban: Olvasókönyv II), 40-61. 

Robert K. Merton, Társadalmi struktúra és anómia, in: Olvasókönyv II, 69-85. 

Pitirim Sorokin, A vertikális mobilitás csatornái, in: A társadalmi mobilitás (szerk. Róbert  

Péter), Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1998, 12-24. 

Pierre Bourdieu, Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke,  

In: Olvasókönyv II, 431-445. 

Jürgen Habermas, Rendszer és életvilág, in: Olvasókönyv II, 498-568. 

Georg Simmel, Az idegen, in: Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig (szerk. Biczó  

Gábor), Debrecen, Csokonai Kiadó, 2004. 11-29. 

Ulrich Beck, Túl renden és osztályon, in: A társadalmi rétegződés komponensei (szerk.  

Angelusz Róbert), 418-468, Budapest, Új Mandátum, 1997. 

Gerhard Schulze, Élménytársadalom. A jelenkor kultúrszociológiája (részlet), Szociológiai  

figyelő 2000/1-2, 135-157. 

Niklas Luhmann, Szociális rendszerek, in: Olvasókönyv II, 91-104. 

 

Ajánlott irodalom:  

Némedi Dénes: A klasszikus szociológia, Napvilág, 2005. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Civil társadalom, társadalmi mozgalmak 

Kódja: BTSZA510 

Félév: 5. 

Előfeltételek: - 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Berényi Zoltán 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az alkotmányos demokrácia és a civil társadalom 

fogalmával. Választ kapnak arra a kérdésre, hogy jól működő demokrácia miért követeli meg 

erős civil társadalom létét. A kurzus történeti áttekintést ad a civil társadalom fejlődéséről, s 

elemzi, milyen tényezők akadályozzák az erős civil társadalom kialakulását 1989 után 

Magyarországon 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A civil társadalom fogalma 

- Demokratikus politikai intézmények és a kormányzat ellenőrzése 

- A demokrácia fogalma, feltételrendszere 

- Az alkotmányos demokrácia intézményi elemei közötti viszonyrendszer kérdése 

- Az alkotmányos demokrácia intézményi elemei és a kormányzat ellenőrzése 1990-

2004 között Magyarországon 

- A parlament szerepe a kormányzat ellenőrzésében 

- A plenáris ülés és az ellenőrzés  

- A parlamenti bizottságok és az ellenőrzés 

- A parlamenti ellenőrzés hiányosságai 

- A köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és a politikai pártok szerepe a 

kormányzat ellenőrzésében 

- Civil társadalom - a fogalom elemzése és története 

- Érdekképviselet és érdekérvényesítés demokratikus társadalomban 

- A civil társadalom fogalma  

- A civil társadalomról alkotott filozófiai valamint társadalomtudományi elméletek  

- A civil társadalom kelet-európai elméletének fő jellemvonásai  

- A civil társadalom kelet- és nyugat európai elméletei 

- A civil társadalom elmélete posztkommunista országban 

- Civilitás, civil társadalom és az állam - egy viszonyrendszer rövid áttekintése 

- Civil társadalom Magyarországon 1989 előtt 

- Civil társadalom Magyarországon 1949-1968 között 

- Politikai és gazdasági változások Magyarországon 1956 után 

- Az Új Gazdasági Mechanizmus és ennek hatása a civil társadalom fejlődésére 

Magyarországon 

- Az Új Gazdasági Mechanizmus megtorpanása 
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- Az 1973-as világgazdasági válság hatása a magyar gazdaságra és a civil társadalomra 

- A civil társadalom szerepe a kommunizmus politikai rendszerének összeomlásában 

Magyarországon 

- Munkavállalói és munkaadói szervezetek Magyarországon 1990 és 1994 között 

- A civil társadalom fejlődésének alapvető feltételei az 1989 utáni évek Magyarországán 

- A szakszervezetek, a munkaadói és üzleti szervezetek részvételi jogai a döntéshozatali 

folyamatokban.  

- A munkaadói és munkavállalói szervezetekben végbement strukturális változások 

áttekintése  

- A munkáltatói és munkavállalói szervezetek jogai és az érdekegyeztető intézmények 

helyzete 

- Parlament, kormányzat és az Érdekegyeztető Tanács - jogok és dilemmák 

- A munkavállalói és munkáltatói szervezetek fejlődését befolyásoló egyéb 

körülmények 

- Munkavállalói szervezetek 

- Munkáltatók szervezetei 

- Civil szervezetek és a közpolitika alakítása Magyarországon 1990 és 2004 között 

- Kormányzat és civil társadalom viszonya 

- A civi szervezetek megerősödésének jogi, anyagi és társadalmi feltételei   

- A közpolitikai alakításába való beleszólás joga 

- A közvetlen támogatásokkal kapcsolatos jogi szabályozás 

- A közvetett támogatásokkal kapcsolatos jogi szabályozás 

- Civil szervezetek és a gazdaságpolitika alakítása 

- A civil szervezetek és a privatizációs politika 

- A civil szervezetek és a bérpolitika 

- A lakossági támogatás mértéke és a lakosság civil szervezetekben kifejtett aktivitása 

- Regionális fejlesztési politika és civil társadalom 

- Média-politika és civil társadalom 

- Civil szervezetek - a civil szektor struktúrája 1990-2004 között. 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésere, civil szerveződések előmozdítása 

- a szervezetekre irányuló információk gyűjtésének és feldolgozásának képessége 

- érdekek és érdekcsoportok beazonosítása, érdekfelismerés    

- együttműködési formák ismerete, együttműködési képesség 

- a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítése 

- a társadalmi konfliktusok kezelésében való közreműködés 

- a társadalmi problémák iránti érzékenység 

- a társadalmi problémák iránti nyitottság 

- fejlesztési lehetőségek feltárása, fejlesztési programok kidolgozásában, megvalósításában 

való részvétel 

- az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában 

való közreműködés. 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Bevezetés - a civil társadalom fogalma 

2. Demokratikus politikai intézmények és a kormányzat ellenőrzése 

3. A parlament szerepe a kormányzat ellenőrzésében 

4. A köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság és a politikai pártok szerepe a kormányzat 

ellenőrzésében 

5. Civil társadalom - a fogalom elemzése és története; a civil társadalom kelet- és nyugat 

európai elméletei 
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6. Civil társadalom Magyarországon 1989 előtt 

7. Az 1973-as világgazdasági válság hatása a magyar gazdaságra és a civil társadalomra 

8. Munkavállalói és munkaadói szervezetek Magyarországon 1990 és 2004 között; a 

munkavállalói és munkáltatói szervezetek fejlődését befolyásoló körülmények 

9. Civil szervezetek és a közpolitika alakítása; a közpolitikai alakításába való beleszólás 

joga; civil szervezetek és a gazdaságpolitika alakítása;  

10.  A civil társadalom erőssége és a demokrácia minősége 

Vizsgára bocsátás feltételei: Az órákon való részvétel 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): Kollokvium, írásbeli 

vizsga 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):- 

Kötelező irodalom:  
Ágh, A. (1991). ‘Transition to Democracy in East-Central Europe: a Comparative View’, in  

G. Szoboszlai (ed), Democracy and Political Transformation: Theories and East-
Central European realities., Budapest: Hungarian Political Science Association, pp. 
103-122.  

Berényi, Z. (1999): Constitutional Democracy and Civil Society in Post-Communist  

Hungary, Budapest: Hungarian Academy of Science - IPS 

Berényi, Z. (2001): Democratic Values and Civic Culture in Hungary, Budapest:  

Hungarian Academy of Science  - IPS 
Mouzelis, N. (1995). ‘Modernity, Late Development and Civil Society’, in J. A. Hall (ed.)  

