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I/1 

 

Tantárgy neve: 
A szociális munka alapjai 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM1101 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 28 óra/félév; 2 óra/hét Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja 
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:  
Megismerteti 

 a szociális munka professzionalizálódási folyamatát,  

 szemléleti alapelveit,  

 gyakorlatának formáit (területeit),  

 a szakma alapját jelentő értékrendet,  

 az értékek/etika, a tudás: ismeretek és készségek szerepét a szociális segítésben,  

 a szakmai személyiség kialakulásának és a szakmai ártalmak elkerülésének módját,  

 a szociális szolgáltatások típusait, a szociális munka színtereit. 
A tantárgynak a fentieken kívül hozzá kell járulnia a következő célok teljesítéséhez is: 

 A hallgatónak át kell látnia, hogy a szociális munka értelmezései hogyan kapcsolódnak más diszciplínák 
értelmezési kereteihez: mit jelent az, hogy egy probléma szociálpolitikai, szociális munkás, jogi, pszichológiai, 
pedagógiai, egészségügyi, szociológiai vonatkoztatási keretben jelenik meg.  

 Át kell látnia, hogy milyen jellegű kockázatok és hiányhelyzetek tartoznak a különböző hivatások 
kompetenciakörébe, beleértve ebbe a szociális munkát is. 

A tantárgynak hozzá kell járulnia az alapvető ismeretszerzési/tanulási készségek elsajátításához. Ennek 
értelmében a hallgató megtanulja:  

 használni az alapvető információs forrásokat, melyek rendelkezésre állnak egy-egy jelenség vagy probléma 
megértéséhez, úgymint 

- a szakirodalmat, 
- az Interneten található forrásokat,  
- a strukturált és struktúrát nélkülöző, kívülálló és résztvevő megfigyelést, 
- dokumentumok és statisztikák elemzését, 
- interjút, 
- más információs forrásokat, mint amilyenek például a művészeti alkotások. 

 egy-egy szakmai téma interpretációját szóban és írásban,  

 a team-munkát. 
Minimum-követelmények: 
1. A hallgató ismeri: 

 a professzionális szociális munka kialakulásának főbb állomásait, az alapvető ideológiai eltérések és konfliktusok 
természetét, és hatását a szociális munka gyakorlatára, 

 a szemléleti elveket a szociális segítésben: a tradicionális, diszkriminatív, szelektív és univerzális szemléletet, és 
ezek hatását a szociális munka gyakorlatára, 

 a szociális munka kompetenciakörébe tartozó problémákat (a szociális kérdés mibenlétét) és a szociális 
szolgáltatások igénybevevőinek különböző csoportjait, 
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 a szociális munka professzió felépülését: misszió, intézményrendszer, kompetenciakör, a tudás termelésének és 
az oktatásnak az intézményei, szakmapolitika  

 a szakmai értékrendet és az etikai kódexet 

 a szociális munka végzéséhez szükséges tudás természetét, 

 a szakmai személyiség jellemzőit, 

 a szociális munka színtereit, intézménytípusait. 
2. A hallgató képes: 

 irányítással megfelelő válaszokat adni szakmai kérdésekre a szakirodalom alapján,  

 felismerni a szociális munka kompetenciakörébe tartozó problémákat, 

 kezdő szinten elemezni a felhasználói körben felmerülő szükségleteket, 

 kezdő szinten elemezni a szolgáltatás és a szükségletek egymásnak való megfelelését, 

 etikai szempontból megfelelő válaszokat adni problematikus helyzetekben (diszkriminációt elutasító gyakorlat). 
A kiválóság kritériumai: 
1. A hallgató képes: 

 releváns kérdéseket feltenni a tananyaggal illetve a tanulási alkalmakon tapasztaltakkal kapcsolatban, továbbá 
megtalálni és alkalmazni a kérdés megválaszolásához szükséges módszereket, forrásokat, 

 megfelelő módon bemutatni a kérdésre adott válaszlehetőségeket, 

 felismerni és elemezni értékdilemmákat, konfliktusokat, nézeteltéréseket, és ezeket megfelelően prezentálni, 

 vitatni mások nézeteit és közös pontokat keresni a megállapodás érdekében. 
2. A hallgató elkötelezetten vesz részt a tanulási folyamatban, önállóan keresi a tanulási alkalmakat, és az adott 
tanulási alkalmakból igyekszik a legtöbbet kihozni. 
Módszerek: 

 előadások 

 kérdésekkel irányított önálló irodalom-feldolgozás 

 a probléma-alapú tanulás módszerével önálló kérdésfelvetésekre és válaszok keresésére ösztönzés, bemutatási 
lehetőséggel 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét. 
- Érti és átlátja a szociális munka jogi, társadalmi és ökológiai kontextusát, a szociális munkára vonatkozó 
közvitákat és jellemző, elterjedt véleményeket, a szociális munka alapvető elméleteit, modelljeit és folyamatait. 
képesség:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
attitűd:  
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
autonómia és felelősség:  
- Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, titoktartási 
kötelezettségét megtartja. 
Be kell mutatni a KKK-val összhangban, hogy milyen kompetenciákat igényel, illetve fejleszt a tantárgy 

Tantárgy tematikus leírása: 
Előadás 

1. A professzionális szociális munka kialakulásának főbb állomásai, a szociális segítés szemléleti elvei: a 
tradicionális, diszkriminatív, szelektív és univerzális szemlélet. Hogyan vált a szociális gondoskodás állami 
feladattá?  

2. A szociális munka és politika: az alapvető ideológiai eltérések és konfliktusok természete, és ezek hatása a 
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szociális munka gyakorlatára. A szociális munka, mint jóléti professzió: az állam – professzió – állampolgár 
hármas viszonyrendszere, a gondozás vagy kontroll dilemma. 

3. A szociális munka kompetenciakörébe tartozó problémák (a szociális kérdés mibenléte) és a szociális 
szolgáltatások igénybevevőinek különböző csoportjai, a szociális munka színterei, intézménytípusai, 
munkaformái, valamint a szociális munka professzió felépülése: misszió, intézményrendszer, kompetenciakör, a 
tudás termelésének és az oktatásnak az intézményei, szakmapolitika 

4. A szociális munkás szakma értékrend, etikai dilemmák, az etikai kódex 
5. A szociális munka végzéséhez szükséges tudás természete, a problémamegoldó modell 
6. A szakmai személyiség felépülése és védelme 

Tanulási feladatok: 

 Irányított megfigyelés: Greengrass: A repülés elmélete – határidő: szeptember 29. 

 A feldolgozás ajánlott kérdései: 
 első érzések, gondolatok 
 a szereplők és problémáik 
 a filmben szereplő laikus és professzionális segítők jellemzői 

Az esszé elvárt hossza kb. 3000 leütés. 

