
TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába (Szociológia I.) 

Kódja:  BTSZA 101BA (szociológia BA); BTSZ 103BA (szociális munkás BA);  

BTPT005BA (politológia BA); BTEE04OMA (osztatlan tanár) BTED130BA-K3 (pedagógia 

BA); BTKM102BA-K3 (kommunikáció és médiatudomány BA) 

Félév: I. évf. I félév (szociológia, szociális munka, politológia, osztatlan tanárképzés, 

kommunikáció BA és pedagógia szakos hallgatók számára) 

A tárgy típusa: előadás 

Óraszám/hét: 2óra/hét 

Előfeltételek: nincs                                                                           Kredit érték: 3 

 
Oktató: Csoba Judit és a Szociológia és Szociálpolitika Tanszék oktatói  
Intézet / Tanszék: Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia  

        Tanszék 
Az előadás időpontja: csütörtök 10.00-11.30 
Az előadás helyszíne: Auditórium Maximum 
A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók körében kialakítsa a társadalmi folyamatokat 
értelmező szociológiai szemléletmódot, elősegítse a főbb társadalmi folyamatok és jelenségek 
elemzéséhez szükséges képességek fejlődését. Ennek érdekében a hallgatók az eladások során 
megismerik a szociológiai alapfogalmakat, a főbb kutatási területeket és módszereket, illetve 
a hazai és nemzetközi kutatások legfrissebb eredményeit. Az oktatók bemutatják a társadalom 
meghatározó intézményeinek, mint pl. a család, az iskola, vagy a politikai szervezetek 
működését, a hallgatókkal közösen vizsgálják napjaink társadalomszerkezetét, 
egyenlőtlenségi viszonyait. Az életmód, a deviáns viselkedési formák és a társadalmi 
változások elemzése az előadások során hozzásegíti a hallgatókat az egyén és társadalom 
közötti kapcsolatok lényegének feltárásához, az egymásnak ellentmondó elméleti és 
gyakorlati megközelítések értelmezéséhez.  
 
A tantárgyi program témakörei:  

1. ea. (szept. 12.)         A társadalmi jelenségek elemzése és a szociológia  
   (Csoba Judit) 
Kötelező irodalom:  Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 39-56. old. 
Ajánlott irodalom:  Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006 33-48. old. 
   + az előadás anyaga 
2. ea. (szept. 19.)       Társadalmi egyenlőtlenség és a szegénység újratermelődése 

(Csoba Judit) 
Kötelező irodalom:  Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006 116-154. old. 
Ajánlott irodalom:  Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 249-252. old.
   + előadás anyag 
3. ea.  (szept. 26.)  Hova tűnt a középosztály? Társadalomszerkezet és rétegződés  

(Csoba Judit) 
Kötelező irodalom:  Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006 155-199. old. 
Ajánlott irodalom: Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 221-254. old. 

+ előadás anyag    



4. ea. (okt. 03)    Területi egyenlőtlenségek, falu, város (Csoba Judit) 
Kötelező irodalom:  Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006 155-199. old. 
Ajánlott irodalom:  Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 221-254. old.
   + előadás anyag    
5. ea.  (okt. 10.) Törekvések az egyenlőtlenség csökkentésére: Vándorlás, migráció,  

térbeli és társadalmi mobilitás (Fényes Hajnalka) 
Kötelező irodalom:  Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006, 233-285. old. 
Ajánlott irodalom:  Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 529-552. old.
   + előadás anyag 
6. ea (okt. 17.)  Fiatalok a társadalomban: esély vagy veszély (Csoba Judit)   
Kötelező irodalom: Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006. 328-368. old 
Ajánlott irodalom:  Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 87-113. old. 
   + előadás anyag 
7. ea. (október 24).  A társadalmi rend és a deviáns viselkedés (Kerekes Noémi) 
Kötelező irodalom: Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006. 598-640. old. 
Ajánlott irodalom:  Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 137-177. old. 
   + előadás anyag 
8. ea. (nov. 7.)  Iskola, oktatás, társadalmi integráció (Csoba Judit)  
Kötelező irodalom: Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 407-425. old. 
Ajánlott irodalom:  Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006. 427-458. old.  
   + előadás anyag 
9. ea. (nov.14.)  Hogyan élünk? Életstílusok, értékek, szubkultúrák (Sipos Flórián) 
Kötelező irodalom: Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006. 534-565. old. 
Ajánlott irodalom:  Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 113-137. old. 
   + előadás anyag 
10. ea. (nov. 21.) Gazdasági élet, munkaszervezetek, munkavállalás,  

