
 

 

Szociológiai és szociálpszichológiai identitáselméletek BTSZOC300MA 
kollokvium, 4 kredit,KÖTELEZŐ, SZOCIOLÓGIA MA  II. évf. 

 
TANTÁRGYLEÍRÁS 

 
A kurzusidőpontja / helye:  
kedd, 10.00-12.00; Fszt.III.  
 
A tárgy célja: bevezető áttekintés nyújtani az identtitáselméletek - elsősorban hazai -szociológiaiés 
szociálpszichológiai jellemzőiről és empirikus kutatási eredményekről. Kiemelten foglalkozunk a 
szociális reprezentációelméletévelés a szociológiai (szociálpszichológiai) narratív paradigmára 
épülőelméletekkel. A félévet szóbeli kollokvium zárja a megbeszéltés meghirdetett 
vizsgaidőpontokban. Követelmény: órai előadás és a kijelölt (bold) kötelező irodalom. 
 
 
A tantárgy témakörei:  
 
 Az identitás társadalomtudományiértelmezése  
 Társadalmi identitás elméletek és empirikus kutatási eredmények 
 A nemzeti és etnikai identitás  
 Szociális dominanciaés a rendszerigazolás elméleteés empirikus vizsgálata 
 A szociális reprezentáció- elmélet és empíria 
 
A kurzus követelményei: 
 
Szóbelikollokvium a megbeszéltés meghirdetettvizsgaidőpontokban. Követelmény: óraielőadás és a 
kijelölt (bold) kötelezőirodalom. 

 
Ajánlottés kötelező (bold) irodalom: 

 

• AleksandraCichockaand John T. Jost International Journal of Psychology, 2014 Vol. 49, No. 1, 
6–29, Stripped of illusions? Exploring system justification processes in capitalist and post-
Communist societies. 

• AngeluszRóbe- TardosRóbert: tAkapcsolathálózatok, mint kontextusok. In.: AngeluszRóbert-
TardosRóbert: Hálózatok, stílusok, struktúrák. ELTE SzociológiaiIntézet, Bp. 1991. 33-55 old. 

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

• Bögre Zsuzsanna: Társadalmi-politikai változások hatása a vallásosidentitás alakulására 
Magyarországon (1948-1990) - különös tekintettel 1948-1964  közötti időszakra. BKE 
Szociológia PhD Program, 2002. (kijelöltrészletek) 

• Bögre Zsuzsanna-Bernáth Krisztina (szerk.,2009): Közelítések az élettörténetek kutatásához : 
olvasókönyv a kvalitatív módszerek tanulmányozásához. Nagyvárad :PartiumKiadó, 2009. 
Felsőoktatási jegyzet Kiadó, Budapest,2000  

• Castells Manuel: Az identitás hatalma. Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra II. 
Kötet.Gondolat-Infonia, 2006. Budapest 

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



 

 

• Erős Ferenc (2001): Az identitás labirintusai: Narratív konstrukciók ésidentitás-stratégia. 
Budapest: Janus/Osiris. 

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

• Földes,Györgyi (2018) Identitás. In: Média- és kultúratudomány. Ráció, pp. 92-108. ISBN 978-
615-5675-19-5 

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

• Gyáni Gábor: Emlékezés és oral history, In: U.ő.: Emlékezés, emlékezet és a 
történelemelbeszélése, Napvilág Kiadó,Budapest, 2000.128-145. 

• Juhász Attila-KrekóPéter-Molnár Csaba: Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon. In: 
Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.) Társadalmi Riport, 2014. 558-586 old. 

• JimSidanius – Felicia Pratto: A társadalmidominancia.A társadalmi hierarchia és elnyomás 
csoportközielmélete. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. (kijelölt részletek) 

• JimSidanius – Felicia Pratto: Social Dominance. An Intergroup Theory of Social Hierarchy and 
Oppresson. Cambridge, 1999, Cambridge University Press 

• John T. Jost: Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája. Osiris Kiadó, 
Budapest,  2003, (kijelölt részletek) 

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

• Keller Tamás : Megfogyva bár, de törve… Mérsékelten javulómutatók, súlyosan növekvő 
politikai polarizáltság a magyar értékrendszerben, változások 2009 és 2013 között. 375-403. In: 
Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.) Társadalmi Riport, 2014. •  

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

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

• Kovács Éva (2003) Vakmerő tézisek az identitásról.  (szerk. Fedinec Csilla) 221-235, Teleki 
LászlóIntézet. 2003.(elküldhető) • KOVÁCS Éva, Vakmerő tézisek az identitásról – 
http://www.szochalo.hu/uploads/media/kovacseva_vakmero_tezisek.pdf 

• Kovács András: Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai 
Magyarországon.In: Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.) Társadalmi Riport, 2014. 486-
508.  