 Esetelemzés: Szenvedéstörténet – határidő: október 13. 
Kérdések: 

 a szereplő neve, kora, lakóhelye, családi helyzete 
 élettörténete 
 jövedelme és kiadásai 
 problémái 
 milyen segítséget kapott a szociális szolgáltatásoktól, és miben nem segítettek neki, amiben 

pedig fontos lett volna, 
 milyen szolgáltatásokat láttok szükségesnek az esetben  

Az esszé elvárt hossza 1600 leütés. 

 A vizsgára való felkészüléshez adott jegyzet feldolgozása, a feladatok megoldása – határidő: december 1. 
Benyújtandó: 

 A kérdések és feladatok megoldása külön dokumentumban (nem a jegyzetbe beleírva!), oldalszám 
megjelöléssel.  

 Szószedet: az összes nem ismert szó/kategória jelentése abc-rendbe szedett listában, külön 
dokumentumban. A definíciókat az internetről kell megkeresni, és a definíció után zárójelben rövidítve 
közölni kell a forrást., pl. wiki(pedia), ISZSZ (= idegen szavak szótára) 

 
Az írásbeli munkákat e-mailben kérem a következő címre: judit.kozma54@gmail.com 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

 A tanulási feladatok elvégzésének írásos dokumentációja, személyes oktatói visszajelzés – a feladatok 

elvégzése az aláírás feltétele 

Szóbeli vizsga (kollokvium): 
Kérdések: 

1. A professzionális szociális munka kialakulásának főbb állomásai, a szociális segítés szemléleti elvei: a 
tradicionális, diszkriminatív, szelektív és univerzális szemlélet. Hogyan vált a szociális gondoskodás állami 
feladattá?  

2. A szociális munka és politika: az alapvető ideológiai eltérések és konfliktusok természete, és ezek hatása a 
szociális munka gyakorlatára. A szociális munka, mint jóléti professzió: az állam – professzió – állampolgár 
hármas viszonyrendszere, a gondozás vagy kontroll dilemma. A szakmapolitika.  

3. A szociális munka kompetenciakörébe tartozó problémák (a szociális kérdés mibenléte) és a szociális 
szolgáltatások igénybevevőinek különböző csoportjai, a szociális munka színterei, intézménytípusai, 

mailto:judit.kozma54@gmail.com
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munkaformái, valamint a szociális munka professzió felépülése: misszió, intézményrendszer, kompetenciakör, a 
tudás termelésének és az oktatásnak az intézményei, szakmapolitika 

4. A szociális munkás szakma értékrend, etikai dilemmák, az etikai kódex 
5. A szociális munka végzéséhez szükséges tudás természete, a problémamegoldó modell 
6. A szakmai személyiség felépülése és védelme 

Portfólió értékelés: A félévközi tanulási feladatok megoldásának értékelése (50%), szóbeli vizsga (50%) 
 

Kötelező irodalom: 
Kozma Judit: A szociális munka alapjai. Jegyzet, 2019. 
Hegyesi Gábor – Kozma Judit: A szociális munka – áttekintés. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális 
munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, 2002, 13-37.  
Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): Nemzetközi szöveggyűjtemény a "Szociális munka elmélete és 
gyakorlata" c. tárgyhoz. 1. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994. 
Kozma Judit: Kompetencia a szociális munkában. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. 
Szociális Szakmai Szövetség, 2002, 38-67.o.;  
A Szociális Munka Etikai Kódexe:  
http://www.cssk.hu/letoltesek/szakmai_anyagok_kiadvanyok/2009-02-
15/a_szocialis_munka_etikai_kodexe.html  
Az emberi jogok nyilatkozata. ENSZ l948.  
Paul Greengrass: A repülés elmélete (film) 
Mel Gray, Stephen A. Webb (ed.): Ethics and Value Perspectives in Social Work. Palgrawe, 2010. 
Ajánlott irodalom: 
Bill Jordan: A szociális munka bemutatása. Esély, 1992:3.,4.,6.,1993:2.,4.,1994:1.; 3.  
Wolfgang Müller: Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá? T-Twins, 1992. 
Kozma Judit: Milyen a jó szociális munkás, avagy ki tud démont űzni? Esély, 1994/4.,  
Uõ.: Szürke minden teória... Esély, 1996/2. 

 

  

http://www.cssk.hu/letoltesek/szakmai_anyagok_kiadvanyok/2009-02-15/a_szocialis_munka_etikai_kodexe.html
http://www.cssk.hu/letoltesek/szakmai_anyagok_kiadvanyok/2009-02-15/a_szocialis_munka_etikai_kodexe.html
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Tantárgy neve: 
A szociális munka alapjai 

Tantárgy Neptun kódja BTBLSZM1101 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docons 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 10 óra/félév Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja 
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:  
Megismerteti 

 a szociális munka professzionalizálódási folyamatát,  

 szemléleti alapelveit,  

 gyakorlatának formáit (területeit),  

 a szakma alapját jelentő értékrendet,  

 az értékek/etika, a tudás: ismeretek és készségek szerepét a szociális segítésben,  

 a szakmai személyiség kialakulásának és a szakmai ártalmak elkerülésének módját,  

 a szociális szolgáltatások típusait, a szociális munka színtereit. 
A tantárgynak a fentieken kívül hozzá kell járulnia a következő célok teljesítéséhez is: 

 A hallgatónak át kell látnia, hogy a szociális munka értelmezései hogyan kapcsolódnak más diszciplínák 
értelmezési kereteihez: mit jelent az, hogy egy probléma szociálpolitikai, szociális munkás, jogi, pszichológiai, 
pedagógiai, egészségügyi, szociológiai vonatkoztatási keretben jelenik meg.  

 Át kell látnia, hogy milyen jellegű kockázatok és hiányhelyzetek tartoznak a különböző hivatások 
kompetenciakörébe, beleértve ebbe a szociális munkát is. 

A tantárgynak hozzá kell járulnia az alapvető ismeretszerzési/tanulási készségek elsajátításához. Ennek 
értelmében a hallgató megtanulja:  

 használni az alapvető információs forrásokat, melyek rendelkezésre állnak egy-egy jelenség vagy probléma 
megértéséhez, úgymint 

- a szakirodalmat, 
- az Interneten található forrásokat,  
- a strukturált és struktúrát nélkülöző, kívülálló és résztvevő megfigyelést, 
- dokumentumok és statisztikák elemzését, 
- interjút, 
- más információs forrásokat, mint amilyenek például a művészeti alkotások. 