munkanélküliség  (Csoba Judit) 
Kötelező irodalom: Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006. 459-500. old.  
Ajánlott irodalom: Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 307-345. old.
   + előadás anyag 
11. ea. (november 28.) Párkapcsolatok, házasság és család (Czibere Ibolya) 
Kötelező irodalom: Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 377-405. old. 
Ajánlott irodalom: Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006. 307-345. old. 
   + előadás anyag 
12. ea. (dec. 5.)  Politikai élet, állami szerepvállalás, civil társadalom  
Kötelező irodalom: Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006. 500-533. old. 
Ajánlott irodalom:  Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 137-177. old. 
   + előadás anyag 
13.ea. (dec. 12)  Vallási, nemzeti és etnikai csoportok, kisebbségek, romák  

(Murányi István) 
Kötelező irodalom: Andorka R.: Bevezetés a szociológiába Osiris 2006. 370-392. old. 
Ajánlott irodalom:  Antony Giddens: Szociológia Osiris Kiadó Bp. 1995. 435-465. old. 

+ előadás anyag 
Vizsgára bocsátás feltételei: 
Az előadások rendszeres látogatása, az egyes témakörökhöz megadott irodalom elmélyült 
ismerete, a témakörökhöz kiadott alapfogalmak ismerete.  
Értékelés: 
A megadott kötelező irodalom és az előadások anyaga alapján írásbeli vizsga, ahol az 
érvényes vizsgához a hallgatónak az elérhető 100 pontból minimálisan 50%-ot kell teljesíteni. 
Kötelező irodalom: Az egyes témaköröknél megjelölt irodalom.  



Bevezetés	a	szociológia	történetébe	

Szociológia	BA.	I.	
A tárgy leírása: Az elektronikus formában előre, minden hallgatónak megküldött „klasszikus” 

szociológiai munkák értelmezése és feldolgozása az egyes órákon. Az órai munka alapja az elolvasott 

szakirodalom kijegyzetelése, értelmezése, kritikája – az értelmezési és kritikai szempontok 

feldolgozása. A feldolgozott szakirodalmi anyag, bár nem tekinthető a szociológia története 

retrospektív áttekintésének, de mégis, a szociológia fejlődését jelentősen befolyásoló szerzők 

gondolkodásmódjának sajátosságaira és összehasonlítására is alkalmat teremt.  

Elvárások, kompetenciák: A félév célja mindenek előtt a nehéz szakszövegek értő, értelmező olvasási 

és feldolgozási készségeinek elsajátítása, ezt szolgálják az órai közös megbeszélések, irodalom‐

feldolgozások. Másfelől, valamiféle „bevezető” szinten a különféle jelentős alkotók témafeldolgozási, 

módszerbeli gondolkodási, logikai építkezéseinek megértése, a különböző gondolkodásmódok 

összehasonlításának képességét is elvárt alapjaiban elsajátítani. 

A jegy megszerzésének alapja: 

Önálló esszé egy az oktatóval egyeztetett, de szabadon választott, az órán nem feldolgozott 

szociológiai munka ismertetéséről, kritikai értelmezéséről, és néhány kiemelt fogalmának, 

szempontjának a saját ismeretekkel, tapasztalatokkal való összevetéséről. 

Kötelező és ajánlott irodalom: Az egyes órák előtt legalább 5 nappal mindenki megkapja e‐mailen a 

kötelező (és ajánlott) irodalmat, kivételt képeznek azok a hosszabb szakirodalmi klasszikusok (a félév 

során 2 könyv, Max Weber „Protestáns etikája”, és ÉmileDurkheim „Öngyilkossága”), amelyek 

elolvasására hosszabb idő is rendelkezésre áll. 

 



 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

 
 
A tantárgy címe: Családszociológia 

Kódja: BTSZA103 

Félév: őszi (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 

 
 
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 után 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. Válási tendenciák, okok és következmények.   

 
Vizsgára bocsátás feltételei: nincs 
 



 

 

 
 
Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja):  
Kollokvium, írásbeli vizsga. 
 