Civil Society. Theory, History, Comparison, Cambridge-Oxford, Polity Press.  
pp. 224-250 

Ajánlott irodalom: 
Ágh, A. (1993). ‘Basic Democratic Values and Political Realities in East Central Europe’,  

Budapest Papers on Democratic Transition (BPDT) No. 50. Budapest: Hungarian 
Center for Democracy Studies. 

----., and Kurtán, S. (eds.) (1994): Democratization and Europeanization in Hungary: The  
First Parliament (1990-1994), Budapest: Hungarian Centre for Democracy Studies 

Almond, G. A., and Verba, S. (1965). The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy  
in Five Nations. Boston: Little Brown and Co.  

Anderson, D. G. (1996). ‘Bringing civil society to an uncivilised place; citizenship regimes in  
Russia’s Arctic frontier’, in C. Hann and E. Dunn (eds.), Civil Society. Challenging 
Western Models, London, Routlege. pp. 99-121. 

Andorka, R. (1995). ‘Hungarian Society: Heritage of the Past, Problems of the Transition’  
Society and Economy, 17. 1. pp. 7-24. 

Andrew Arató and Jean L. Cohen (1994). Civil Society and Political Theory, Cambridge- 
London: Massachusetts Institute of Technology Press. 
Bryant, C. G. A. (1993). ‘Social self-organization, civility and sociology: a comment 
on Kumar’s “Civil Society” ’ British Journal of Sociology, 44 (3) pp. 397-401.  

-----. (1995). ‘Civic Nation, Civil Society, Civil Religion’ in J. A. Hall (ed.) Civil Society.  
Theory, History, Comparison, Cambridge-Oxford, Polity Press pp. 136-158. 

Cox. T., and Vass, L. (1993). ‘Civil Society and Interest Representation in Hungarian Political  
Development’, in A. Ágh (ed.) Hungary: The Politics of Transition, Budapest, 
Akadémia. pp. 153-179.  

Czakó, Á., et. al. (1995). Individual giving and volunteering in Hungary, Budapest: Central  
Statistical Office.  

Nowotny, T. (1997). ‘Transition from communism and the spectre of Latin-Americanisation’,  
East European Quaterly, Marc 97, Vol. 31. Issue 1. pp. 69-92. 

Wolchnik, S. L. (1995). ‘The Politics of Transition in Central Europe’ Problems of Post- 
Communism, January/February, Vol. 42. Issue 1. pp. 35-41. 

 



146 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A kommunikáció és tömegkommunikáció alapjai 

Kódja: BTSZA 511 

Félév: 5. 

Előfeltételek: - 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék oktatója (Dunai Tamás) 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

Az előadás a tömegmédiumok tanulmányozásának három nagy aspektusát, tehát a 

médiaszövegek, a médiaintézmények és a médiaközönségek vizsgálatának rendszertanát 

mutatja be. 

A tantárgy minimumkövetelményei és kompetenciák: 

- A tömegmédiumok kialakulása.  

- A média, mint a karnevalizáció megjelenési formája.  

- A technomédiumok mint a társadalmi rítusok eszközei.  

- A médiareprezentáció kérdései. 

- Médiakutatási módszertanok 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A média tanulmányozásának lehetőségei (bevezetés) 

2. Médiahatás-elméletek, médiafogyasztás, médiahasználat 

3. A médiakutatás főbb iskolái és intézményei 

4. A médiakutatás gyakorlata 

5. A médiaszövegek és a fontosabb médiaszöveg-elemzési módszerek 

6. Műfajiság a médiakultúrában 

7. A szerzői és sztárkutatások 

8. A médiaközönség 

9. Médiaintézmények, média- és kultúripar, médiakoncentráció 

10. Az új médiatrendek; az új médiumok vizsgálati lehetőségei 

11. Közönségek, intézmények, szövegek (összefoglaló áttekintés) 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: Az órákon való rendszeres és aktív részvétel. 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

 

Félév végi értékelés módja:  

A félév végi érdemjegy megszerzésének feltétele: 

5. Az órákon való rendszeres és aktív részvétel. 

6. Kollokvium az előadások és a megadott kötelező irodalom alapján.  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 
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Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező szakirodalom: 

Gripsrud, Jostein (2007): Médiakultúra, médiatársadalom. Új Mandátum, Budapest. 

Stokes, Jane (2008): A média- és kultúrakutatás gyakorlata. Gondolat - PTE KMT, Budapest  

- Pécs.  

 

Ajánlott szakirodalom: 

Bajomi-Lázár Péter (2006): Manipulál-e a média? Médiakutató 2006/nyár, 77-96. 

Császi Lajos (2005): A Mónika-show kulturális szociológiája. Médiakutató 2005/ősz, 21-36. 

Jenei Ágnes (2005): Kereskedelmi televízió és demokrácia. Médiakutató 2005/ősz, 7-19. 

Maksa Gyula (2007): A paleotelevíziótól a neotelevízióig – és tovább? Debreceni Disputa  

 2007/10, 35-39. 

Munk Veronika (2009): Sztárság, elméletben. Médiakutató 2009/1.  
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HATODIK FÉLÉV 
 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A munka világa (struktúrák, változások) 

Kódja: BTSZA 601 

Félév: 6. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Csoba Judit  

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A munkával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, a munka társadalmi szerepének, 

intézményeinek, az egyének és társadalmi csoportok munka világában elfoglalt helyének 

megismerése, a munka világában a XX. század második fele óta bekövetkezet változások 

elemzése, a hazai és nemzetközi munkaerő-piaci folyamatok összevetése, a posztindusztriális 

társadalom foglalkoztatási formáinak elemzése, a foglalkoztatási kockázatok megismerése, a 

munka változó világának a megismerésével a munkaerő-piaci szerepvállalásra való 

felkészülés elősegítése.  

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

A munkaerő-piaci folyamatok elemzéséhez szükséges alapfogalmak elsajátítása, a hazai és 

nemzetközi intézmények, adatbázisok és rendszerek körében való eligazodás képessége.  

 

Kimeneti minimumkövetelmények 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismerete; 

- a társadalmi egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére vonatkozó komplex szemlélet; 

- - a munkaerőpiacra hatást gyakorló döntések szociológiai elemzésének képessége; 

- a munkaerő-piaci integrációt erősítő intézkedések/eszközök ismerete;  

- a romák munkaerő-piaci helyzete; 

- az Európai Unió országaira jellemző munkaerő-piaci folyamatok ismerete, elemzésének 

készsége; 

- a társadalmi problémák iránti érzékenység; 

- kommunikációs készség; 

- a szociokulturális különbözőségek ismeretén alapuló empátia és tolerancia fejlesztése. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A klasszikus (liberális) közgazdaságtan munkapiaci modellje. 

2. Keynes foglalkoztatás elmélete és a jóléti társadalmak alapjai. 

3. A munka marxista megközelítés. 

4. A kettős, vagy szegmentált munkapiac elmélete. 

5. Munkapiac, mint az elosztás és az alkalmazkodás színtere. 

6. A strukturált és nem strukturált munkapiac jellemzői. 
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7. A ágazati és szerkezeti megoszlások a munkapiacon. 