• LászlóJános - Ehmann Bea - Imre Orsolya (2002) Történelem történetek: a történelem 
szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. Pszichológia. 22. 147-162.  

• LászlóJános : Társastudás, elbeszélés, identitás. A társastudás modern 
szociálpszichológiaielméletei. Scientia Humana-Kariosz, 1999 

• LászlóJános : Társastudás, elbeszélés, identitás. A társastudás modern szociálpszichológiai 
elméletei. Scientia Humana-Kariosz, 1999. 

• LászlóJános: Történelem, elbeszélés, identitás. Magyar Tudomány, 2003/1. 48-57.old   

• Murányi István (2006):  Identitásés előítélet. Budapest, Új MandátumKiadó 

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

• Nagy Zita Éva : Változó vidékkép - minden időben,  Szociológiai Szemle 2008/4, 123–129. 

• Nyíri Kristóf: Információs társadalomés nemzeti kultúra = Replika, 1999. 38.sz.  



 

 

• Pataki Ferenc: Élettörténet ésidentitás. Budapest, 2001.Osiris Kiadó. (kijelölt részletek) 

• Pataki Ferenc: Az én és a társadalmi azonosságtudat. Kossuth, 1982. (kijelölt részletek) 

• Pataki Ferenc: Identitás-személyiség- társadalom In: Lengyel Zsuzsanna :Szociálpszichológia, 
Osiris Kiadó,  

• PikóBettina (2003): Kultúra, társadalom, lélektan. Akadémiai Kiadó, Budapest.  

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

• Sik Domokos: Giddensmodernitáselmélete. Identitás és intimitás. Replika 2013/82. 131–144. 

• Schöpflin György (2004): Az identitás dilemmái. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő. 

• Sidanius, J. and Pratto, F. (1999): Social Dominance. An Intergroup Theory of Social Hierarchy 
and Oppresson. Cambridge, 1999, Cambridge University Press. 

• Sidanius, J. and Pratto, F. (1999): Social Dominance. An Intergroup Theory of Social Hierarchy 
and Oppresson. Cambridge, 1999, Cambridge University Press.• 

• SzabóIldikó(2006): Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-
korszakban. Politikatudományi Szemle 2006. 1. 201–250. Oldal 

• SzabóIldikó(2004): Kollektív identitásminták a politikai szocializációban. Educatio, 4.szám, 

pp. 551‐566. 

• Tóth Kinga Dóra: Magyarországiés angliai kiemelkedett cigányok identitástípusainak 
összehasonlítóelemzése. PhD dolgozat, BKE Szociológia PhD program, 2004. 

• Lengyel Zsuzsanna (szerk.), (1997): SzociálpszichológiaSzöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, 
Budapest.  

• Örkény Antal - Székelyi Mária (2006): Európai identitás az Unióbanés Magyarországon. In: 
Hegedűs István (szerk.): A magyarok bemenetele. Budapest: DKMKA, pp. 45-69.  

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

• Csepeli György-Örkény Antal (2017): Nemzet és migráció. ELTE TáTK Kissebségszociológiai 
Tanszék, Budapest. (kijelölt részek) 



 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 
 
Tartalom-és diskurzuselemzés (kutatási jelentések, beszámolók, tartalomelemzése, projektinterjúk narratív 
elemzése) BTSZOC301MA szeminárium, Szociológia MA 2.  
 