 egy-egy szakmai téma interpretációját szóban és írásban,  

 a team-munkát. 
Minimum-követelmények: 
1. A hallgató ismeri: 

 a professzionális szociális munka kialakulásának főbb állomásait, az alapvető ideológiai eltérések és konfliktusok 
természetét, és hatását a szociális munka gyakorlatára, 

 a szemléleti elveket a szociális segítésben: a tradicionális, diszkriminatív, szelektív és univerzális szemléletet, és 
ezek hatását a szociális munka gyakorlatára, 

 a szociális munka kompetenciakörébe tartozó problémákat (a szociális kérdés mibenlétét) és a szociális 
szolgáltatások igénybevevőinek különböző csoportjait, 

 a szociális munka professzió felépülését: misszió, intézményrendszer, kompetenciakör, a tudás termelésének és 
az oktatásnak az intézményei, szakmapolitika  
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 a szakmai értékrendet és az etikai kódexet 

 a szociális munka végzéséhez szükséges tudás természetét, 

 a szakmai személyiség jellemzőit, 

 a szociális munka színtereit, intézménytípusait. 
2. A hallgató képes: 

 irányítással megfelelő válaszokat adni szakmai kérdésekre a szakirodalom alapján,  

 felismerni a szociális munka kompetenciakörébe tartozó problémákat, 

 kezdő szinten elemezni a felhasználói körben felmerülő szükségleteket, 

 kezdő szinten elemezni a szolgáltatás és a szükségletek egymásnak való megfelelését, 

 etikai szempontból megfelelő válaszokat adni problematikus helyzetekben (diszkriminációt elutasító gyakorlat). 
A kiválóság kritériumai: 
1. A hallgató képes: 

 releváns kérdéseket feltenni a tananyaggal illetve a tanulási alkalmakon tapasztaltakkal kapcsolatban, továbbá 
megtalálni és alkalmazni a kérdés megválaszolásához szükséges módszereket, forrásokat, 

 megfelelő módon bemutatni a kérdésre adott válaszlehetőségeket, 

 felismerni és elemezni értékdilemmákat, konfliktusokat, nézeteltéréseket, és ezeket megfelelően prezentálni, 

 vitatni mások nézeteit és közös pontokat keresni a megállapodás érdekében. 
2. A hallgató elkötelezetten vesz részt a tanulási folyamatban, önállóan keresi a tanulási alkalmakat, és az adott 
tanulási alkalmakból igyekszik a legtöbbet kihozni. 
Módszerek: 

 előadások 

 kérdésekkel irányított önálló irodalom-feldolgozás 

 a probléma-alapú tanulás módszerével önálló kérdésfelvetésekre és válaszok keresésére ösztönzés, bemutatási 
lehetőséggel 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét. 
- Érti és átlátja a szociális munka jogi, társadalmi és ökológiai kontextusát, a szociális munkára vonatkozó 
közvitákat és jellemző, elterjedt véleményeket, a szociális munka alapvető elméleteit, modelljeit és folyamatait. 
képesség:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
attitűd:  
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
autonómia és felelősség:  
- Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, titoktartási 
kötelezettségét megtartja. 
Be kell mutatni a KKK-val összhangban, hogy milyen kompetenciákat igényel, illetve fejleszt a tantárgy 

Tantárgy tematikus leírása: 
Előadás 

7. A professzionális szociális munka kialakulásának főbb állomásai, a szociális segítés szemléleti elvei: a 
tradicionális, diszkriminatív, szelektív és univerzális szemlélet. Hogyan vált a szociális gondoskodás állami 
feladattá?  

8. A szociális munka és politika: az alapvető ideológiai eltérések és konfliktusok természete, és ezek hatása a 
szociális munka gyakorlatára. A szociális munka, mint jóléti professzió: az állam – professzió – állampolgár 
hármas viszonyrendszere, a gondozás vagy kontroll dilemma. 
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9. A szociális munka kompetenciakörébe tartozó problémák (a szociális kérdés mibenléte) és a szociális 
szolgáltatások igénybevevőinek különböző csoportjai, a szociális munka színterei, intézménytípusai, 
munkaformái, valamint a szociális munka professzió felépülése: misszió, intézményrendszer, kompetenciakör, a 
tudás termelésének és az oktatásnak az intézményei, szakmapolitika 

10. A szociális munkás szakma értékrend, etikai dilemmák, az etikai kódex 
11. A szociális munka végzéséhez szükséges tudás természete, a problémamegoldó modell 
12. A szakmai személyiség felépülése és védelme 

Tanulási feladatok: 

 Irányított megfigyelés: Greengrass: A repülés elmélete – határidő: szeptember 29. 

 A feldolgozás ajánlott kérdései: 
 első érzések, gondolatok 
 a szereplők és problémáik 
 a filmben szereplő laikus és professzionális segítők jellemzői 

Az esszé elvárt hossza kb. 3000 leütés. 

 Esetelemzés: Szenvedéstörténet – határidő: október 13. 
Kérdések: 

 a szereplő neve, kora, lakóhelye, családi helyzete 
 élettörténete 
 jövedelme és kiadásai 
 problémái 
 milyen segítséget kapott a szociális szolgáltatásoktól, és miben nem segítettek neki, amiben 

pedig fontos lett volna, 
 milyen szolgáltatásokat láttok szükségesnek az esetben  

Az esszé elvárt hossza 1600 leütés. 

 A vizsgára való felkészüléshez adott jegyzet feldolgozása, a feladatok megoldása – határidő: december 1. 
Benyújtandó: 

 A kérdések és feladatok megoldása külön dokumentumban (nem a jegyzetbe beleírva!), oldalszám 
megjelöléssel.  

 Szószedet: az összes nem ismert szó/kategória jelentése abc-rendbe szedett listában, külön 
dokumentumban. A definíciókat az internetről kell megkeresni, és a definíció után zárójelben rövidítve 
közölni kell a forrást., pl. wiki(pedia), ISZSZ (= idegen szavak szótára) 

 
Az írásbeli munkákat e-mailben kérem a következő címre: judit.kozma54@gmail.com 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

 A tanulási feladatok elvégzésének írásos dokumentációja, személyes oktatói visszajelzés – a feladatok 

elvégzése az aláírás feltétele 

Szóbeli vizsga (kollokvium): 
Kérdések: 

1. A professzionális szociális munka kialakulásának főbb állomásai, a szociális segítés szemléleti elvei: a 
tradicionális, diszkriminatív, szelektív és univerzális szemlélet. Hogyan vált a szociális gondoskodás állami 
feladattá?  

2. A szociális munka és politika: az alapvető ideológiai eltérések és konfliktusok természete, és ezek hatása 
a szociális munka gyakorlatára. A szociális munka, mint jóléti professzió: az állam – professzió – 
állampolgár hármas viszonyrendszere, a gondozás vagy kontroll dilemma. A szakmapolitika.  