8. A munkapiac “áldozatai”. 

9. Munkapiac a „Rizikó társadalmakban”. 

10. Társadalmi hálózatok, mozgalmak, önszerveződések a munkapiacon. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs  

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja: szóbeli vizsga a megadott tételek és az irodalom alapján.  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom:  

 

Csoba Judit: A tisztes munka. A teljes foglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája?  

L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010. 

Kemény Vadim-Kiss Károly: A kaláka alakváltozásai Reciprocitás a nem archaikus  

társadalmakban Eszmélet 1996 30. szám 53-67. old. 

Polányi Károly: Az archaikus társadalom és gazdasági szemlélet (A gazdaság helye a  
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Budapest 1988. 349-417. old 

 

Ajánlott irodalom: 
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Csoba J: (szerk): A peremhelyzetű társadalmi csoportok munkaerőpiaci és társadalmi  

integrációja. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009. 410. p. 

Dahrendorf, R.: A modern társadalmi konfliktus. Gondolat Kiadó, Budapest 1984. 
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Fazekas K. (szerk.) Munkaerő-piaci tükör 2001. MTA Közgazdaságtudományi  
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XLIII. évf., 1996. szeptember, 805-815. o. 



150 

 

 

Kézdi G.: Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálatának módszertani  

kérdései. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP. 2004/2, Budapest 

Laky Teréz: Változó fogalmak a munka változó világában. Közgazdasági Szemle, XLV. Évf.,  

1998. február  

Polányi K.: A nagy átalakulás. Mészáros Gábor Kiadása, Budapest 1997 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Foglalkoztatáspolitika 

Kódja: BTSZA 602 

Félév: 6. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Csoba Judit  

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tárgy lehetőséget ad arra, hogy bemutassuk a munka világát, a foglalkoztatási helyzet 

alakulását, ennek társadalmi következményeit napjainkban. A félév során a hallgatók elemzik 

azt a gazdasági, szociális, jogi, politikai feltételrendszert, amely a foglalkoztatáspolitikát 

meghatározza napjainkban, s megismerik azokat az eszközöket és technikákat, amelyek a 

foglalkoztatás szerkezetének és mértékének befolyásolására alkalmasak. 

A tantárgy célja továbbá hogy a hazai foglalkoztatáspolitikai folyamatok elemzése mellett 

kitekintést adjon az Európai Unió országaira jellemző foglalkoztatáspolitikai folyamatokra. 

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

A munka világához kötődő alapfogalmak, legfontosabb elméletek, hazai és nemzetközi 

munkaerő-piaci programok, eszközök és intézmények ismerete.  

 

Kimeneti minimumkövetelmények 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok ismerete, a 

fejlesztésében való közreműködés képessége; 

- a munkaerő-piaci hatású döntések előkészítésében való részvétel képessége, komplex 

problémaelemző és stratégiafejlesztő készég; 

- a munkaerő-piaci integrációt erősítő, különösen a romák társadalmi integrációját szolgáló 

komplex programok kidolgozásának képessége; 

- a társadalmi hatású fejlesztési projektek előkészítésének képessége; 

- a helyi fejlesztési lehetőségek feltárására, fejlesztési programok kidolgozására, 

megvalósítására való képessége. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
- A munkaerőpiac intézményrendszere és szolgáltatási köre Magyarországon; 

- A tartósan munka nélkül lévő személyek jellemzői, szükségletei és túlélési stratégiái; 

- A munkavállalói készség és hajlandóság elemzése; 

- Aktív és passzív munkaerő - piaci politikák; 

- Segélyek, támogatások, átképzési formák és ezek hatékonysága; 

- A lokális munkapiacok kialakulása és működése; 

- A vegyes jövedelmű háztartások modellje; 

- Az integrált jóléti rendszerek és a nonprofit szektor szerepvállalása a tartósan munka 

nélkül lévők helyzetének kezelésében; 

- A munkanélküliség kezelésének különböző modelljei a jóléti társadalmakban; 
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- Kitekintés: foglalkoztatáspolitikai stratégiák és eszközök nemzetközi összehasonlításban. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs  

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés:   

Félév végi értékelés módja: szóbeli vizsga a megadott tételek és az irodalom alapján. 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom:  

Csoba Judit: Munkaerő-piaci változások, leszakadó társadalmi csoportok Debreceni Egyetem  

Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen, 2011.  

Fazekas Károly – Scharle Ágota (szerk.) (2012): Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar  

foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990–2010. Budapest Szakpolitikai Elemző 

Intézet–MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet (letöltés) 

 

Ajánlott irodalom:  

Bartal A. (2001): A szociális földprogramok – avagy az aktív foglalkoztatás- és  

szociálpolitika. Civitalis Egyesulet, Budapest. 

Juhász Ferenc: A munkaképesség véleményezésének gyakorlata 

In: Fazekas Károly-Cseres-Gergely Zsombor- Scharle Ágota: Munkaerőpiaci tükör 

2007 MTA Közgazdaságtudományi Intézet –Országos foglalkoztatási Közalapítvány, 

Budapest 2007. 101-102. old. 

Nonprofit Kutatócsoport Egyesület: A szociális gazdaság munkahely-teremtő képessége és  

helyi szintű mobilizálásának, ill. legális keretek közé terelésének lehetősége 

In.: Frey Mária: EU konform foglalkoztatáspolitika. OFA Budapest 2001 367-386.old. 

Neil Gilbert: Szolgáltatásból társadalmi ellenőrzés: a jóléti reform hatásai a szociális  

munkások szakmai gyakorlatára az Egyesült Államokban. Esély, 1998. /6 85 -97. old 

Borbély-Pecze Tibor Bors: Aktív korú inaktívak mobilizálása. Esetszintű együttműködés az  

önkormányzati szociális rendszerek és az állami foglalkoztatási szolgálatok között, 

néhány OECD-ország gyakorlatában Esély 2008/4 53-77. old.  

 

http://econ.core.hu/file/download/20evfoglpol/kotet.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: A munkanélküliség szociálpszichológiája 

Kódja: BTSZA 603 

Félév: 6. 

Előfeltételek: BTSZA 105 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Kerekes Noémi  

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

Megismertesse a hallgatókat egy speciális célcsoporttal: annak pszicho-szociális jellemzőivel, 

s ezzel párhuzamosan a munka világának változó mivoltával. Ez a célrendszer kettős: egyrészt 

ismerjék meg ezen célcsoportot azért, hogy esetlegesen fennálló előítéleteiket lebontva valós 

képet alkossanak erről a jelenségvilágról, s ezen keresztül képessé váljanak a csoport tagjaival 

való előítélettől mentes kommunikációra, segítő magatartás felvételére; másrészt a 

lélektanilag zárt, védett környezetben belehelyezkedve azokba a helyzetekbe, melyeknek a 

megismerendő célcsoport jellemzően ki van téve, önismereti munkával olyan képességeket, 

készségeket sajátítsanak el, melyek a munkaerőpiacon a későbbiekben segítségükre lesznek, 

melyek által egyfajta önmenedzselésre, önsegítésre lesznek képesek. 

A hangsúly a gyakorlatban alkalmazható ismeretek, képességek kialakításán, fejlesztésén van, 

melyekkel a kapcsolódó elméleti alapokba ágyazva ismerkednek meg a hallgatók. Ilyen 

értelemben a kurzus során alkalmazandó technikák, módszerek mindig a kialakítandó 

képességekhez, közvetítendő tartalmakhoz igazodnak. Ezen technikák építenek a hallgatók 

mint csoport sajátosságaira, így a csoportdinamikára, a kiscsoportos munkára, a saját élmény 

kialakítására, a tapasztalás, a belátás lehetőségére. Különös hangsúlyt kap a készségek ill. 

képességek között az empátia és az önreflexió, az énerő kialakítása, fejlesztése. 