A kurzus elsődleges célja, hogy a hallgatók megismerjék a tartalom és diskurzuselemzés 
szociológusok számára fontos elméleteit és lehetséges gyakorlati alkalmazásait.  A hagyományos 
szociológiai tartalomelemzés mellett áttekintjük a narratív pszichológiai tartalomelemzés azon 
eredményeit, amelyek relevánsak lehetnek a szociológiai szintű értelmezés és alkalmazás számára. 
Az önéletrajzokban, interjúkban, naplókban és egyéb személyes dokumentumokban vizsgált 
narratív kompozíciós nem a pszichológiai, hanem a lehetséges szociológiai vonatkozásaira 
koncentrálunk. A másik nagyobb blokkban a narratív biográfiai elemzéssel foglalkozunk, 
támaszkodva más diszciplínák hazai élettörténeti kutatásainak eredményeire. A tárgy további célja 
megismertetni a hallgatókkal a diskurzuselemzést, mint a szövegek társadalmi előállítását 
valóságteremtő gyakorlatként értelmező kutatási szemléletet és módszert. 
 
A jelölt kötelező irodalmat minden alkalommal el kell olvasni a  következő órára. Ennek  2 vagy 
több alkalommal előforduló hiánya arányosan  csökkenti a végleges érdemjegyet.  
 
A kurzus gyakorlati jeggyel zárul, melynek 20 százalékát az órai aktivitás , 80 százalékát   a 
megjelölt szakirodalom  alapján írt legalább 10 oldal terjedelmű esszé alkotja. 
 
 
 
 
 
Tematika 
 
Az empirikus kutatások kvalitatív módszereinek episztemológiai alapvetései 

Kötelező irodalom  (mellékelve): Glózer Rita: Diskurzuselemzés a társadalomtudományokban. 

• Karácsony András (1995): Bevezetés a tudásszociológiába. Budapest, Osiris-Századvég 
Kiadó, 231. 

• Geertz, Clifford (1994) : Az értelmezés hatalma. Niedermüller Péter szerk. Budapest, 
Századvég, 1994. 

• Geertz, Clifford (1994): Mély játék: Jegyzetek a bali kakasviadalról (ford. Lovász Irén). In: 
uő: Az értelmezés hatalma. Budapest, Századvég Kiadó, 126-169. 

• Geertz, Clifford (1994): Sűrű leírás. és „A bennszülöttek szemszögéből": Az antropológiai 
megértés természetéről. In: Az értelmezés hatalma. Niedermüller Péter szerk. Budapest, 
Századvég, 170-216. 

• Geertz, Clifford:  Az értelmezés hatalma. Budapest, Századvég Kiadó, 1994.  

• Greverus, Ina M. (2000): A kultúra: teremtés - fogság - kollázs. Regio, 1. 5-42. 

 
 



 

 

 
 
A kvalitatív módszerek története 

• Babbie, Earl (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi, itt: 
1.1., 1.2. 30-88. és 2.4., 108-137. 

• Bryman, Alan (2005): Kvantitatív és kvalitatív módszerek összekapcsolás. 
In: Településkutatás. Letenyei László szerk. Budapest, L'Harmattan, 371-391. 

• Klaus Krippendorff: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi Kiadó, Budapest, 
1995. 13-22 old., 69-75 old., 117-129 old. 

• Mason, Jennifer (2005): Kvalitatív kutatás. Jószöveg műhely. 2005. (ford. Tóth Kinga)  
 
A társadalom mint szöveg 

• Assmann, Jan (1999): A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai 
magaskultúrákban. Budapest, Atlantisz. 

• Bruner, Jerome: Actual Minds, Possible Worlds. Harvard University Press, Cambridge, 
MA, 1986, 11-43, Magyarul: A gondolkodás két formája. In: László János és Thomka 
Beáta (szerk.): Narratívák V. – Narratív pszichológia. Kijárat, 2001, 27-59. 

• Foucault, Michel (2000): Mi a szerző? (ford. Erős Ferenc és Kicsák Lóránt) In: Foucault, 
Michel: Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Szerk. Sutyák 
Tibor, Debrecen, Latin Betűk Alapítvány, 119-145. 

• Foucault, Michel (2001 [1969]): A tudás archeológiája. Ford. Perczel István, Budapest, 
Atlantisz. 

• Gyáni Gábor (1998): Emlékezés és oral history. In: Bögre Zsuzsanna (2007): Élettörténet 
a társadalomtudományokban. Szöveggyűjtemény. Budapest – Piliscsaba: PPKE, 155-166. 
old./  

• Szabó Márton (2003): A szövegvalóság elve, Paul Ricoeur a hermeneutikai 
társadalomtudományról, In: uő: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és 
elemzések. (Posztmodern politológiák). Budapest, L' Harmattan, 30-43. 