3. A szociális munka kompetenciakörébe tartozó problémák (a szociális kérdés mibenléte) és a szociális 
szolgáltatások igénybevevőinek különböző csoportjai, a szociális munka színterei, intézménytípusai, 
munkaformái, valamint a szociális munka professzió felépülése: misszió, intézményrendszer, 
kompetenciakör, a tudás termelésének és az oktatásnak az intézményei, szakmapolitika 

mailto:judit.kozma54@gmail.com
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4. A szociális munkás szakma értékrend, etikai dilemmák, az etikai kódex 
5. A szociális munka végzéséhez szükséges tudás természete, a problémamegoldó modell 
6. A szakmai személyiség felépülése és védelme 

7. Portfólió értékelés: A félévközi tanulási feladatok megoldásának értékelése (50%), szóbeli vizsga (50%) 
 

Kötelező irodalom: 
Kozma Judit: A szociális munka alapjai. Jegyzet, 2019. 
Hegyesi Gábor – Kozma Judit: A szociális munka – áttekintés. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális 
munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, 2002, 13-37.  
Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): Nemzetközi szöveggyűjtemény a "Szociális munka elmélete és 
gyakorlata" c. tárgyhoz. 1. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994. 
Kozma Judit: Kompetencia a szociális munkában. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. 
Szociális Szakmai Szövetség, 2002, 38-67.o.;  
A Szociális Munka Etikai Kódexe:  
http://www.cssk.hu/letoltesek/szakmai_anyagok_kiadvanyok/2009-02-
15/a_szocialis_munka_etikai_kodexe.html  
Az emberi jogok nyilatkozata. ENSZ l948.  
Paul Greengrass: A repülés elmélete (film) 
Mel Gray, Stephen A. Webb (ed.): Ethics and Value Perspectives in Social Work. Palgrawe, 2010. 
Ajánlott irodalom: 
Bill Jordan: A szociális munka bemutatása. Esély, 1992:3.,4.,6.,1993:2.,4.,1994:1.; 3.  
Wolfgang Müller: Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá? T-Twins, 1992. 
Kozma Judit: Milyen a jó szociális munkás, avagy ki tud démont űzni? Esély, 1994/4.,  
Uõ.: Szürke minden teória... Esély, 1996/2. 

 

 
  

http://www.cssk.hu/letoltesek/szakmai_anyagok_kiadvanyok/2009-02-15/a_szocialis_munka_etikai_kodexe.html
http://www.cssk.hu/letoltesek/szakmai_anyagok_kiadvanyok/2009-02-15/a_szocialis_munka_etikai_kodexe.html
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Tantárgy neve: 
Intézménymegismerési és laikus gyakorlat + 
Gyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM1102 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező  

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 75/félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 5 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A gyakorlat általános célja és specifikus célkitűzései: 
A gyakorlat központi célja a szakmai identitás építése. Az identitás épülése érdekében a hallgató a gyakorlat 
során a következő tanulási tapasztalatokban vesz részt: 

 Áttekintést kap a szociális szolgáltató rendszer különböző intézményeiről, találkozik szociális munkásokkal, 
illetve az intézményekben dolgozó más szakemberekkel. 

 Szembesül szakmai helyzetekkel, betekintést kap a szociális szolgáltatások mindennapjaiba. 

 Találkozik a szolgáltatások felhasználóival, betekintést kap azokba a problémákba, melyekkel a felhasználók 
az intézményt megkeresik.  

 Megállapítja, hogy mely területeken lenne leginkább kedve dolgozni. 
A gyakorlat szoros kapcsolatban van A szociális munka alapjai c. tárggyal. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, életminőséget 
szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok elemzésének szükségességét 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
autonómia és felelősség:  

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
A terepgyakorlatot a félév során 75 órában kell teljesíteni. A tárgy keretében a félév elején három alkalommal a 
hétfői napon intézménylátogatásra kerül sor. Ezt követően 10 héten át a hétfői napokon a hallgatók heti 
minimum 5 órában laikus gyakorlatot végeznek terepintézményeinkben, azaz olyan munkát végeznek, amit az 
intézményekben az önkéntesek végeznek. Ezt egészíti ki a gyakorlatkísérő szeminárium. A hallgatóknak 
lehetőségük van egyéni konzultációt kérni, az oktató telefonszáma lent található.A bontás egyértelműen és 
azonosítható módon mutassa be az elsajátítandó ismeretek körét. 
Minimum-követelmények: 

 A félév első 3 hetében a hallgató 1-1 napot a város főbb szociális intézményeinek meglátogatásával tölt, az 
intézménybemutatásról gyakorlati naplójába jegyzeteket készít a következő témákban: 

o az intézmény missziója, ellátási területe, a szolgált népesség sajátosságai; 
o szolgáltatások, munkatársak; 
o kapcsolatok a társintézményekkel, fenntartóval; 
o az intézményi kultúra: szakmai filozófia, szabályok, normák, heti rend, jövőkép, nyelv, stb. 

 A félév további heteiben 1-1 délután a hallgató egy szociális intézményben olyan tevékenységet végez, amit 
általában önkéntesek végeznek, például gyermekjóléti szolgálatnál gyerekeket korrepetál, arra rászoruló 
embert elkísér, intézetben élő gyerekeknek programot szervez (csoportban), idős emberrel beszélget, stb., 
a tevékenységéről naplót vezet. 
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 A tevékenység során igyekszik feltárni, hogy milyen a szolgáltatás igénybevevőjének lenni, és erről az 
igénybevevővel interjút, és annak alapján leírást készít.  

Mindenképpen megválaszolandó kérdések (vigyázzatok, hogy az igénybevevő számára érthető módon tegyétek 
fel a kérdéseket!):  
Mikor, miért és hogyan került az igénybevevő kapcsolatba a szolgálattal? 
Milyen szolgáltatásokat vett igénybe? 
Milyen a kapcsolata az intézmény szociális munkásaival? 
Mennyire elégedett a szolgáltatásokkal? Van-e olyan segítség, amit igényelt volna, de nem kapott meg? Miért? 
Milyennek látta az igénybevevő a hallgatóval folytatott kapcsolatot és munkát? 
Milyennek látta a hallgató maga az igénybevevővel folytatott munkát? 

 A hallgató értékeli a gyakorlat sikerességét a kiválóság kritériumai mentén (lásd: lejjebb). 
A kiválóság kritériumai: 

 A hallgató képes segítő kapcsolatot felépíteni és fenntartani. 

 A hallgató képes az igénybevevővel együtt mindkettőjük megelégedésére megoldani egy szakmai feladatot. 

 A hallgató képes mélységében feltárni és bemutatni, hogy mit jelent egy szolgáltatás igénybevevőjének 
lenni. 

 A hallgató jó megfigyelő és önmegfigyelő képességgel rendelkezik. 
A hallgató képes a Szociális munka alapjai tárgynál megtanultakat beépíteni a laikus gyakorlat eseményeinek 
leírásába. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A gyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium során 3 alkalommal a hallgatók beszémolnak a 
tapasztalataikról.  
Időpontjai:  
Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

 A gyakorlat óraszáma minimum 75 óra. A hiányzásokat pótolni kell, a tereptanárral történő megbeszélés 
alapján. A gyakorlat letöltését a tereptanár igazolja. 

 A hallgató a félév zárásakor benyújtja terepnaplóját, melynek tartalma: 

- az intézmény-megfigyelési gyakorlat feljegyzései: 
o a látogatás ideje, az intézmény neve, címe, a bemutatást végző munkatárs neve; 
o az intézmény missziója, ellátási területe, a szolgált népesség sajátosságai; 
o szolgáltatások, munkatársak; 
o kapcsolatok a társintézményekkel, fenntartóval; 
o az intézményi kultúra: szakmai filozófia, szabályok, normák, heti rend, jövőkép, nyelv, stb. 