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint):  nincs 
 
Kötelező irodalom: 
 
Andorka Rudolf: Az ormánsági születéskorlátozás története  
In:Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem – Történeti demográfiai tanulmányok; 
Századvég Kiadó, Budapest, 2001 
 
Bánlaky Pál: A család belső működése - A családon belüli kapcsolatok dinamikája 
In: Bánlaky Pál: Családszociológia  
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2001   
 
Czibere Ibolya – Molnár Éva (2015): Nem a kortárs családi lét múló aberrációja… 
Családdefiníciók és családelméletek az angolszász szociológiai irodalomban.  
In: Metszetek – Társadalomtudományi folyóirat, vol. 4 (2015) No. 4 
https://www.researchgate.net/publication/298915142_nem_a_kortars_csaladi_let_mulo_aberr
acioja_Csaladdefiniciok_es_csaladelmeletek_az_angolszasz_szociologiai_irodalomban 
 
Cseh-Szombathy László: A házasság minősége  
In: Törések és kötések a magyar társadalomban; 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 
 
Roderick Phillips: Katolikusok és protestánsok 
In: Roderick Phillips: Amit Isten összekötött…   A válás rövid története 
 
Somlai Péter: A sokféleség zavara: a családi életformák pluralizációja Magyarországon 
In: Demográfia XLII. 1-2. 1999 
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TANTÁRGYI TEMATIKA 
 
 

A tantárgy címe: Magyar társadalom I. 

A tantárgy kódja: BTSZA104BA és BTSZ104BA 

A szak megnevezése (N/L): Szociológia BA, Szociális munka BA Nappali 

Az oktató neve: Sipos Flórián 

 
 
A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése 
 
Azelőadás témája az két világháború közöttimagyar társadalom rétegződésének, főbb csoportjainak, 
szociálpolitikájának,  életmódjának  és  politikai  részvételének.  szocializációjának  áttekintése.  A 
tantárgy  célja, hogy megismertesse  a hallgatókat  a magyar  társadalom második  világháború előtti 
történetének főbb területeivel, a társadalom leírásának fogalomkészletével. Az előadások tárgyalják a 
társadalom szerkezetének és rétegződésének elméleti kérdéseit és megközelítéseit, a demográfiai és 
gazdasági  viszonyok  változását,  a  kisebbségek  helyzetét  a  társadalomban,  a  hétköznapi  élet  és 
életmódok változását, a  szegény‐ és  szociálpolitika kortárs  irányzatait, a  főbb  társadalmi csoportok 
bemutatását  (elitek,  parasztság,  középrétegek,  kispolgárok,  munkások,  parasztok,  cselédek  és 
mezőgazdasági  munkások).  A  félév  célja  még  társadalomtörténet  kialakulásának,  irányzatainak, 
módszereinek megismertetése, a történettudomány és a társadalomtudományok egyéb irányzataitól 
való tudatos elkülönítése. 
 
Értékelés, minimum követelmények 
 
Szóbeli vizsgán, egy kihúzott tétel kidolgozása: 

1. A társadalomtörténet historiográfiája. 
2. A két világháború közötti Magyarország. Politikai és gazdasági háttér, társadalmi és demográfiai 

folyamatok. 
3. A társadalomszerkezeti alapvonásai a Horthy‐korban. Kísérletek a társadalmi rétegződés leírására. 
4. Elitek (arisztokrácia, egyházi, katonai é studáselit, politikai elit, gazdasági elit) 
5. Középosztály (úri rend – középpolgárság, a köztisztviselői, a „polgári” és az értelmiségi középosztály). 
6. Kispolgárság (iparosok, kereskedők és az altiszti réteg). 
7. Birtokos parasztok. 
8. Agrárproletariátus 
9. Munkásság 
10. Szociálpolitika, szegénypolitika, társadalombiztosítás a kétvilágháború közötti Magyarországon. 
11. A szociálpolitika új útjai: az egri norma és a produktív szociálpolitika. 

 
A félév tematikája 
 
1. előadás címe:A társadalomtörténethistoriográfiája. 
 
Kötelező irodalom: 
Bódy Zsombor‐Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest: Osiris, 2003. 
11‐56., 113‐186., 208‐242. 413‐558. o. 
 



 

	
 
 

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

2. előadáscíme: Trianon következményei. Politikai és gazdasági viszonyok a két világháború között.  
Kötelező irodalom: 
1. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, Osiris, 2005. III/1‐5. fejezet. 
 