 

A narratív biográfiai elemzés / A narratív életútinterjú: elmélet 
 

• Bögre Zsuzsanna (2003): Élettörténeti módszer elméletben és gyakorlatban. In: 
Szociológiai Szemle 2003/1. 155–168.  

• Kovács Éva: Narratív biográfiai elemzés. In: Kovács Éva (szerk.): Közösségtanulmány. 
Módszertani jegyzet. Budapest: Néprajzi Múzeum, PTE-BTK Kommunikáció- és 
Médiatudományi Tanszék, 373-396. old. letölthető 

• László János (2005): A történetek tudománya. Budapest, Új Mandátum,  
• László János  (1999): Társas tudás, elbeszélés, identitás. A társas tudás modern 

szociálpszichológiai elméletei. Scientia Humana-Kariosz, 
 
 



 

 

 
A narratív pszichológiai tartalomelemzés 

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

laikus beszélők szövegeiben. Magyar Pszichológiai Szemle, 59, (3), 345-361. – letölthető,  
• Ehmann Bea (2002) : A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés.  Budapest, Új 

Mandátum.2002, Tavasz, 67-74. 
• Bodor Péter .(2006): Metaforák, diszkurzus és pszichológia. Replika, 54-55, 219-241 

 
A megalapozott elmélet: empíria és elmélet viszonya 

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

• Glaser, Barney Anselm Strauss (1967): The Discovery of Grounded Theory: Strategies of 
Qualitative Resaerch. Chicago, Aldine 

 
Diskurzuselemzés: elmélet és gyakorlat 

• Carver, Terell (2004): Diskurzuselemzés és a „nyelvi fordulat". Politikatudományi 
Szemle, 4, 143-148. 

• Bodor Péter: Diszkurzív Pszichológia és Agorafóbia (1998): In: László, J., Csepeli, Gy. 
(szerk.): Élettörténet és Megismerés: Tanulmányok Pataki Ferenc tiszteletére. 87-100 

• Kiss Balázs (2000): Michel Foucault diskurzuselmélete és a politikai nyelv vizsgálata. In: 
Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika. A diszkurzív politikatudomány teoretikus 
környezete. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 51-85. 

• Foucault, Michel (1998 [1971]): A diskurzus rendje. In: Foucault, Michel: A fantasztikus 
könyvtár. Vál. és ford. Romhányi Török Gábor. Budapest, Pallas Stúdió - Attraktor Kft., 
50-74. 

• Foucault, Michel (2001 [1969]): A tudás archeológiája. Ford. Perczel István, Budapest, 
Atlantisz, 311. 

• Foucault, Michel (1992): Életben hagyni és halálra ítélni - A modern rasszizmus 
gyökerei. Világosság, 2., 45-53. 

• Szabó Márton: Diszkurzív térben (1998): Tanulmányok a politika nyelvéről és a politikai 
tudásról. Budapest, Scientia Humana 

• Szabó Márton (2003): A diszkurzív politikatudomány alapjai. L'Harmattan Kiadó, 
Budapest, 2003. 

• Szabó, Márton (1998): A politikai szemantika lehetőségei. A társadalomtudományok 
nyelvi-konstrukciós fordulata és a politológia. In: uő. Diszkurzív térben. Tanulmányok a 
politika nyelvéről és a politikai tudásról. Budapest, Scientia Humana, 280-309. 

• Szabó Márton (1998): Politikai tudáselméletek. Szemantikai, szimbolikus, retorikai és 
kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Universitas, 241. 



 

 

• Szabó, Márton (2003): Az interpretatív társadalomtudomány, Clifford Geertz elemzései, 
In: uő: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. (Posztmodern 
politológiák). Budapest, L' Harmattan, 56-65. 

 

Kollektív emlékezet 

• Halbwachs, Maurice (1971): Az emlékezés társadalmi keretei. In: Ferge Zsuzsa 
(szerk.): Francia szociológia. Budapest, KJK, 124-131. 

• Harré, Rom: Érzelem és emlékezet: a második kognitív forradalom. Replika, 25, 141-153. 
 

• Calhoun, Craig (1997): Társadalomelmélet és identitáspolitikák. In: Zentai Viola 
(szerk.): Politikai antropológia. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium, 99-113. 
 