- a gyakorlat időpontja, helye és a tereptanár megnevezése; 

- a laikus gyakorlat eseményeinek leírása napokra bontva. Világosan látsszon, hogy mit csinált a hallgató a 
napi minimum 5 órában! Reflexiókat (megfigyelések, érzések, gondolatok, helyzetek értelmezése, 
beszélgetések a tereptanárral, kollégákkal az esetekről, stb.) is kérem belefoglalni! 

- az igénybevevővel történt interjú leírása 

- önértékelés: 
o Milyen korábban megszerzett tudásokkal rendelkezik a hallgató a szociális munkáról? 
o Milyen készségei vannak, amelyek hasznosak lehetnek a szociális munka gyakorlásában, pl. 

könnyen teremt kapcsolatot más emberekkel, jó szervező, könnyen lát át bonyolult emberi 
helyzeteket, nyitott személyiség (el tud fogadni másokat, a magáétól eltérő megoldásokat, nem 
szokta mindig megmondani a „tutit”), be tudja osztani a munkát úgy, hogy mindenre jusson idő, 
jól tud együttműködni kollégákkal, stb.? 

o Milyen területeken kell fejlődnie? 
o Milyen motívumok vezették arra, hogy a képzést válassza?  
o Milyen tapasztalati vannak a szociális munka gyakorlatáról (önkéntesség, volt már maga is kliens, 

van a közvetlen környezetében kliens, szociális munkás, dolgozott már a területen, stb.)? 
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 A tereptanár értékelése a hallgatóról a kiválóság kritériumai mentén. 
A terepnapló és az igazolás benyújtási határideje: 2019. december 7. 

Kötelező irodalom: Lásd A szociális munka alapjai c. tárgynál! 
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Tantárgy neve: 
Intézménymegismerési és laikus gyakorlat + 
Gyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM1102 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező  

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 75/félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 5 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A gyakorlat általános célja és specifikus célkitűzései: 
A gyakorlat központi célja a szakmai identitás építése. Az identitás épülése érdekében a hallgató a gyakorlat 
során a következő tanulási tapasztalatokban vesz részt: 

 Áttekintést kap a szociális szolgáltató rendszer különböző intézményeiről, találkozik szociális munkásokkal, 
illetve az intézményekben dolgozó más szakemberekkel. 

 Szembesül szakmai helyzetekkel, betekintést kap a szociális szolgáltatások mindennapjaiba. 

 Találkozik a szolgáltatások felhasználóival, betekintést kap azokba a problémákba, melyekkel a felhasználók 
az intézményt megkeresik.  

 Megállapítja, hogy mely területeken lenne leginkább kedve dolgozni. 
A gyakorlat szoros kapcsolatban van A szociális munka alapjai c. tárggyal. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, életminőséget 
szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok elemzésének szükségességét 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
autonómia és felelősség:  

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
A terepgyakorlatot a félév során 25 órában kell teljesíteni. A tárgy keretében a félév elején három intézményt kell 
a hallgatóknak meglátogatniuk. Ezt követően a hallgatók 20 órában laikus gyakorlatot végeznek 
terepintézményeinkben, azaz olyan munkát végeznek, amit az intézményekben az önkéntesek végeznek. Ezt 
egészíti ki a gyakorlatkísérő szeminárium. A hallgatóknak lehetőségük van egyéni konzultációt kérni, az oktató 
telefonszáma lent található.  
Minimum-követelmények: 

 A félév elején a hallgató 3 szociális intézményt látogat meg, az intézménybemutatásról gyakorlati naplójába 
jegyzeteket készít a következő témákban: 

o az intézmény missziója, ellátási területe, a szolgált népesség sajátosságai; 
o szolgáltatások, munkatársak; 
o kapcsolatok a társintézményekkel, fenntartóval; 
o az intézményi kultúra: szakmai filozófia, szabályok, normák, heti rend, jövőkép, nyelv, stb. 

 A félév további idejében 20 órában a hallgató egy szociális intézményben olyan tevékenységet végez, amit 
általában önkéntesek végeznek, például gyermekjóléti szolgálatnál gyerekeket korrepetál, arra rászoruló 
embert elkísér, intézetben élő gyerekeknek programot szervez (csoportban), idős emberrel beszélget, stb., 
a tevékenységéről naplót vezet. 

 A tevékenység során igyekszik feltárni, hogy milyen a szolgáltatás igénybevevőjének lenni, és erről az 
igénybevevővel interjút, és annak alapján leírást készít.  
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Mindenképpen megválaszolandó kérdések (vigyázzatok, hogy az igénybevevő számára érthető módon tegyétek 
fel a kérdéseket!):  
Mikor, miért és hogyan került az igénybevevő kapcsolatba a szolgálattal? 
Milyen szolgáltatásokat vett igénybe? 
Milyen a kapcsolata az intézmény szociális munkásaival? 
Mennyire elégedett a szolgáltatásokkal? Van-e olyan segítség, amit igényelt volna, de nem kapott meg? Miért? 
Milyennek látta az igénybevevő a hallgatóval folytatott kapcsolatot és munkát? 
Milyennek látta a hallgató maga az igénybevevővel folytatott munkát? 

 A hallgató értékeli a gyakorlat sikerességét a kiválóság kritériumai mentén (lásd: lejjebb). 
A kiválóság kritériumai: 

 A hallgató képes segítő kapcsolatot felépíteni és fenntartani. 

 A hallgató képes az igénybevevővel együtt mindkettőjük megelégedésére megoldani egy szakmai feladatot. 

 A hallgató képes mélységében feltárni és bemutatni, hogy mit jelent egy szolgáltatás igénybevevőjének 
lenni. 

 A hallgató jó megfigyelő és önmegfigyelő képességgel rendelkezik. 
A hallgató képes a Szociális munka alapjai tárgynál megtanultakat beépíteni a laikus gyakorlat eseményeinek 
leírásába. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A gyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium során 3 alkalommal a hallgatók beszémolnak a 
tapasztalataikról.  
Időpontjai:  
Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

 A gyakorlat óraszáma minimum 25 óra. A hiányzásokat pótolni kell, a tereptanárral történő megbeszélés 
alapján. A gyakorlat letöltését a tereptanár igazolja. 

 A hallgató a félév zárásakor benyújtja terepnaplóját, melynek tartalma: 

- az intézmény-megfigyelési gyakorlat feljegyzései: 
o a látogatás ideje, az intézmény neve, címe, a bemutatást végző munkatárs neve; 
o az intézmény missziója, ellátási területe, a szolgált népesség sajátosságai; 
o szolgáltatások, munkatársak; 
o kapcsolatok a társintézményekkel, fenntartóval; 
o az intézményi kultúra: szakmai filozófia, szabályok, normák, heti rend, jövőkép, nyelv, stb. 

- a gyakorlat időpontja, helye és a tereptanár megnevezése; 

- a laikus gyakorlat eseményeinek leírása napokra bontva. Világosan látsszon, hogy mit csinált a hallgató a 
napi minimum 5 órában! Reflexiókat (megfigyelések, érzések, gondolatok, helyzetek értelmezése, 
beszélgetések a tereptanárral, kollégákkal az esetekről, stb.) is kérem belefoglalni! 