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

A munkanélküliség jelenségének szociálpszichológiai vetülete fogalmainak elsajátítása.  

Kimeneti minimumkövetelmények 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- A kommunikáció témakörének fogalmai elsajátítása, különbözős kommunikációs stílusok 

megismerése, felismerése, megfelelő kommunikáció képességének kialakítása, 

gyakorlatban alkalmazása. 

- A tartós munkanélküliség pszichoszociális következményeinek megismerése, különös 

tekintettel a depresszió, szenvedélybetegségek, kiemelten alkoholizmus, játékszenvedély 

területein való fogalmi jártasság kialakítása. 

- A segítő szakma specifikus problémáinak megismerése, különös figyelemmel a kiégésre és 

a helfer szindrómára. A megelőzésre alkalmazott módszerek, technikák megismerése, 

gyakorlatban elsajátítása. 

- Az én mint önmagam megismerése, készségek mint erősségek fejlesztése, hiányzó 

kompetenciák kialakítása. 

- Érzelmek témakörének főbb fogalmai megismerése; szorongás csökkentésére adekvát 

technikák gyakorlati elsajátítása; empátia fejlesztése. 
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- Mentálhigiéné területeinek főbb fogalmai megismerése, saját mentálhigiénés cselekvési 

terv kialakítása, technikák kipróbálása, kialakítása, fejlesztése. 

- Stressz fogalmának megismerése, tünetek felismerésének felismerése. A stresszel való 

megküzdési lehetőségek ismerete, coping technikák elsajátítása a gyakorlatban. 

- Konfliktus fajtáinak megismerése, konfliktus kezelési technikák gyakorlati megismerése, 

kialakítása, fejlesztése. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
- Kommunikáció: célzott beszélgetés, Rogers-i technika (visszatükrözés), kommunikációs 

gátak, a kommunikációt segítő technikák (Gordon), erőszakmentes kommunikáció 

(Rosenberg). Verbális és nonverbális kommunikáció, metakommunikáció. 

- Depresszió, szenvedélybetegségek, egyéb pszichiátriai kórképek 

- Kiégés, helfer szindróma 

- Énkép, önismeret 

- Érzelmek: szorongás, empátia 

- Mentálhigiéné 

- Stressz, megküzdés 

- Motiváció, teljesítménymotiváció; sikerorientáció, kudarckerülés 

- Konfliktusok és kezelésük, asszertivitás. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs  

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja: szóbeli vizsga a megadott tételek és az irodalom alapján.  

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom:  

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (1995): Pszichológia (Osiris  

tankönyvek). Osiris Kiadó, Budapest. 

Bitter István (1996). Pszichiátria. Springer Hungarica, Budapest. 

Buda Béla (1992): Az empátia. A beleélés lélektana. Ego-School, Budapest. 

Farkas Ágnes (ed.) (2011): A tartós munkanélküliség szociálpszichológiája. Debreceni  

Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, Debrecen. 

Fekete Sándor (1991): Segítő foglalkozások kockázatai. Helfer szindróma és burnout  

jelenség. Psychiatria Hungarica, VII/1. pp. 17-29. 

Galán Anita (2012): Játék vagy függőség? A játékszenvedély veszélyeztette ifjúság.  

Metszetek, 2012/1. pp. 85-96. http://metszetek.unideb.hu/files/2012_1_08_0.pdf 

(utolsó letöltés dátuma: 2012. 07. 10.) 

Gordon, T. (2003): Vezetői Eredményességi Tréning. V.E.T. Gordon Könyvek. Assertiv  

Kiadó, s. l. 

Kopp Mária (s. a.): A stressz szerepe az egészségromlásban. Mikor káros a stressz?  

http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/V/1/044main.htm (utolsó letöltés dátuma: 

2013. 07. 10.) 

Pease, B., Pease, A. (2008): A testbeszéd enciklopédiája. Park Könyvkiadó, Budapest. 

Pikó Bettina (2005): Lelki egészség a modern társadalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Rosenberg, M. B (2001): A szavak ablakok vagy falak. Erőszakmentes kommunikáció.  

Agykontroll Kft., Budapest. 

http://metszetek.unideb.hu/files/2012_1_08_0.pdf
http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/V/1/044main.htm
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Rudas János (s. a.): Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat.  

Kairosz Kiadó, s. l.  

Satir, V. (1993): A család együttélésének művészete. Az új családműhely. Coincidencia Kft.,  

Budapest. 

Tringer László (2003): A gyógyító beszélgetés. Animula, Budapest. 

 

Ajánlott irodalom: 

Buda Béla (1995): Mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. TÁMASZ, Budapest. 

Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. Tanulmánykötet. Animula, Budapest. 

Csíkszentmihályi Mihály (1997): Flow. Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Hammond, C. (2006): Érzelmi hullámzások. Utazás az érzelmek birodalmában.  

Partvonal Könyvkiadó, Budapest. 

Páskuné Kiss Judit (ed.) (2006): Varázsszem. 21 játékcsomag önismereti foglalkozások  

vezetéséhez. Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete, 

Miskolc. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Gazdaságszociológia 

Kódja: BTSZA 213 

Félév: 6. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: előadás (kollokvium) 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Fényes Hajnalka   

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A gazdaságszociológia tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a 

gazdaságszociológia három fő területével: 1. az átfogó gazdaságelméletekkel 2. szociológiai 

témák közgazdasági módszerekkel való megközelítéseivel (racionális döntés és játékelmélet 

alapjai) 3. gazdasági témák szociológiai megközelítéseivel, alkalmazott gazdaságszociológiák 

(vállalkozók, menedzserek, gazdasági vezetők, gazdasági elit kutatások, munka és 

üzemszociológia alapjai). 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A gazdaságszociológia definíciója, főbb területei, legújabb irányzatai, 

- A gazdaságszociológia viszonya a szociológiához és a közgazdaságtanhoz, a közgazdasági 

szemléletmód alkalmazhatósága a társadalomtudományokban, 

- Főbb gazdaságelméletek, gazdaság és társadalom viszonya, 

- Racionális döntés és játékelmélet alapjai, kollektív cselekvés, alkuk, 

- Alkalmazott gazdaságszociológiák alapjai (munka és üzemszociológia egyes aspektusai, 

hazai vállalkozók, menedzserek, gazdasági vezetők és gazdasági elit kutatások). 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

Képesnek kell lenniük a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak 

ismeretében a társadalmi egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére. 

A társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére 

Rendelkezniük kell: 

- a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, 

- a társadalmi problémák iránti nyitottsággal, 

- kommunikációs és szakmai írás készséggel. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Ismétlés (Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába: Gazdaság fejezet)  

2. A gazdaságszociológia definíciója, főbb területei, legújabb irányzatai, viszonya a 

szociológiához és a közgazdaságtanhoz, a közgazdasági szemléletmód alkalmazhatósága a 

társadalomtudományokban (Smelser, Swedberg, Becker) 

3.  Szociológiai gazdaságelméletek I. (M. Weber, Bourdieu: tőkefajták) 

4. Szociológiai gazdaságelméletek II. (Polányi K, Gerschenkron)  

5. Bevezetés a racionális döntéselméletbe (Elster, Csontos) 

6. A racionális döntéselmélet hazai alkalmazásai (Janky Béla, Szántó Zoltán-Tóth István 

György) 
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7. A kollektív cselekvés logikája (Elster, Olson) 

8. Az alkuk szerepe a gazdaságban (Elster, Johanssen) 

9. Munka és üzemszociológia I. (teljesítménytaktikázás az üzemekben, gazdasági vezetők a 

szocializmusban) 

10. Munka és üzemszociológia II. (Taylorizmus Fordizmus, Gatesizmus, Human Relations 

(Mayo) (Kuczi, Csoba), Munkaerőpiaci politikák, „welfare” és/vagy „workfare” modell 

Magyarországon (Csoba)) 

11. Vállalkozók, új vállalkozók (Szelényi, Lengyel, Kuczi, Tóth I. J.) 

12. Menedzserek, gazdasági elit rekrutációja, elitcirkluláció vagy elitreprodukció 

Magyarországon a rendszerváltás után (Szelényi I, Szelényi Sz., Szalai E.)  