3. előadás címe:A társadalom rétegződése, szerkezeti alapvonásai. A két világháború közötti 
társadalom kortárs szemmel: Erdei Ferenc kettős társadalom elmélete. 
Kötelező irodalom: 
1. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, Osiris, 2005. III/1‐5. fejezet. 
2. Erdei Ferenc: „A magyar társadalom a két világháború között.” In Magyarország 
társadalomtörténete II. 1920‐1944. Szöveggyűjtemény. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 43‐
101. o. 
Ajánlott irodalom: 
1.Gyáni Gábor: „Érvek a kettős struktúra elmélete ellen” Korall (2001) ősz‐nyár. 221‐230. o. 
2. Bognár Bulcsu: “Csak egy rettenetes nagy söprögetés segít” Valóság 49(2006) 6. sz. 
 
4. előadás címe:Elitek (arisztokrácia, egyházi, katonai és tudáselit, politikai elit, gazdasági elit) 
Kötelező irodalom: 
1. Gyáni‐Kövér: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. 
Budapest: Osiris, 2006. Életmód: Elitek c. fejezet (221‐257. o.)  
 
5. előadás címe:Középosztály (úri rend –középpolgárság, a köztisztviselői, a „polgári” és az 
értelmiségi középosztály) 
Kötelező irodalom: 
1.Gyáni‐Kövér: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. 
Budapest: Osiris, 2006. A középosztály c. fejezet (258‐291. o.)  
 
6. előadás címe:Kispolgárság, parasztság (iparosok, kereskedők és az altiszti réteg, birtokos 
parasztok) 
Kötelező irodalom: 
1.Gyáni‐Kövér: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. 
Budapest: Osiris, 2006. Kispolgárság, parasztság c. fejezet (292‐320. o.)  
2. Gunst Péter: „A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között.” In Magyarország 
társadalomtörténete II. 1920‐1944. Szöveggyűjtemény. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 
373‐395. o. 
 
7. előadás címe:Alsóosztályok (agrárproletariátus, városi munkásság) 
Kötelező irodalom: 
1.Gyáni‐Kövér: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. 
Budapest: Osiris, 2006. Alsó osztályok c. fejezet (321‐335. o.)  
 
8. előadás címe:Életmód és mindennapi élet a két világháború közötti Magyarországon 
Kötelező irodalom: 
1. Gyáni‐Kövér: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. 
Budapest: Osiris, 2006. Életmód: Lakáskultúra c. fejezet (352‐363. o.)   
 
9. előadás címe:Szociálpolitika, szegénypolitika, társadalombiztosítás a két világháború közötti 
Magyarországon.A szociálpolitika új útjai: az egri norma és a produktív szociálpolitika. 
 
Kötelező irodalom: 
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1. Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. 2. kiadás. Budapest: Kávé Kiadó, 
1998. 11‐15., 28‐35., 52‐89. o.  
2. Gyáni‐Kövér: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. 
Budapest: Osiris, 2006. 363‐370. o. ill. 379‐381. o. 
 
10. előadás címe:Zsidókérdés a két világháború közötti Magyarországon és a zsidótörvények alatt. 
Cigányság a két világháború közötti Magyarországon. 
Kötelező irodalom: 
1. Karády Viktor: „A magyar zsidóság helyzete az antiszemita törvények idején.” In Magyarország 
társadalomtörténete II. 1920‐1944. Szöveggyűjtemény. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 
309‐331. o.  
2. Karsai László: „A cigány társadalom Magyarországon 1944 előtt.” In Magyarország 
társadalomtörténete II. 1920‐1944. Szöveggyűjtemény. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995, 
351‐360. o.  
 
11. előadás címe:Választói magatartás, politikai szocializáció 
Ajánlott irodalom: 
Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálódásában 
Magyarországon 1867–2006. L'Harmattan Kiadó – Budapest, 2009. 
 
 
Kötelező irodalom 

Erdei Ferenc: „A magyar társadalom a két világháború között.” In Magyarország társadalomtörténete 
II. 1920‐1944. Szöveggyűjtemény. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 43‐101. o.  
 
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarorazág társadalomtörténete a reformkortól a második 
világháborúig.2. javított kiadás. Budapest: Osiris, 2001. 13‐36. o. és 169‐343. o. 

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris Kiadó, 1999. (II/5, III/1‐5. 
fejezetek) 

 

 

Ajánlott irodalom 

Bódy Zsombor‐Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest: Osiris, 2003. 
11‐56., 113‐186., 208‐242. 413‐558. o. 

