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A szociológia alapjai:
1. A szociológia, mint tudomány kialakulása, főbb elméletalkotói.
 Órai anyag, illetve http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/ oldalon található tantárgyi
segédlet 1. fejezete).

2. A szociológiai kutatások fontosabb módszertani kérdései.
 Órai anyag, illetve http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/ oldalon található tantárgyi
segédlet 10. fejezete).

3. Deviancia-elméletek,
viselkedésformák.

deviancia-fogalmak,

a

legfontosabb

deviáns

 Órai anyag, illetve http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/ oldalon található tantárgyi
segédlet 5. fejezete).

Családszociológia:
4. A családszociológia
bemutatása.

alapfogalmainak,

irányzatainak

és

iskoláinak

 Órai jegyzetek, a http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm oldali előadásvázlatok, illetve http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/ oldalon található tantárgyi segédlet
6. fejezete
 Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek (Gondolat Kiadó,
Budapest, 1979) című könyvből a 10-33. oldal (a http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/
honlapon rajta van).

5. A család szocializációs szerepe.
 Órai jegyzetek, a http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm oldali előadásvázlatok
 Ajánlott irodalom Dr. Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok (Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 2004).

6. Somlai Péter és Pálhegyi Ferenc családtípusokra vonatkozó elméleteinek
bemutatása.
 Órai jegyzetek, a http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm oldali előadásvázlatok
 Somlai Péter: Konfliktus és megértés. A családon belüli kapcsolatrendszer elmélete című
könyvéből (Gondolat Kiadó, Budapest, 1986) az 55-101. oldal (a http://www.unimiskolc.hu/~bolalma/ honlapon rajta van).

7. A családon belüli erőszak.
 Órai jegyzetek illetve
előadás-vázlatok)

http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm

oldali

8. Férfi és női szerepek, gyerekvállalás a mai magyar családokban.
 Órai jegyzetek, a http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm oldali előadásvázlatok.
 Földházi Erzsébet: Családszerkezet című tanulmánya (Demográfiai Portré 2009, letölthető:
http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/DemPort/09foldhazi_csaladszerkezet.pdf)
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 Kapitány Balázs – Spéder Zsolt: Gyermekvállalás című tanulmánya ((Demográfiai Portré
2009, letölthető:
http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/DemPort/03kapitany_speder.pdf)

Társadalmi hátrányok szociológiája:
9. Szegénység a társadalomelméletben - szegénység a társadalomban.
 Órai jegyzet és Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai című könyvből (Századvég Kiadó,
Budapest, 2002) a 18-46. oldal.

10. A szegénységkoncepciók pluralizmusa.
 Órai jegyzet és Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai című könyvből (Századvég Kiadó,
Budapest, 2002) a 47-67. oldal.

11. Tartós és átmeneti szegények. A szegénység dinamikájának jellemzői.
 Órai jegyzet és Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai című könyvből (Századvég Kiadó,
Budapest, 2002) a 68-97. oldal.

12. Demográfiai változások és szegénység.
 Órai jegyzet és Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai című könyvből (Századvég Kiadó,
Budapest, 2002) a 164-183. oldal.

Mai magyar társadalom:
13. Helyi társadalom és lokális kapcsolatok (a globalizálódó világ értelmezése, a
lokalitás fölértékelődése, a helyi társadalomszerveződés szintjei, a helyi
társadalom fogalma és szintjei).
Órai jegyzet és Bőhm Antal: Az ezredvég magyar társadalma (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003) című
könyvből a 184-197.oldal (letölthető a http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
oldalon).

14. A civil társadalomszerveződés (a civil társadalom fogalma, civil szervezetek az
átpolitizált világban, a politikai szerepvállalás dilemmái, a civil szervezetek
jelenlegi helyzete, a nonprofit szektor).
 Órai jegyzet és Bőhm Antal: Az ezredvég magyar társadalma (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003)
című könyvből a 235-248. oldal (letölthető a http://szociologiaszak.unimiskolc.hu/segedanyagok.htm oldalon).

Stuktúra és rétegződés:
15. Az intézményes szociológia elméletében: A társadalmi osztályok és a
társadalmi struktúra, a struktúra meghatározottsága és funkciója; a
társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalmi rétegződés; a rendi rétegződés
fogalma és típusai, a rendi rétegződés meghatározottsága.
 Farkas Zoltán: Előadásvázlat a társadalmi struktúrához. Az első részhez. 2014. február: 3136. old.
 Farkas Z: A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer. Valóság, 53. évf.,
2010, 5: 8-12; vagy: http://193.6.1.94:9080/?docId=16667 10-14. old.

16. Karl Marx osztályelmélete és Ralf Dahrendorf konfliktuselmélete.
 Dahrendorf, Ralf: Az osztálytársadalom modellje Karl Marxnál. In: Angelusz Róbert (szerk.): A
társadalmi rétegződés komponensei. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 1999: 138-155.
old.
 Dahrendorf, Ralf: Társadalmi struktúra, osztályérdekek és társadalmi konflitkus. In: Angelusz
Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó,
1999: 341-358. old.
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17. Modern osztályelméletek, Erik Olin Wright neo-marxista osztályelmélete.
 Wright Erik Olin: Általános keretrendszer az osztálystruktúra elemzéséhez. In: Angelusz
Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó,
1999: 178-221. old.

18. A mai magyar kapitalista társadalom struktúrájának főbb megközelítései.
 Kolosi Tamás, Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának
főbb folyamatai a rendszerváltás óta. In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.):
Társadalmi Riport 2004. TÁRKI, 2004. 48-74. Interneten: http://www.tarki.hu/adatbankh/kutjel/pdf/a790.pdf
 Szalai Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Aula, 2001:
248-262. old.
 Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Adalékok a rendszerstruktúra és a
társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához. Budapest: Napvilág Kiadó, 2010: 123146. old.
 Bukodi E. (2006): Társadalmunk szerkezete különböző nézőpontokból. In: Kovách I. (szerk.):
Társadalmi metszetek. Érdekek és hatalmi viszonyok, individualizáció és egyenlőtlenség a
mai Magyarországon. Budapest: Napvilág, 109–159.

Miskolc, 2014. április 01.
Dr. Kozma Judit
szakfelelős
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