Narratív identitás  

• Erős Ferenc (2001): Az identitás labirintusai: Narratív konstrukciók és identitás-stratégia. 
Budapest: Janus/Osiris 

• Brubaker, R. (2001): Csoportok nélküli etnicitás. Beszélő, 7-8. 

 
 
Ajánlott irodalom 
. 

Bourdieu, Pierre (1987): A politikai mező. Valóság, 1., 110-115. 

• Denzin, Norman K. - Yvonna S. Lincoln (1994): Introduction: Entering the Field of 
Qualitative Research. In: N. K. Denzin - Y. S. Lincoln (eds.): Handbook of Qualitative 
Research. London, Sage, különösen: 1-19. 

• Husserl, Edmund (1972): Válogatott tanulmányai. Budapest, Gondolat Kiadó. 

• Kovács Éva - Vajda Júlia (2002): „Leigazoltam a zsidókhoz. In: Mutatkozás. Zsidó 
Identitás Történetek. Múlt és Jövő kiadó Budapest, 61-78. – letölthető 

• Kuczi, Tibor - Becskeházi, Attila (1992): Valóság '70. Budapest, Scientia Humana. 

• Kiss Balázs (1994): Michel Foucault hatalomfelfogásáról. Politikatudományi Szemle, 1., 
43-71. 

• Ricoeur, Paul (1999): Emlékezet - felejtés - történelem. In: Thomka Beáta - N. Kovács 
Tímea: Narratívák 4. Budapest, Kijárat Kiadó. 

• Ricoeur, Paul (1999): Mi a szöveg? (ford. Jeney Éva). In: uő: Válogatott irodalomelméleti 
tanulmányok. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, Osiris Kiadó, 9-33. 

• Ricoeur, Paul (2002): A szöveg mint modell: a hermeneutikai megértés (ford. Szabó 
Márton). Szociológiai Figyelő, 1-2., 60-76. 

• Tengelyi László (1988): Élettörténet és sorsesemény. Budapest, Atlantisz Kiad 

• Foucault, Michel (2002 [1983]): A szubjektum és a hatalom (ford. Kiss Attila Atilla). In: 
Bókay Antal - Vilcsek Béla - Szamosi Gertrúd - Sári László (szerk.): A posztmodern 



 

 

irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig. Budapest, 
Osiris Kiadó, 396-409. 

• Geertz, Clifford (1994): Az ideológia mint kulturális rendszer (ford. Fejér Balázs). In: 
uő: Az értelmezés hatalma. Budapest, Századvég Kiadó, 22-62. 

• Geertz, Clifford (1994): Elmosódott műfajok: A társadalmi gondolkodás átalakulása (ford. 
Kovács Éva) In: uő: Az értelmezés hatalma. Budapest, Századvég Kiadó, 268-285. 

• Geertz, Clifford (1994): Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez (ford. Berényi 
Gábor). In: uő: Az értelmezés hatalma. Budapest, Századvég Kiadó, 170-199. 

• Znaniecki, Florian (1934): The Method of Sociology. New York, Farrar and Rinehart. 



Adatbázisok kezelése, adatelemző szoftverek című tantárgy tematika 

 

 

A kurzus első felében áttekintjük a társadalomtudományi kutatások során használt, nagyrészt 
ingyen elérhető adatbázisokat.  

Bemutatásra kerül a: 

-TÁRKI adatbankja,  

- KSH STADAT és népszámlálási adatbázisai 

- Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR)  

 

A kurzus második felében áttekintjük a társadalomtudományi kutatások során használt 
statisztikai programcsomagokat. 

Milyen lehetőségeink vannak a különböző szoftverek használatára. 