- az igénybevevővel történt interjú leírása 

- önértékelés: 
o Milyen korábban megszerzett tudásokkal rendelkezik a hallgató a szociális munkáról? 
o Milyen készségei vannak, amelyek hasznosak lehetnek a szociális munka gyakorlásában, pl. 

könnyen teremt kapcsolatot más emberekkel, jó szervező, könnyen lát át bonyolult emberi 
helyzeteket, nyitott személyiség (el tud fogadni másokat, a magáétól eltérő megoldásokat, nem 
szokta mindig megmondani a „tutit”), be tudja osztani a munkát úgy, hogy mindenre jusson idő, 
jól tud együttműködni kollégákkal, stb.? 

o Milyen területeken kell fejlődnie? 
o Milyen motívumok vezették arra, hogy a képzést válassza?  
o Milyen tapasztalati vannak a szociális munka gyakorlatáról (önkéntesség, volt már maga is kliens, 

van a közvetlen környezetében kliens, szociális munkás, dolgozott már a területen, stb.)? 

 A tereptanár értékelése a hallgatóról a kiválóság kritériumai mentén. 
A terepnapló és az igazolás benyújtási határideje: 2018. december 7. 
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Kötelező irodalom: Lásd A szociális munka alapjai c. tárgynál! 
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Tantárgy neve: A szociológia alapjai Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM1104 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: köt 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 1. Ő Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A szociológia fogalmi megközelítését, a szociológiai szemléletmód sajátosságait és a legfontosabb társadalmi 
jelenségek, folyamatok szociológiai elemzését ismerteti meg a tárgy a hallgatókkal. Betekintést nyújt a társadalmi 
egyenlőtlenségek és társadalmi változások különböző szociológiai irányzatok szerint történő vizsgálatába. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A helyes magatartás, valamint a jó döntés elveiről kialakított álláspontok kritikus, elemző megítélése. A 
lényeges és a lényegtelen mozzanatok, jelenségek megkülönböztetése. Az ok-okozati összefüggések felismerése.  
képesség: A morális problémák felismerése, értelmezése, a lehetséges válaszok megfogalmazásának képessége. 
A cselekedet és a következmény összefüggéseinek figyelembevétele. A morális helytállás értelmének sokoldalú 
megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 
attitűd: A problémaérzékenység fejlesztése, az igazságérzet és a becsületesség képességének formálása. 
autonómia és felelősség: A morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és 
az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 
 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A szociológia mint tudomány.  
2. A szociológiai szemléletmód;  
3. A szociológia története;  
4. Kultúra, értékek, normák és szocializáció;  
5. A szociológia módszertana;  
6. A társadalom szerkezete és a társadalmi mobilitás;  
7. Egyenlőtlenségek és szegénység; 
8. Népesség, népesedés;  
9. A deviáns viselkedésformák szociológiája;  
10. A család fogalma és a családszociológia;  
11. Az oktatási és gazdasági rendszer;  
12. A politikai rendszer. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A tárgy szóbeli vizsgával zárul a félév elején kiosztásra kerülő tételekkel.  
Az órai anyag mellett a kötelező irodalom is számonkérésére kerül.  
 
Az elődás teljesítésének módja, értékelése: 
Szóbeli vizsga tételsor alapján.  
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Kötelező irodalom:  
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris, 2000 
Cseh-Szombathy László – Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei. Budapest, Közgazdasági és Jogi, 1971 
Giddens, Anthony: Sociology. 6

th 
Edition.  

Tóth Kinga: Bevezetés a szociológiába. Jegyzet 2002. 
Ajánlott irodalom:  
Babbie, Earl: The Basics of Social Research. 5

th
 edition, Wadsworthg, 2008.  

Fekete Sándor: Társadalom és deviancia. Comenius Kiadó Budapest, 2001.  
Szerk. Wessely Anna: A kultúra szociológiája. Osiris Kiadó Budapest, 1998. 
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Tantárgy neve: A szociológia alapjai Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM1104 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: köt.  

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 1. Ő Előfeltétel: 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A szociológia fogalmi megközelítését, a szociológiai szemléletmód sajátosságait és a legfontosabb társadalmi 
jelenségek, folyamatok szociológiai elemzését ismerteti meg a tárgy a hallgatókkal. Betekintést nyújt a társadalmi 
egyenlőtlenségek és társadalmi változások különböző szociológiai irányzatok szerint történő vizsgálatába. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A helyes magatartás, valamint a jó döntés elveiről kialakított álláspontok kritikus, elemző megítélése. A 
lényeges és a lényegtelen mozzanatok, jelenségek megkülönböztetése. Az ok-okozati összefüggések felismerése.  
képesség: A morális problémák felismerése, értelmezése, a lehetséges válaszok megfogalmazásának képessége. 
A cselekedet és a következmény összefüggéseinek figyelembevétele. A morális helytállás értelmének sokoldalú 
megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 
attitűd: A problémaérzékenység fejlesztése, az igazságérzet és a becsületesség képességének formálása. 
autonómia és felelősség: A morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és 
az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A szociológia mint tudomány.  
2. A szociológiai szemléletmód;  
3. A szociológia története;  
4. Kultúra, értékek, normák és szocializáció;  
5. A szociológia módszertana;  
6. A társadalom szerkezete és a társadalmi mobilitás;  
7. Egyenlőtlenségek és szegénység; 
8. Népesség, népesedés;  
9. A deviáns viselkedésformák szociológiája;  
10. A család fogalma és a családszociológia;  
11. Az oktatási és gazdasági rendszer; 
12. A politikai rendszer. 
13. Összegzés I.  
14. Összegzés II.  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A tárgy szóbeli vizsgával zárul a félév elején kiosztásra kerülő tételekkel.  
Az órai anyag mellett a kötelező irodalom is számonkérésére kerül.  
Az elődás teljesítésének módja, értékelése: 
Szóbeli vizsga tételsor alapján. 



 
 

Oldal: 19 / 318 

Kötelező irodalom:  
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris, 2000 
Cseh-Szombathy László – Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei. Budapest, Közgazdasági és Jogi, 1971 
Giddens, Anthony: Sociology. 6

th 
Edition.  

Tóth Kinga: Bevezetés a szociológiába. Jegyzet 2002. 
Ajánlott irodalom:  
Babbie, Earl: The Basics of Social Research. 5

th
 edition, Wadsworthg, 2008.  

Fekete Sándor: Társadalom és deviancia. Comenius Kiadó Budapest, 2001.  
Szerk. Wessely Anna: A kultúra szociológiája. Osiris Kiadó Budapest, 1998. 
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Tantárgy neve: 
Társadalomtörténet 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM1105 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem kötelező. 

Tárgyfelelős (név, beosztás):  ) Dr. Szepessy Péter Donát, egyetemi adjunktus, Ph.D. 