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): Írásbeli vizsga a 

témakörök alapján 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): 

 

Kötelező irodalom: 

Szántó Z. - Lengyel Gy. (szerk.): Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája Aula  

Bp. 1997 (13-44) 

Szántó Z. - Lengyel Gy. szerk.: A gazdasági élet szociológiája Aula Bp. 1994 (7-48) 

Elster: A társadalom fogaskerekei Osiris 1995 (11-49, 128-149) 

Janky Béla: A racionális döntések szociológiai elmélete és a mérés problémája Szelektív  

áttekintés Szociológiai Szemle 2000/1 139-155. old 

Szántó Zoltán-Tóth István György: Dupla vagy semmi, avagy kockáztassuk-e a talált Pénzt?  

Szociológiai Szemle 1999/1 31-68. old. 

Olson: A kollektív cselekvés logikája Osiris 1997 (16-22, 28-42, 72-87) 

Kemény István- Solt Ottilia: Gazdasági vezetők in.: Kemény István :Szociológiai írások  

Szeged 1992 Replika könyvek 85-122. 

A teljesítmény taktikázásról I és II. rész (Összeállította: Bertalan László) Szociológia 1978/4  

és 1979/1 szám (Tájékozódás rovat) 

Csoba Judit: Tisztes munka. A teljes foglalkoztatás a 21. század esélye vagy utópiája.  

L’Harmattan, Budapest 2010 (29-40, 141-150)  

Kuczi Tibor: Kisvállalkozás és társadalmi környezet (e-book: 8-18) 

Kuczi Tibor: A vállalkozók társadalmi tőkéi az átalakulásban Századvég Új Folyam  

1996/nyár 29-51. old. 

Lengyel Gy. - Tóth  I.J.: A vállalkozói hajlandóság terjedése Szociológiai Szemle 1993/1. 35- 

58. old. 

Szelényi I.-Szelényi Sz.: Az elitek cirkulációja, Kritika 1991/10. 

Szelényi I.-Szelényi Sz.: Elitcirkuláció vagy elitreprodukció Társadalmi Riport 1996, 475- 

500. 

 

Ajánlott irodalom 

Csontos L. (szerk.): A racionális döntések elmélete Osiris, Budapest, Láthatatlan koll. 1997. 

Lengyel Gy. (szerk.): A vállalkozó. Szociológiai füzetek 28 1982 Művelődési Minisztérium 

Marxista Leninista Főosztálya   

Szalai Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban Aula,  

Budapest 2001. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Projekt IV. 

Kódja: BTSZA 605 

Félév: 6. 

Előfeltételek: BTSZA 505 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Ábrahám Katalin 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a foglalkoztatáspolitikai tárgyú projektek 

megvalósítási folyamatának egyes elemeit, a projektek fenntartásának lehetőségeit, a 

projektek értékelésének típusait, technikáit, valamint hogy képessé váljanak mindezek 

gyakorlati alkalmazására. 

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- horizontális elvek ismerete, 

- projekt kommunikációs terv készítése, 

- indikátorok meghatározásának képessége, 

- projektkontroll folyamatának, elemeinek ismerete, 

- monitoring, ellenőrzés, értékelés fajtáinak, lépéseinek ismerete, ezekben való 

közreműködés képessége, 

- szakmai jelentések és pénzügyi elszámolások alapvető lépéseinek alkalmazása, 

dokumentumainak ismerete. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kurzus segítséget nyújt fejlesztési programok megvalósításában való részvételhez. 

Hozzásegíti továbbá a hallgatókat, hogy alkalmassá váljanak foglalkoztatáspolitikai projektek 

eredményeinek, hatásainak elemzésében való részvételre, fejlesztési projektek, pályázatok 

értékelésére, monitorozására. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  

1. Horizontális elvek érvényesítése a projektmegvalósítás során. 

2. Projektkommunikáció, tájékoztatás, nyilvánosság, eredmények disszeminációja. 

3. Mutatók meghatározása: indikátorok fogalma, fajtái, szerepe, alkalmazása a projektek 

tervezésében és megvalósításában. 

4. A projekt nyomon követése: projektkontroll, előrehaladás mérése, monitoring, ellenőrzés, 

értékelés szintjei, fajtái és lépései. 

5. Projektdokumentumok, korrekciós lépések. 

6. A projektzárás szakmai és formai követelményei, a projekt egészének áttekintése. 

7. Szakmai jelentések és pénzügyi elszámolások készítése. 

8. A projekt hatásának vizsgálata. 
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9. Projektek fenntarthatóságának vizsgálata. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:- 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

A jegy megszerzésének előfeltétele a tanórákon történő részvétel, a hiányzás megengedett 

mértéke három alkalom. 

Félévközi ellenőrzés: zárthelyi dolgozat 

Félév végi értékelés módja: a zárhelyi dolgozat, az egyes órákhoz kötődő részfeladatok 

teljesítése és írásbeli dolgozat alapján 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):- 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

AGENA Consulting Kft: Tanulmány az Új Magyarország Fejlesztési Terv célkövetési 

rendszerének kialakításához „A munkavállalók és cégek, vállalkozások és vállalkozók, 

alkalmazkodóképességének növelése”, „A foglalkoztathatóság javítása és fenntarthatósága”, 

„A humán erőforrás fejlesztése” európai prioritási területekhez kapcsolódóan, 

http://www.nfu.hu/elmeleti_hatasutvonalak  

 

Andriska Szilvia (szerk.) (2007): II. Projektciklus-menedzsment (Válogatott tanulmányok), 

Magyar Közigazgatási Intézet, In Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerébe, Magyar 

Közigazgatási Intézet, Budapest,  

http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/6/bevezetes_az_europai_unio_tamogatasi_re

ndszerebe_2007 

 

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana, 

MEANS füzetek 1999., Váti Kht., http://www.terport.hu/europai-unio/szakmai-

publikaciok/az-eu-strukturalis-alapjai-altal-finanszirozott-programok-ertekeles 

 

Görög Mihály (2001): Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest. 

Görög Mihály (2008): Projektvezetés, Aula Kiadó, Budapest. 

Kaiser Tamás (2006): Monitoring az EU támogatások felhasználásában,  

http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/6/3_monitoring_tankonyv 

Takács László (2000): Projektmenedzsment, SZIF-UNIVERSITAS Kft., Győr. 

Verzuh, Eric (2006): Projektmenedzsment, HVG, Budapest. 

 

Ajánlott irodalom: 

Kovács Katalin (szerk.) (2006): Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a 

közigazgatásban, http://peni00thuneva.files.wordpress.com/2011/09/kovc3a1cs-katalin.pdf 

Vörös Mihály László (2004): Versenyképes projektek és pályázatok, TRIU-MESTER Bt., 

Tatabánya. 