- fizetős szoftverek: SPSS, SAS, Wyzwhy 
- ingyenes programok: R, TETRAD, PSPP, 
- online használható statisztikai programok 

Ajánlott irodalmak: 

- Drótos László; Kokas Károly: Webarchiválás és a történeti kutatások.  
DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET, (1) 1. pp. 35-53. ISSN 2630-9696 (2018) 

- Palkó, Gábor ; Thorsten, Ries: Born-digital archives  
International Journal of Digital Humanities 1 : 1 pp. 1-11. , 11 p. (2019) 

- Vág András: Szabad hozzáférésû statisztikai elemzõ szoftverek a Világhálón 
forrás: http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2006/2006_04/2006_04_417.pdf 
 

- Vág András: Statisztika online - oktatási portál 
forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/statisztika-online-1/statisztika-online-
1.pdf 
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TANTÁRGYI TEMATIKA 
 
 

A tantárgy címe: HR-Stratégiák 

A tantárgy kódja: BTSZ 157MA-K4 
                              BTSZOC 307MA  
A szak megnevezése (N/L): Szociálpolitika MA, nappali 
                                               Szociológia MA, nappali 
Az oktató neve: Dr. Mohácsi Márta 

 
 

A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése 
 
Az emberi erőforrás menedzsmenthez kapcsolódó szakterületek megismerése. Azon belül a 
speciális területek megismerése, és aktuális kérdések bemutatása. Egy komplex látásmód 
kialakítása, ismeretek gyakorlati alkalmazása.  
 
 
A tantárgy minimum követelményei  
 
A hallgató ismerje meg és tanulja meg a HR-Stratégiáit és képes legyen egy választott 
stratégiát egy tanulmány formájában bemutatni, elemezni.  
 
 
A félév tematikája (kb.10 témakörre lebontva)  
 
 
A félév ismertetése. Bevezető előadás: az emberi erőforrás menedzsment áttekintése. 
Munkakör- és kompetenciaelemzés 
Az emberi erőforrás biztosításának stratégiái 
Erőforrás biztosítási rendszerek, toborzás  
Erőforrás biztosítási rendszerek, kiválasztás 
Erőforrás biztosítási rendszerek, beillesztés  
Teljesítménymenedzsment  
Javadalmazásmenedzsment 
Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment  
Hazai és nemzetközi esettanulmány 
 
 

 
Vizsgára bocsátás feltételei -  
 
A BTSZ 157 MA tantárgy gyakorlati jegy megszerzésével zárul, melyet a szorgalmi 
időszakban kell a hallgatónak teljesítenie. A szemináriumokról maximum három hiányzás 
engedélyezett.  
A BTSZOC 307 MA tantárgy kollokviummal zárul.  



 

		
	 
  

 
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 

Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja) 
 
A BTSZ 157 MA tantárgy esetében a félév során egy darab zárthelyi dolgozat eredményes 
megírása, a tantárgyhoz kapcsolódó témában egy darab tanulmány elkészítése és bemutatása, 
gyakorlati órákon való részvétel, és a gyakorlati órákhoz kapcsolódó feladatok órai 
megoldása, ismertetése. 
A BTSZOC 307 MA tantárgy esetében a tantárgyhoz kapcsolódó témában egy darab 
tanulmány elkészítése és bemutatása, gyakorlati órákon való részvétel, a gyakorlati órákhoz 
kapcsolódó feladatok órai megoldása, ismertetése. A vizsgaidőszakban írásbeli kollokvium. 
 
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint) -  
 
 
Kötelező irodalom 
 
Karoliny Mártonné – Poór József (Szerk.) (2017): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. 
Rendszerek és alkalmazások. Wolters Kluwer, Budapest 
 
Dr. Poór József (2009): Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. Complex Kiadó Jogi és 
Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 
 
Karoliny Mártonné Dr. – Dr. Berde Csaba – Dr. Takács Sándor – Dr. Poór József (2012): 
Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. Wolters Kluwer Kft., Budapest   
 
 
Ajánlott irodalom 
 
Poór József (2013): Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben. 
Wolters Kluwer Kft., Budapest  
 
John W.  Boudreau (2012): HR újratöltve. Akadémiai Kiadó, Budapest  
 
Rakovics Éva (2012): HR Specialista kézikönyv. Budapest  



 

A tantá

Kredite

Tantár

Teljesít

Az okta

Elérhet

 
A tantá
A tantár

kulturál

egyes pr

 

A tantá
A tantá

melyek 

amelyek

 
A tantá

‐ 

‐ A

‐ A

‐ A

‐ A

‐ H

‐ A

‐ A

p

árgy címe: 

ek száma: 4

gy típusa: 

tés: gyakorl

atók neve: 

tőség: vikto

árgy oktatá
rgy keretéb

lis, sport és 

rogramok k

árgy kereté
árgy célja e

a felsorol

ket a szakm

árgy részlet

Sportmened

A sportirán

A sport gaz

A látványsp

A szabadidő

Helyi közig

A magyaror

Az egész

programokh

A helyi kul

4 

szeminárium

lati jegy 

Paczári Vik

ria.paczari@

ási céljainak
ben a hallga

rekreációs 

kialakítását, 

ében elsaját
elméleti és 

lt területek

mai tevékeny

tes leírása (

dzsment és 

yítási felada

zdasági saját

port és a sza

ősport és a r

gazgatás, he

rszági egész

ségturizmus

hoz.    