Közreműködő oktató(k): Dr. Udvarvölgyi Zsolt András, főiskolai tanár, Ph.D. 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 2+0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
 
Az előadás összefoglalja a társadalomtörténet kialakulásának és fejlődésének történetét, majd sorra veszi a 
legfontosabb irányzatokat. Kitekint a társadalomtörténet értelmezésére tett kísérletekre (társadalmi integráció, 
modernitás, társadalmi kompromisszum, stb.) is. Nagy hangsúlyt fektet a magyar társadalomtörténet múltjára és 
jelenére. Ezt követően a társadalomtörténeti forráshelyeket és a társadalmi rendszerek tekinti át. Majd a kurzus 
során Magyarország társadalmáról lesz szó, az Árpád-kortól napjainkig, különös tekintettel a társadalmi 
egyenlőtlenségekre és a szociális gondoskodás történetére. A 19. és 20. század társadalmi változásaira nagyobb 
hangsúlyt fektet a kurzus.   
 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott tendenciái, 
jellemzői, adatai körében. 
- Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, politikai, 
jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket. 
- Ismeri a szak egyes területeinek alapvető szakkifejezéseit, fogalomkészletének minden fontosabb elemét, érti az 
összefüggéseket. 
(További tudáselemek: - Ismeri a történettudomány és a társadalomtudományok határterületeinek főbb 
fogalmait. - Ismeri a társadalomtörténet-írás legfontosabb szerzőit és műveit.) 
képesség:  
- Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és 
rendszerezésére. 
- Legalább két idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a szakterminológiára. 
- Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, 
látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat. 
- Képes a nemzetközi, európai és regionális együttműködésekben megjelenő feladatok ellátására a 
magánszférában, a nem kormányzati szerveknél, az önkormányzatoknál és a kormányzati szerveknél, valamint az 
állami intézményekben. 
(További képességek: - Képes a korábbi korszakok társadalmi viszonyainak értelmezésére. - Képes a politikai 
események mögött társadalmi összefüggéseket rekonstruálni.) 
attitűd: 
- Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag 
meghatározottak és változóak. 
- Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. 
- Törekszik politológiai, jogi, társadalomtudományi, nemzetközi gazdasági, történeti tudásának folyamatos 
fejlesztésére. 
- Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik. 
autonómia és felelősség:  
- Felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 
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következményeinek. 
- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak 
eltérő módszertani sajátosságait. 
- Önálló, konstruktív és erős érdekérvényesítő az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban. 
- Feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegalkotási készségét. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás:  
1. Bevezetés: a kurzus célkitűzései és tematikai áttekintése. 
2. A társadalomtörténet, mint interdiszciplináris tudományterület kialakulása és forrásvidékei. 
3. Az Annales című folyóirat és Fernand Braudel történetírása. A megmért történelem: a kvantitatív 

történetírás fénykora. 
4. A mikrotörténeti irányzat (Carlo Ginzburg és Giovanni Levi). Antropológia és történetírás határán: 

Alan Macfarlane és az angol individualizmus eredete, ill. az életvilágok és a mindennapi élet 
tapasztalata. 

5. A társadalomtörténet-írás szakadozott története Magyarországon (Acsádi, Tagányi, Domanovszky, 
Mályusz, Szekfű, Hajnal, Szabó, stb.). 

6. Az Árpád-kor és az Anjouk. A középkori és koraújkori Magyarország helye Európában. 
7. Modernizáció vagy polgárosodás? Az újkori magyarországi társadalmi átalakulás modelljei. 
8. A társadalmi struktúra kérdései Magyarországon a hosszú 19. században. 
9. Család, gyermek, nők, oktatás, idősek helyzete a magyar társadalomban. Áttekintés. 
10. A szegénység társadalomtörténete Magyarországon, ill. a szociális gondoskodás története. 
11. A késői rendi társadalom töredezettsége. 
12. Magyarország társadalma a két világháború között. 
13. Magyarország társadalma 1945-1990 között. A Rákosi- és Kádár-korszak. 
14. A rendszerváltás magyar társadalma, és kitekintés az azóta eltelt 30 évre. Összefoglalás. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -  
Az előadás teljesítésének módja, értékelése: 
Szóbeli vizsga (kollokvium), melynek tételei megegyeznek az egyes előadások témáival és címeivel. A vizsga az 
órán elhangzottak és a megadott irodalom alapján zajlik majd. (A vizsgán az ajánlott, vagy a megadottól eltérő, de 
témába vágó olvasmányok színvonalas ismertetésének a lehetősége is reális választás lehet, amely 
nagymértékben befolyásolja a vizsgajegyet. Ennek részleteit az első órán megbeszéljük.) 
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Kötelező irodalom (4+1 idegen nyelvű):  

Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, 

irányzatok, módszerek. Bp., Osiris, 2006. 

Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest, Osiris, 2020. 

Letölthető: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_europa_tarsadalomtorten

ete/ch01.html  

Burke, Peter: History and Social Theory. Ithaca, Cornell U.P., 1993. 

Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második 

világháborúig. Bp., Osiris, 2006. 

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

Osiris, 2005. 

 

Ajánlott irodalom (4+1 idegen nyelvű): 

Ariés, Philippe: Gyermek, család, halál. Tanulmányok. Budapest, Gondolat, 1987. ISBN: 963-

281-819-9 

Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a reformkori Pesten. Bp., Magvető, 

1989. 

Braudel, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV-XVIII. század. I. A 

mindennapi élet struktúrái. Bp., Gondolat, 1985. 

Pirenne, Henri: A középkori gazdaság és társadalom története. Budapest, Gondolat, 1983. 

ISBN: 963-281-310-3 

Parrot, Michelle (ed.): A History of Private Life IV. From the Fires of Revolution to the Great 

War. Cambridge (Massachusetts), London, Harvard UP, 1990. 
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Tantárgy neve: 
Társadalomtörténet 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM1105 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem kötelező. 

Tárgyfelelős (név, beosztás):  Tóth Árpád, egy. doc. (ME BTK Történettudományi Intézet) 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 0+10 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező  