Projektmenedzseri etikai kódex, 

http://www.pmsz.hu/system/files/Etikai%20k%C3%B3dex.pdf 

http://www.nfu.hu/elmeleti_hatasutvonalak
http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/6/bevezetes_az_europai_unio_tamogatasi_rendszerebe_2007
http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/6/bevezetes_az_europai_unio_tamogatasi_rendszerebe_2007
http://www.terport.hu/europai-unio/szakmai-publikaciok/az-eu-strukturalis-alapjai-altal-finanszirozott-programok-ertekeles
http://www.terport.hu/europai-unio/szakmai-publikaciok/az-eu-strukturalis-alapjai-altal-finanszirozott-programok-ertekeles
http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/6/3_monitoring_tankonyv
http://www.pmsz.hu/system/files/Etikai%20k%C3%B3dex.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Álláskeresési ismeretek és készségek   

Kódja: BTSZA 606 

Félév: 6. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: szeminárium 

Óraszám/hét: 2 (tömbösítve, 5 nap x 6 óra) 

Kredit érték: 3 

Oktató: Diebel Andrea 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl 

egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez szükséges kulcsképességeik – 

kommunikációs, kooperációs, problémamegoldó, konfliktuskezelő, tervező stb. – terén 

fejlesszék magukat és az álláskeresési technikák területén ismereteket szerezzenek, másrészt 

olyan komplex ismereteket kapjanak a magyarországi munkaerőpiac jellemzőiről, amelyek 

segítik őket az álláskeresés során.  

 

A tantárgy minimum követelményei:  

- A hatékony álláskereséshez szükséges megfelelő színvonalú pályázati anyag önálló 

összeállítása (önéletrajz, motivációs levél, kísérő levél). 

- A telefonos technikák elsajátítása. 

- Az interjúhelyzetre történő felkészülés. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák:  

- A hatékony álláskereséshez szükséges kommunikációs és problémamegoldó technikák. 

- Az álláskeresés során alkalmazásra kerülő írásos pályázati anyagok színvonalas 

összeállításához szükséges ismeretek. 

- A telefonos és interjútechnikák hatékony alkalmazásának képessége. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  

 

1. nap: 2. nap: 

Csoportszabályok tisztázása Az álláskeresés típusai - elmélet 

A résztvevők munkával kapcsolatos 

problémáinak tisztázása  

Önéletrajz – az önéletrajz tartalma, formája, 

önéletrajzírás 

A munkaerőpiac általános jellemzői A kísérőlevél – tartalma, formája, megírása 

Munkaerőpiaci piramis 

Nyílt és rejtett állásinformációs források 

A motivációs levél – tartalma, formája, 

motivációs levél írása 

Érdeklődés, személyes tulajdonságaim Az önéletrajz munkaadóhoz való 
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eljuttatásának módjai 

Foglalkozási érdeklődés teszt kitöltése: 

Miben vagyok a legjobb, mit szeretek csinálni? 

 

 

3. nap: 4. nap: 

Álláskeresés telefonon – elmélet Az interjú típusai – tájékozódó beszélgetés, 

bemutatkozó beszélgetés, felvételi interjú 

Szituációs gyakorlat: fiktív munkáltató 

megkeresése telefonon, álláshirdetés alapján 

Az első benyomás jelentősége, a jó 

benyomáskeltés eszközei 

A spontán/kopogtató/álláskeresés – elmélet A munkaadótól várható kérdések  

A munkavállaló kérdései a munkaadóhoz 

Szituációs gyakorlat: a kopogtató álláskeresés 

gyakorlása telefonon fiktív munkáltatókkal 

Szituációs gyakorlat: az interjú típusainak 

gyakorlása és a tapasztalatok közös elemzése I.  

 

5. nap: 

Szituációs gyakorlat: az interjú típusainak 

gyakorlása és a tapasztalatok közös elemzése 

II. 

Internetes álláskeresés tapasztalatai, technikái 

Állásmegtartás 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

Félévközi ellenőrzés: nincs 

Félév végi értékelés módja: komplett állás-pályázati anyag bemutatása, interjúhelyzet korrekt 

megoldása szituációs gyakorlat keretében 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Közösségi módszerekkel támogatott álláskeresési technikák – In.: „Munka-Kör“ Csoportos 

módszerek, közösségi innovációk a támogatott álláskeresésben. (Irta : Boda Margit – Diebel 

Andrea – Prókai Orsolya), Debrecen, Kiadó: Debreceni Egyetem Szociológia és 

Szociálpolitika Tanszéke, 2008.  pp. 7 - 139 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Szociológiai irányzatok II. 

Kódja: BTSZA 608 

Félév: 6.  

Előfeltételek: BTSZA 509 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Takács Erzsébet 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A kurzus célja a tematikus félévhez kapcsolódó szociológiaelméleti irányzatokkal történő 

ismerkedés. Az angolszász, német és francia irányzatok megközelítései lehetőséget adnak a 

hallgatóknak, hogy a napjainkban is zajló változásokat globális perspektívában 

értelmezhessék.  

 

A tantárgy minimum követelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények:  

A kötelezően olvasott irodalom és az előadáson elhangzottak alapján 

- Marx tőke és kizsákmányolás elmélete. 

- Durkheim integrációs és szolidaritás elmélete. 

- Weber kapitalizmus-kritikája. 

- Jagoda-Lazarsfeld-Zeisel Marienthal-kutatása. 

- Mead szimbolikus interakcionizmusa. 

- Goffman szerepelmélete. 

- Berger-Luckmann elmélete a valóság társadalmi felépítéséről. 

- Foucault biohatalom elgondolása. 

- A prekaritás problematikája. 

- Az életrajz szociológiai problematikája. 

- Kuhn tudományszociológiája. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

A kurzus célkitűzése a hallgatók problémaérzékenységének növelése, a társadalmi folyamatok 

komplexitásának, a társadalmi problémák összefüggéseinek feldolgozását elősegítő 

absztrakciós eljárásokban való jártasság elmélyítése a lényeglátás, a megfelelő kifejezésmód 

és a vitakészség fejlesztésével. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. Marx és Engels Kommunista kiáltványa, A tőke 

2. Durkheim integrációs és szolidaritás elmélete: A társadalmi munkamegosztásról  

3. Weber kapitalizmus-kritikája: A protestáns etikája  

4. A munkanélküliség szocioráfiája: Marienthal  

5. Mead és a szimbolikus interakcionizmus 

6. Goffman szerepelmélete 

7. A durkheimi szociológia és a fenomenológia találkozása: A valóság társadalmi felépítése  

8. Foucault biohatalom elgondolása 
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9. A prekaritás kortárs irodalma  

10. Életút-irodalmak, életrajzi fordulat a kortárs szociológiában 

11. Kuhn tudományszociológiája 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: - 

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): félévközi órai 

dolgozatok, szóbeli vizsga 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): - 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Marx, Karl: A tőke/Kommunista kiáltvány (Karl Marx, Friedrich Engels, A kommunista Párt  

kiáltványa (részlet) in: Felkai-Némedi-Somlai (szerk.): Olvasókönyv a szociológia  

történetéhez (a továbbiakban: Olvasókönyv) I, 133-141 és/vagy A tőke, Olvasókönyv I,  

171-174.) 

Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról (részlet), Osiris, 2001, 117-121, 156-160,  

172-181. 

 Weber, Max: Protestáns etika (részlet), in: Olvasókönyv I, 550-585. 