TANT

turáis, sport

m 

któria 

@unideb.hu 

k összegzés
ató megism

területekek

milyen vez

títandó ism
gyakorlati 

k közé tart

ységük során

(témakörök

sportdiplom

atok ellátás

tosságai  

abadidőspor

rekreáció. 

elyi érdekek

zségturizmu

s illeszke

TÁRGYLE

t és rekreác

se:  
meri a fejlesz

kre. Megtud

zérelvek dom

meretek és k
tudás szerz

toznak. A 

n is alkalma

k): 

mácia.  

ára létrehoz

rt különbség

k, oktatási st

us fejlesztés

edése a 

DEB
 P

EÍRÁS 

ciós fejleszté

ztési stratég

dhatja, milye

minálnak a 

kompetenci
zése olyan 

hallgatók 

azni tudnak

zott szervez

gei.  

tratégiák.  

sének mérfö

fejlesztési 

RECENI EGYET
POLITIKATUDO

Szoc
H

Tel: +36 52/51
e

ések sajátos

giák sajátos

en fejleszté

megvalósítá

iák: 
fejlesztési p

olyan isme

k majd.  

etek típusai

öldkövei, str

stratégiák

EM BÖLCSÉSZE
MÁNYI ÉS SZOC

ciológia és Szoc
H-4002 Debrecen, 
12-900/22118, F
email: szoctans

 

sságai  

sságait, kiem

ési célok vez

ás során.  

projektek te

ereteket sz

i és szintjei.

ratégiai célj

khoz és 

ETTUDOMÁNYI 
CIOLÓGIAI INTÉ
ciálpolitika Tans
Egyetem tér 1, Pf.

Fax: +36 52/512-
zek@arts.unide

1 

melten a 

zérlik az 

erületén, 

zereznek, 

.   

jai.  

operatív 

KAR  
ÉZET 
szék 
.: 400 
749,  
b.hu 

 



‐ A

ú

g

‐ A

m

‐ F

 
A kurzu
A szem

elvárás 

zárthely

 
Kötelez
Balázs É

Nyerges

Testnev

Bakony

Cope, 

felhaszn

Rixer Á

kultúra 

Kar, Kö
 

 

A modern 

újságkészíté

gyakorlata. 

A közössé

marketing. 

Fejlesztési é

us teljesítés
minárium te

az órai akt

yi dolgozat m

ző és ajánlo
Éva (szerk.(

s Mihály 

velési Egyet

yi Tibor (200

Peter (200

nálásához. A

Ádám (201

és a sport 

özigazgatási

elektroniku

és, az inte

 

égi médiafe

 

és forrástere

se: 
eljesítésének

tivitás, az ó

megírása. 

ott irodalom
(1998): Okt

– Petróczi

tem, Budape

07): Állam,

06): A di

Alexandra K

1): Humán

igazgatása.

i Jogi Tansz

us média é

ernetes kul

elületek ha

emtési lehet

k feltétele 

óráról órára 

m: 
tatásmenedz

i Andrea (

est   

 civil társad

igitális vil

Kiadó, Pécs 

n közszolgá

. Károli Gá

zék, Budape

s a nyomta

ltúra alapis

asználata. K

tőségek az é

az órai ré

kiadott fela

zsment. OK

(1995): A 

dalom, sport

lág: kalauz

  

áltatások ig

áspár Reform

est  

DEB
 P

atott sajtó, 

smeretei, a

Közösségi 

érintett szek

észvétel (há

adatok elké

KI, Budapest

sportmene

t. Kossuth K

z a digitá

azgatása: a

mátus Egye

RECENI EGYET
POLITIKATUDO

Szoc
H

Tel: +36 52/51
e

a rádiózás,

a kommuni

marketings

ktorokban.  