Bognár Bulcsu: “Csak egy rettenetes nagy söprögetés segít” Valóság 49(2006) 6. sz. 

FergeZsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. 2. kiadás. Budapest: Kávé Kiadó, 1998. 
11‐15., 28‐35., 52‐89. o.  

GunstPéter: „A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között.” In Magyarország 
társadalomtörténete II. 1920‐1944. Szöveggyűjtemény. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 
373‐395. o 

GyániGábor: „Érvek a kettős struktúra elmélete ellen” Korall (2001) ősz‐nyár. 221‐230. o.  

KarsaiLászló: „A cigány társadalom Magyarországon 1944 előtt.” In Magyarország 
társadalomtörténete II. 1920‐1944. Szöveggyűjtemény. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995, 
351‐360. o.  
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Pik Katalin: A szociális  munkatörténete Magyarországon. Budapest: HRSZE – ELTE, 2001.  310 – 324., 
338 – 360. o. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 
 
 
A tantárgy címe: A szociálpszichológia alapjai (Pszichológia III.) 
Kódja: BTSZA1050BA 
Félév: őszi (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 
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‐ 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  

 
 
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 
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A tantárgy részletes leírása:  
 
 
 
A szociálpszichológia mint tudomány kialakulása, előzményei, tárgya. A rendszerben 
elfoglalt helye 
Az egyén társas jellemzői. Szocializáció 
Szociális szerepek, lehetséges fajtái 
Az attitűd, attitűdváltozás. Kognitív disszonancia, a disszonancia feloldása 
Séma, sztereotípia, előítélet 
Személypercepció. Attribúció 
A társas interakció fajtái; facilitáció, inhibíció; az arousal szerepe a folyamatban 
A vonzalom pszichés aspektusai 
Konfliktusok. Engedelmeskedés 
Altruizmus; a segítségnyújtás és annak elmaradása 
Kommunikáció 
Propaganda, meggyőzés, reklám 
A kiscsoport fogalma, csoportjelenségek, a csoportok fajtái 
Tömeglélektan. Agresszió 
 
Vizsgára bocsátás feltételei: Zárthelyi dolgozatokat meg kell írni 
 
Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja): 
Félévközi ellenőrzés: 2 alkalommal zárthelyi dolgozat formájában, október 15-én és december 
03-án. A ZH-k pótlására lehetőség nincs! 
 
Félév végi értékelés módja: szóbeli vizsga a megadott tételek és az irodalom alapján.  
 
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint): nincs 
 
 
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 Kiadó, 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. 
ZIMBARDO, P. (2012): A Lucifer-hatás. Hogyan és miért válnak jó emberek gonosszá? Ab 

Ovo Kiadói Kft., Budapest. 
 

 



Mai magyar társadalom 
 

 

Cél: Ismerkedés a mai magyar társadalom legfontosabb folyamataival és az empirikus 

elemzés szépségeivel. 

 

Követelmény: Minden órára ELHOZNI (letölteni, a helyszínen – ha van - weben olvasni) az 

előírt tanulmányokat, s az órán aktívan részt venni azok elemzésében. Az év végi dolgozatírás 

során az évközben feldolgozott tanulmányokat és az abban szereplő, de közösen nem elemzett 

táblázatokat, ábrákat kell elemezni. 

 
1, Munkaerőpiaci szegmentáció, 
 
 
2, A prekariátus 

 
Sik Endre – Szeitl Blanka (2016) A prekariátus mint munkaerőpiaci csoport Metszetek 5(3)3-
40 http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_2016_3_01_sik_szeitl.pdf 
 
3, A polgárság 
 
Sik Endre – Szeitl Blanka (2016) Polgárság a mai Magyarországon in: Társadalmi Riport 
2016 szerk.: Kolosi Tamás, Tóth I. György, Tárki, Budapest 113-129 old.  
 
4, Társadalmi tőke 
 
Füzér Katalin, Gerő Márton, Sik Endre, Zongor Gábor (2005) A társadalmi tőke növelésének 
lehetőségei fejlesztéspolitikai eszközökkel Társadalmi Riport 2006, szerk.: Kolosi Tamás, 
Tóth I. György, Vukovich György, TÁRKI, Budapest, 335-350 old.  
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-703/publikaciok/tpubl_a_703.pdf 

 
5, Generáció 
 
Hajdu Gábor – Sik Endre (2016) A munkával kapcsolatos értékek a világban (1990–2014) és 
a mai Magyarországon in: Társadalmi Riport 2016 szerk.: Kolosi Tamás, Tóth I. György, 
Tárki, Budapest 399-421 old. 
 