Jagoda, Marie – Lazarsfeld, Paul – Zeisel, Hans: Marienthal (részlet), Új Mandátum, 9-10,  

27-42, 93-125.  

Mead, Herbert, G.: A pszichikum, az én, a társadalom (részlet), in: Olvasókönyv II, 258-270. 

Goffman, Erving: Alakítások, Olvasókönyv II, 332-337, 339-350. 

Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése (részlet), in:  

Olvasókönyv II, 303-320. 

 Foucault, Michel: Az emberélet kioltásának joga és az élet feletti hatalom, in: A szexualitás  

története I. (A tudás akarása), Atlantisz, 139-167. 

A prekaritás kortárs irodalma (Brett Neilson – Ned Rossiter: A prekaritás mint politikai  

fogalom, Fordulat, 2012, 19, 100-114.) 

Életút-irodalmak, életrajzi fordulat (M. du Bois-Reymond, „Nem akarom még elkötelezni  

magam”, in: Ifjúságszociológia (szerk.: Gábor K. – Jancsák Cs.), Szeged, Belvedere, 

2006, 279-299, Kohli, Martin: Társadalmi idő és egyéni idő. Az életút a modern 

társadalom szerkezetváltozásában, in: Időben élni, Akadémiai Kiadó, 1990, 175-212. 

Kuhn, Thomas: A tudományos forradalmak szerkezete, Osiris, Budapest, 2000, 15-35. (Több  

kiadása létezik, az első két fejezetről van szó.) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Kutató szeminárium 

Kódja: BTSZA 609 

Félév: 6. 

Előfeltételek: nincs 

A tárgy típusa: gyakorlat (szeminárium) 

Óraszám/hét: 2 

Kredit érték: 3 

Oktató: Csoba Judit  

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

A terepmunka alapvető készségeinek és módszereinek elsajátítása: interjúzás, kérdőívezés, 

megfigyelés, esettanulmány készítése a félévben választott témakörben és helyszínen.  

 

A tantárgy minimumkövetelményei:  

Kimeneti minimumkövetelmények 

Kutatási kérdések, elviekben tesztelhető hipotézisek felvetése a terepen szerzett benyomások 

alapján, operacionalizálás: a sejtések igazolásához szükséges módszerek és eszközök 

megválasztása és kidolgozása, a társadalmi tények és jelenségek dokumentálása, rögzítése az 

adott témában. 

 

A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek és kompetenciák: 

- A kutatás megfelelő munkaszervezeti feltételeinek megszervezése és menedzselése, a 

kutatási „logisztika” mechanizmusainak elsajátítása (címek, minták, nyomtatott kérdőívek, 

kódolás, adatbevitel, stb.). 

- A tapasztalatok, empirikus tények rendszerezése, értelmezése, magyarázata – a megfelelő 

teoretikus és statisztikus háttér információk, más vonatkozó kutatási eredmények 

figyelembevételével. 

- A feldolgozás folyamatának megtervezése, a legfontosabb feltárt jelenségek kiemelése és 

tézis-szerű megfogalmazása, a feltárt tények elhelyezése a vonatkozó szakirodalom 

koncepcióinak, leírásainak és magyarázatainak tükrében. 

- A saját tapasztalatok szóban és írásban való prezentációja, esszé/tanulmány írása, 

publikáció formai követelmények alkalmazása. 

 

A tantárgy részletes leírása (kb. 10 témakörre kibontva):  
1. A szükségletfeltárás alapjai és módszertana. 

2. A „helyi szükségletek és források” tartalma és jelentése. 

3. Adattípusok és adatgyűjtési technikák a helyi szükségletek és források megismerése. 

4. A társadalomstatisztika forrásai. 

5. A kutatás dimenziói. 

6. Kérdések és válaszok a kérdőívben/az interjúban. 

A nyitott és zárt kérdések funkciója. 

7. A mintavétel szabályai. 

8. Kérdezői útmutatók. 

A kérdőívkészítés etikája, a kérdezés technikája. 

9. A kérdőíves kutatás adatbázisának szerkesztése. 

10. Az adatok elemzése. 
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11. A szeminárium értékelése. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: nincs  

 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: 

- a szemináriumokon való aktív jelenlét, 

- az egyes órákhoz kötődő részfeladatok (interjúk, elemzések, stb.) folyamatos teljesítése, 

- a kijelölt szakirodalom felhasználói szintű ismerete, 

- a választott téma egy aspektusának kifejtése az önállóan készített interjúk/kérdőívek és a 

gyűjtött szakmai anyagok feldolgozásával (20 000 karakter). 

 

Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom:  

Solt Otília: Interjúzni muszáj In: Solt Otília: Méltóságot mindenkinek Összegyűjtött írások I.  

Beszélő, Budapest 1998. 29-48.o. 

Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 2000. 704  

p. (373-400. o.)  

Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan: bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába. Osiris  

Kiadó, Budapest, 2005. 371 p. ISBN 963 389 788 2. (Az interjú c. fejezet)  

Horváth György: A kérdőíves módszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004. 197 p. ISBN  

963 16 2940 6. (9-132. o.)  

Krippendorff, Klaus: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi Kiadó, Budapest,  

1995. 208 p. (13-22., 69-75. és 117-129. o.)  

 

Ajánlott irodalom:  

Antal László: A tartalomelemzés alapjai. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. 151 p. 

Bang, Ruth : A célzott beszélgetés Tankönyvkiadó, Budapest 1983. 

Borsányi László: A megfigyelési technikák az etnológiai terepmunkában. Ethnographia,1988.  

1. 53-83. o. 

Cseh-Szombathy László-Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei. Közgazdasági és  

Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968. 430 p.  

Heltai Erzsébet-Tarjányi József: adatfelvétel módszertan A szociológiai interjú készítése,  

Budapest 1999. Kézirat 

Hopf, Christel et al.: Qualitative Sozialforschung. Klett-Cotta, Stuttgart, 1984.  

 Flick, Uwe: Qualitative Forschung Rowohlts Enzyklopaedie Hamburg 2000.  

Fónai Mihály-Kerülő Judit- Takács Péter: Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba Pro  

Educatione Alapítvány Nyíregyháza 2002. 

Jakab Zoltán. A mélyinterjúzás technikájáról Tömegkommunikációs Kutatóközpont  

udapest, 1986. 

Javorniczky István: Műfajismeret   Az interjú és a riport  A Budapesti Kommunikációs  

Főiskola jegyzetei. Budapest, 2004. 

Knoblauch, Hubert: Qualitative Sozialforschung. Schönigh, Paderborn, 2003.  

Krippendorf, Klaus: A tartalomelemzés Akadémiai Kiadó, Budapest 1984. 

Mayring, Philipp: Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu  

qualitativem Denken. Weinheim: Beltz, Bern, 2002. 144 p.  

Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba. Typotex Elektronikus Kiadó Kft. 1998.  
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Mellékletek: 

AMIT A KREDITRENDSZERRŐL TUDNI ÉRDEMES 

 
A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi 

kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról a Kormány 200/2000. (XI.29.) Korm. rendelete 

intézkedik. 

A fenti rendelet szerint 2002. szeptember 1-jével a képzéseket kreditrendszerben kell 

meghirdetni. 

A kreditrendszer alapja a kredit, amely a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére irányuló 

hallgatói tanulmányi munka mértékegysége; 1 kredithez 30 munkaórát rendelnek, amely magában 

foglalja a tanórákat (kontaktóra oktatóval) és az átlagos egyéni tanulmányi munkaidőt 

(felkészülési idő). 