árom hiány

észítése, két

t.    

edzsment a

Kiadó, Buda

ális média 

az egészség

etem Állam

EM BÖLCSÉSZE
MÁNYI ÉS SZOC

ciológia és Szoc
H-4002 Debrecen, 
12-900/22118, F
email: szoctans

 

, a televízi

ikáció elm

stratégia és

yzás megen

t, év közben

alapjai.   

apest   

megértésé

gügy, az ok

m- és Jogtud

ETTUDOMÁNYI 
CIOLÓGIAI INTÉ
ciálpolitika Tans
Egyetem tér 1, Pf.

Fax: +36 52/512-
zek@arts.unide

2 

ózás, az 

élete és 

s online 

ngedett), 

n írandó 

Magyar 

éhez és 

ktatás, a 

dományi 

KAR  
ÉZET 
szék 
.: 400 
749,  
b.hu 

 



 

	
 
 

 
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: 1 

 

TANTÁRGYI TEMATIKA 
 
 

A tantárgy címe: Munkaerőpiaci és foglalkoztatási rendszerek komplex elemzése II. 

A tantárgy kódja:BTSZOC306MA 

A szak megnevezése (N/L):Nappali 

Az oktató neve: Dr. Szarvák Tibor 

 
 

A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése 
 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók a félév során megismerkedjenek egyes települések 
munkaerőpiaci lehetőségeivel. Fontos, hogy képessé váljanak egy általuk kiválasztott 
településmunkaerő-piaci jellemzőinek alapszintű elemzésére. Ennek a témakörnek 
megismerésére segítségül hívjuk a tranzitfoglalkoztatási programokat, amelyek városokban és 
községekben ad lehetőséget arra, hogy a sérülékeny társadalmi csoportok új munkaerőpiaci 
lendületet kapjanak. 
A munkához a településbejárás mellett személyes interjúkat, statisztikai és egyéb forrásokat 
(pl. területfejlesztési és egyéb tervdokumentumok, cégadatbázisok, álláshirdetések, képzések 
stb.) használunk fel. Így a félév során a keresleti és kínálati oldal sajátosságait is megismerjük 
és átfogó képet kapunk egy település munkapiacának, a közösség lehetőségeit befolyásoló 
(demográfiai, képzési, foglalkoztatási, földrajzi, oktatási szocializáció stb.) tényezőiről is.  
Ezt a feladatot ebben a szemináriumi félévben egy térségi foglalkoztatási tranzitprogram 
megismerésével tesszük teljesebbé. 
 
 
A félév tematikája  
 
A félév folyamán tárgyalt főbb témakörök: 
 

 a térségi munkaerőpiac működését befolyásoló fontosabb tényezők 

 a komplex térségi elemzéshez felhasználható adatforrások (KSH STADAT, KSH 
Tájékoztatási Adatbázis települési és népszámlálási adatai, TeIR, NFSZ adatok stb.) 
áttekintése 

 a szegregátummal rendelkező települések képzési kínálata 

 egyéni képzési motivációk és települési lehetőségek kudarcok, erősségek 
feltérképezése, a képzések lehetséges hatásvizsgálata 

 az általános települési profilok (határmente, belső periféria, városi árnyék területek 
stb.) bemutatása és közös megbeszélése 

 a települési tapasztalatok alapján a munkaerő-piacokkeresleti és kínálati viszonyainak 
bemutatása és közös megbeszélése; a foglalkoztatási tranzitprogramok világa 
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Értékelés 
 

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

 Aktív órai, gyakorlatirészvétel. 

 A félévet lezáró önálló térségi elemzés (az oktatóval megbeszélt konkréttelepülésről 
legalább öt oldal terjedelmű munka; címe Képzések, továbbképzések hatásai és 
lehetséges munkaerőpiaci eredményességük néhány (szegregátummal 
rendelkező)településen) elkészítése a felhasznált adatforrások és elkészített interjúk 
alapjánalapján. 

 A dolgozat csoportos vitája is. 

 
Kötelező és ajánlott irodalom 
 

 Az elérhető statisztikai adatbázisok (KSH, TeIR, NFSZ) ismerete és 
használata,feldolgozása. 

 A választott térségre vonatkozó egyéb adatforrások és dokumentumok, interjúalanyok 
megtalálása, feldolgozása és bemutatása.  

 