6, Idegenellenesség 
 
Sik Endre, Simonovits Bori, Szeitl Blanka (2016) Az idegenellenesség alakulása és a 
bevándorlással kapcsolatos félelmek Magyarországon és a visegrádi országokban REGIO 24 
(2):81-108 http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/114/pdf_95 
 
7, Diszkrimináció 
 



Sik Endre, Simonovits Bori (2008) Egyenlő bánásmód és diszkrimináció in: Társadalmi 
Riport 2008, szerk.: Kolosi Tamás, Tóth I. György, TÁRKI, Budapest, 363-386 old.  
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-822/publikaciok/tpubl_a_822.pdf 

 
8, Értékrendszer 
 
Keller Tamás (2010) Magyarország a világ értéktérképén, in: Társadalmi Riport 2010, szerk.: 
Kolosi Tamás, Tóth I. György, TÁRKI, Budapest, 227-252 oldal. 
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-920/publikaciok/tpubl_a_920.pdf 
 
9. Testmagasság 
 
Nyírő Zsanna, Sik Endre (2015) A testmagasság hatása a mai Magyarországon In: Jól 
kinézünk? Tárki Monitor jelentések, 2014, szerk.: Szívós Péter és Tóth I. György, Tárki, 
Budapest pp. 198-213 http://www.tarki.hu/hu/research/hm/monitor2014_teljes.pdf 
 
10, A morálispánik gomb 
 
Sik Endre (2016) Egy hungarikum: a morálispánik-gomb Mozgó Világ október 67-80. 
https://www.academia.edu/29226543/Egy_hungaricum_a_mor%C3%A1lisp%C3%A1nik-

gomb 
 
11. Zsarnokság 
 
Sik Endre (2017) Egy zsarnokoskodáskerülő zsarnok in: Fantasztikus világok szerk.: Tóth 
Csaba, Atheneum, 256-284 old. 
https://www.academia.edu/33253570/Sik_Endre_Egy_zsarnokoskod%C3%A1sker%C3%BCl
%C5%91_zsarnok 
 
12. Dolgozatírás 
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TANTÁRGYI TEMATIKA 
 
 

A tantárgy címe: Demográfia, társadalomstatisztika 

A tantárgy kódja: BTSZA 107 BA  

                                 BTSZ 113 BA 

A szak megnevezése (N/L): Szociológia BA, nappali  
                                                  Szociális munka BA, nappali
Az oktató neve: Dr. Mohácsi Márta 

 
 

A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése 
 
A Demográfia, társadalomstatisztika tantárgy célja, hogy bemutassa a demográfia és a 
társadalomstatisztika fogalmait, forrásait, az alapvető demográfiai folyamatokat. A tárgy keretében a 
hallgatók megismerik hazánk és Európa népességének változásait. A tantárgy további célja a 
társadalomstatisztika mérési szintjeinek, grafikus ábrázolásainak, társadalmi jelzőszámainak és 
indikátorainak elsajátítása továbbá, hogy a hallgató a hazai és nemzetközi statisztikai adatok 
tendenciáinak ismeretében megtanulja azokat elemezni.  
 
 
A tantárgy minimum követelményei  
 
Az előadáson elhangzott demográfiai alapfogalmak, amely a másodikként kiadott kötelező 
irodalomban megtalálható. A demográfia fogalma, jelentése, tárgya, a demográfiai adatok főbb 
forrásai, korfa, Mikrocenzus. Demográfiai prognózis. Társadalomstatisztikai alapfogalmak. 
Statisztikai térképek, grafikus ábrázolások.  
 
 
A félév tematikája (kb.10 témakörre lebontva)  
 
A demográfia fogalma, jelentése, tárgya, a demográfiai adatok főbb forrásai, korfa 
Mikrocenzus  
Háztartás, család, házasság, párkapcsolat 
Egészségügyi állapot 
Belső vándorlás, nemzetközi vándorlás  
Településdemográfia  
Demográfiai prognózis  
Társadalomstatisztikai alapfogalmak  
Mérési szintek és azok bemutatása  
Statisztikai térképek, grafikus ábrázolások  
 
Vizsgára bocsátás feltételei -  
 
 
Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja) 
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A vizsgaidőszakban írásbeli vizsga.  
 