Egy adott tantárgyhoz, gyakorlathoz rendelt kreditponton (mennyiségi mutató) túlmenően a 

hallgató a tárgy eredményes teljesítésekor érdemjegyet (minőségi mutató) kap. A kreditpont 

megszerzésének feltétele a tárgy eredményes teljesítése. 

Egy tanulmányi időszakban átlagosan 30 kreditpontnyi teljesítményt kell nyújtani. 

 

A kreditrendszerben való eligazodást segíti a mintatanterv, amely a tantárgyaknak olyan 

elosztása félévekre, amelyet az átlagos ütemben előrehaladni akaró hallgató úgy követhet, 

hogy eleget tesz minden tantárgy felvételénél az előtanulmányi követelményeknek, minden 

félévben 30-at megközelítő, illetve túlhaladó kreditet teljesít és tanulmányait a képesítési 

követelményekben leírt képzési idő alatt befejezi. 

 

A kreditrendszerű képzés rugalmasabb, mint a mintatanterv teljesítése, ugyanis a hallgató 

számára választási lehetőséget is kínál. Megvalósítható az egyéni ütemben történő 

előrehaladás, egyes tantárgyaknak más felsőoktatási intézményben, vagy külföldön való 

teljesítése. 

A kreditrendszerű képzés elősegíti az intézményen belüli szakváltoztatást (pályamódosítás), 

azonos szakon az intézményváltoztatást. 

A kreditgyűjtésre vonatkozó szabályok miatt a félév, illetve évismétlés fogalma értelmetlenné válik. 

(Bizonyos teljesítmény elérése esetén nincs elveszett félév vagy tanév a hallgató számára). 

A kreditrendszer lehetőséget ad – a hallgató egyéni felelősségének hangsúlyozása mellett – egyéni 

tanulmányi rend kialakítására. 

Egy-egy szak mintatantervében meghatározásra kerül a tárgyak halmaza és a hozzárendelt 

kreditpontok mennyisége.  

A kreditrendszer rugalmassága nem idézheti elő a képzési idő meghosszabbítását, hanem az a cél, 

hogy a hallgató ésszerű ütemezéssel, minél jobb eredmények elérésével használja ki a 

kreditrendszer adta lehetőségeket.  

 

A kötelező előtanulmányi rend azt jelenti, hogy a hallgató bizonyos tárgyakat, csak egy korábbi 

tárgy eredményes teljesítése esetén vehet fel, tanulhat. A szocológia BA alapképzésben nagyon 

kevés ilyen tárgy található, ezzel is segítve a hallgató egyéni előrehaladását. 

 

A kreditrendszer bevezetésével együtt működésbe lépett a hallgatói informatikai rendszer 

(Neptun tanulmányi rendszer); itt lehet válogatni a tantárgy kínálatból, ha egyéni 

tanulmányi rendet akar valaki kialakítani. Elektronikus úton kell megadni a regisztrációs 

héten a választott tanrendet, itt jelenik meg a visszajelzés a jelentkezés elfogadásáról, majd a 

tanulmányi időszak végén így történik a vizsgára való jelentkezés is, így valamennyi 
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hallgató elemi érdeke, hogy elsajátítsa az információs rendszer működését és 

felhasználásának lehetőségeit. 

 

A Neptun rendszer használatához az első évben a tanulmányi hivataltól segítséget fog kapni. 

 

 

AMIT A BOLOGNAI FOLYAMATRÓL TUDNI ÉRDEMES 

 
A Bologna-folyamat a felsőoktatási rendszer nagyszabású európai átalakítása. 

Az eddigi duális szerkezet (a főiskolai és egyetemi, egymás mellett párhuzamosan létező 

képzési szisztéma) helyett teljes körűen bevezetésre került 2006 szeptemberétől a többciklusú, 

lineáris, egymásra épülő szerkezet, minden ciklus végén lezárt végzettséget és 

szakképzettséget adó kimeneti lehetőséggel.  

Ez az új képzési rendszer az angolszász képzési modell megvalósítása, amely az egységes 

Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozást szolgálja.  
 

A lineáris, többciklusú képzés fő ciklusai a következők: 
 

Doktori képzés:  

 

PhD. képzés (tudományos minősítést, doktori 

fokozatot ad)   

Felsőfokú mesterképzés:  MSc./MA. képzés (master minősítést ad) 

Felsőfokú alapképzés:  BSc./BA. képzés (bachelor végzettséget és 

szakképzettséget biztosít) 

Felsőoktatási szakképzés FOSZ képzés (szakképzettséget ad, 

felsőoktatásban szerezhető önálló végzettséget nem 

biztosít) 
(BSc., MSc. az egészségtudományi képzések, BA. MA. a társadalomtudományi képzések felsőfokú 

alap, illetve mesterképzéseit jelentik.) 

 

A Bologna-folyamat jellemzői, céljai: 

- könnyen áttekinthető végzettségek és jól összehasonlítható oklevelek bevezetése, 

- hallgatói, oktatói mobilitás, átjárhatóság elősegítése, 

- összehasonlítható kritériumok, módszerek kifejlesztése az európai együttműködés 

támogatása és a minőségbiztosítás területén.  

 

Felsőoktatási szakképzés 

A felsőoktatási szakképzés csak felsőoktatási intézményben szerezhető szakképzettséget ad. 

A szakképzések átalakításával és támogatásával a jogalkotó célja az volt, hogy növelje azon 

szakemberek számát a szakmában, akik alapvégzettséggel nem rendelkeznek, de magas 

szinten képesek a szakmájukban a kompetenciájukhoz illeszkedő feladatokat önállóan, vagy 

magasabb végzettségű szakember irányítása mellett elvégezni. A képzés általában négy 

féléves, és ebből besorolási szakon való továbbtanulás esetén elismerésre kerül 60, a 

Debreceni Egyetemen való továbbtanulás esetén 90 kredit. 

 

Alapképzés 

Az első képzési szint az alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc), mely 

(alapképzési szaktól függően) 6-8 féléves. Az alapképzés csak egyszakos, az alapfokozat 

megszerzésével egy szakképzettség szerezhető. 

Az alapfokozatot nyújtó első képzési ciklus a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket 

ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, 
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egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok folytatásához, a 

mesterfokozat megszerzéséhez. Képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen 

szakképzettséget lehet szerezni az adott alapképzésben. 

Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon 

alapfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és 

szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni 

kell, vagyis a többciklusú képzési rendszert megelőző hagyományos képzésben szerzett 

főiskolai oklevél egyenértékű az alapfokozatot nyújtó oklevéllel. Az alapfokozat az első 

felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. 

 

Mesterképzés 

A mesterképzésben (magister, master; rövidítve: MA, MSc) mesterfokozat és szakképzettség 

szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az 

vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai 

szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget 

vagy mesterfokozatot szerzett.  

E képzés 2-4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 5 féléves). Az elvégzését követően ki lehet 

lépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos 

fokozat megszerzésére készít fel.  

Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon 

mesterfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály mesterfokozatról és 

szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni 

kell, vagyis a többciklusú képzési rendszert megelőző hagyományos képzésben szerzett 

egyetemi oklevél egyenértékű a mesterfokozatú oklevéllel. 

 

Doktori képzés 

A tudományos ismeretek bővítésére a mesterszak elvégzése után, a tudományos fokozat 

megszerzésére felkészítő doktori képzésben (PhD) való részvételre van lehetőség. Doktori 

képzésre az vehető fel, aki a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett fokozattal 

és szakképzettséggel rendelkezik. 

 