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint) -  
 
 
Kötelező irodalom 
 
Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (Szerk.) (2015): Demográfiai portré. Jelentés a 
magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest   
(Könyv formában) 
Letölthető: 
http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/issue/view/532 
 
Kapitány Balázs (Szerk.) (2015): Demográfiai Fogalomtár. KSH Népességtudományi 
Kutatóintézet, Budapest, 2015.  
(Könyv formában) 
Letölthető: 
http://demografia.hu/hu/letoltes/kiadvanyok/Demografiai-Fogalomtar.pdf 
 
Németh Renáta – Simon Dávid (2011): Társadalomstatisztika. ELTE, Budapest, Elektronikus 
tananyag. 131 p. Kötelező fejezetek: 1, 2, 4, 11. 
Letölthető:  
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_21_Nemeth_Renata-
Simon_David_Tarsadalomstatisztika_magyar_es_angol_nyelven/adatok.html 
 
 
Ajánlott irodalom 
 
Veres Valér (2015): Népességszerkezet és nemzetiség. Az erdélyi magyarok demográfiai képe 
a 2002. és 2011. évi romániai népszámlálások tükrében. Kolozsvári Egyetemi Kiadó.  
 
Gyémánt Richárd – Katona Tamás (2014): Demográfia. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged,  
Letölthető: 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_547_Demografia/ch11.html 
 
L. Rédei Mária (2006): Demográfiai ismeretek. Budapest, Elektronikus tananyag  
Letölthető:  
http://real.mtak.hu/17143/1/Demogr%C3%A1fiai%20ismeret%20k%C3%B6nyv.pdf 
 



 

(1.) Tantárgy neve: Szakmai Szocializációs Tréning Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 80% gyakorlat 
(kredit%) 

A tanóra1 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 (heti/2) az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: ………--…………) 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 : szerepjáték, 
személyiségfejlesztés improvizációs játékokkal, szakmához kapcsolódó kulcsképességek-érdeklődés 
megismerése, fejlesztése tréningjátékokkal, brainstroming, videofilmek megtekintése, érzékenyítő 
társasjáték 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): A félévet gyakorlati jegy zárja. A jegyadás feltételei:  

órai aktivitás  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak): ……--…….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):  1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincs 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 
Cél azon kulcsképességek fejlesztése, melyek szociológia BA végzettséggel elérhető munkakörök 
betöltése esetében elengedhetetlenül fontosak. Cél továbbá a hallgatók önismertének fejlesztése, hiszen 
így válnak képessé saját határaik feltérképezésére, és az adottságaiknak megfelelő munkaterületek 
kiválasztására. A hallgatók az órák keretében változatos módszertan alkalmazása mellett 
megismerkednek a társadalmi problémák széles körével, ill. olyan társadalmi csoportokkal, melyekkel a 
szociológiai kutatások kapcsán, vagy más (e végzettséggel elérhető) munkakörökben találkozhatnak. 
Fontos feladat a problémaérzékenység és a különböző társadalmi csoportok, és élethelyzeteik iránti 
toleráns, elfogadó magatartás kialakítása.   
 
Témakörök:  

 A szakmai és kulcsképességek fogalma  
 A pályaválasztás motivációi, szakmakép erősítése 
 Társas készségek I. - Kommunikáció fejlesztése.  
 Társas készségek II. – Problémamegoldás  
 Önismeret fejlesztése  
 Empátia fejlesztés 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Rudas János: Delfi Örökösei /Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat/, Kairosz kiadó, 
Budapest, 2000.  
Forgács József: A Társas érintkezés pszichológiája, Kairosz kiadó, Budapest, 2007.  

                                                           
 

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
3 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
4 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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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. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása: 
- 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. 
b) képességei: 
A tanórán történő feladatmegoldások során a hallgatók a következő kompetenciák birtokába kerülnek:  

- 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 

E folyamat eredményeként a hallgatók képessé válnak a szociológia által vizsgált társadalmi jelenségek  
fontosabb működési mechanizmusainak, normatív rendszereinek, ill. a társadalmi alrendszerek  
kapcsolódási viszonyainak elemzésére, a társadalmi problémákat előidéző társadalomszerkezeti és  
kulturális okok működésének értelmezésére, a társadalmi összefüggések közgondolkodásnál  
mélyebb megértésére. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Diebel Andrea 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): - 
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