 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:.  
- Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott tendenciái, 
jellemzői, adatai körében. 
- Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, politikai, 
jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket. 
- Ismeri a szak egyes területeinek alapvető szakkifejezéseit, fogalomkészletének minden fontosabb elemét, érti az 
összefüggéseket. 
(További tudáselemek: - Ismeri a történettudomány és a társadalomtudományok határterületeinek főbb 
fogalmait. - Ismeri a társadalomtörténet-írás legfontosabb szerzőit és műveit.) 
képesség:  
- Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és 
rendszerezésére. 
- Legalább két idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a szakterminológiára. 
- Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, 
látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat. 
- Képes a nemzetközi, európai és regionális együttműködésekben megjelenő feladatok ellátására a 
magánszférában, a nem kormányzati szerveknél, az önkormányzatoknál és a kormányzati szerveknél, valamint az 
állami intézményekben. 
(További képességek: - Képes a korábbi korszakok társadalmi viszonyainak értelmezésére. - Képes a politikai 
események mögött társadalmi összefüggéseket rekonstruálni.) 
attitűd: 
- Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag 
meghatározottak és változóak. 
- Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. 
- Törekszik politológiai, jogi, társadalomtudományi, nemzetközi gazdasági, történeti tudásának folyamatos 
fejlesztésére. 
- Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik. 
autonómia és felelősség:  
- Felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 
következményeinek. 
- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak 
eltérő módszertani sajátosságait. 
- Önálló, konstruktív és erős érdekérvényesítő az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban. 
- Feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegalkotási készségét. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás:  
1. Bevezetés: a kurzus célkitűzései és tematikai áttekintése 
2. A társadalomtörténet mint interdiszciplináris tudományterület kialakulása és forrásvidékei 
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3. Az Annales című folyóirat és Fernand Braudel történetírása 
4. A megmért történelem: a kvantitatív történetírás fénykora 
5. A mikrotörténeti irányzat (Carlo Ginzburg és Giovanni Levi) 
6. Antropológia és történetírás határán 1: Alan Macfarlane és az angol individualizmus eredete 
7. Antropológia és történetírás határán 2: az életvilágok és a mindennapi élet tapasztalatai 
8. A társadalomtörténet-írás szakadozott története Magyarországon 
9. Modernizáció vagy polgárosodás?: az újkori magyarországi társadalmi átalakulás modelljei 
10. A társadalmi struktúra kérdései Magyarországon a hosszú 19. században 
11. A késői rendi társadalom töredezettségének képe az újabb szakirodalomban 
12. Magyarország társadalma a két világháború között 
13. Összefoglalás: a történeti szociológia és a társadalomtörténet nézőpontjai 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -  
Az előadás teljesítésének módja, értékelése: 
Szóbeli vizsga, melynek tételei megegyeznek az egyes előadások témáival és címeivel. A vizsga során elsősorban 
az órán előadott és a megadott szakirodalomban feldolgozott anyag megértését és alkalmazásának készségét 
fogom értékelni. Ennek részletei a bevezető órán tisztázásra kerülnek. 

Kötelező irodalom (4+1 idegen nyelvű):  
Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, 
módszerek. Bp., Osiris, 2006. 
Burke, Peter: History and Social Theory. Ithaca, Cornell U.P., 1993. 
Braudel, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV-XVIII. század. I. A mindennapi élet struktúrái. Bp., 
Gondolat, 1985. 
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp., 
Osiris, 2006. 
Levi, Giovanni: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Bp., Osiris, 2001. 
 

Ajánlott irodalom (4+1 idegen nyelvű): 
Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a reformkori Pesten. Bp., Magvető, 1989. 
Imhof, Arthur E.: Hogyan gyűrték le eleink a hétköznapokat – és miért boldogulunk mi ezzel oly nehezen... Bp., 
Akadémiai, 1992, 
Macfarlane, Allan: Az angol individualizmus eredete. Bp., Századvég, 1993. 23–149., 231–280. p. 
Parrot, Michelle (ed.): A History of Private Life IV. From the Fires of Revolution to the Great War. Cambridge 
(Massachusetts), London, Harvard UP, 1990. 
Tóth Zoltán: Szekszárd története a századfordulón. Történelmi rétegződés és társadalmi átrétegződés. Bp., 
Akadémiai, 1989. 
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Tantárgy neve:  
Szociálpolitika alapjai I.  

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM1106 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szirbik Gabriella, mesteroktató 
 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 1Ő (első őszi félév) Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 ea/hét Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A „Szociálpolitika alapjai I.” c. tárgy a „Társadalom- és szociálpolitika” tananyagcsoportba tartozik. Feladata, hogy 
a szociális munka alapképzés hallgatói megismerhessék a szociálpolitika történet és elmélet alapvető 
összefüggéseit, diszciplináris értelmezési keretét, s azt rendszerszinten a társadalom működési folyamataiban 
tudják ágyazni.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek a társadalomi működési folyamatokról, a szociális problémák 
keletkezéséről, a társadalmi újratermelési folyamatokról, az egyenlőtlenségek természetéről 
képesség: a kritikai szemléletre és a konstruktív problémamegoldásra 
attitűd: érzékenység, nyitottság, elkötelezettség a társadalmi problémák, a szakmai kihívások, a demokratikus 
elvek és az egyenlőbb társadalom irányába. 
autonómia: felelős, önreflexív munkavégzés a szociális munka gyakorlatban, nyílt kommunikáció, 
következetesség a szakmai etikai kódex szabályai szerint. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 
 

Előadás: 
1. A szociálpolitika keretei – a társadalmi probléma 
2. A társadalmi egyenlőtlenségek természetrajza 
3. A magyar szociálpolitika története a kezdetektől a két vh. közötti időszakig 
4. A szociálpolitika értelmezési kísérletei 
5. Szociálpolitikai alapfogalmak 
6. A szociálpolitikára ható értékek 
7. Ideológiák és jólét 
8. A jóléti állam történeti perspektívában  
9. Piac és redisztribúció 
10. A jóléti állam típusai 
11. A jóléti állam válsága 
12. Szociálpolitika az államszocializmusban 
13. Szegénység 
14. Összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: nincs 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: A kurzus szóbeli kollokviummal zárul. Az előadások 75%-án 
kötelező a részvétel. 

Kötelező irodalom: 
Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 1997. 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris, Bp. 2006. pp: 116-154. 155-200. 
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből, Magvető Kiadó, Bp. 1986. pp: 88-148. 
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Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom, T-Twins Kiadó, 1991. pp: 72-78., 201-218. 
Esping-Andersen, Gosta: Mi a jóléti állam? In.: A jóléti állam. Szerk.: Lévai Katalin-Ferge Zsuzsa. T-Twins Kiadó, 

1991.pp:116-132.  
Titmuss, Richard M.: The Role of Redistribution in Social Policy 

https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v28n6/v28n6p14.pdf 
 
Ajánlott irodalom: 
Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába, Napvilág Kiadó, 2009. pp. 1 -218. 
Pinker, Robert: Ki az atya? In.: A jóléti állam. Szerk.: Lévai Katalin-Ferge Zsuzsa. T-Twins Kiadó, 1991. pp: 15-49.  
Paul Spicker: An introduction to Social Policy online tananyag http://www.spicker.uk/social-policy/ 

 

 

  

https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v28n6/v28n6p14.pdf
http://www.spicker.uk/social-policy/
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Tantárgy neve:  
Szociálpolitika alapjai I.  

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM1106 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szirbik Gabriella, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 1Ő (első őszi félév) Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 ea/hét Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A „Szociálpolitika alapjai I.” c. tárgy a „Társadalom- és szociálpolitika” tananyagcsoportba tartozik. Feladata, hogy 
a szociális munka alapképzés hallgatói megismerhessék a szociálpolitika történet és elmélet alapvető 
összefüggéseit, diszciplináris értelmezési keretét, s azt rendszerszinten a társadalom működési folyamataiban 
tudják ágyazni.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek a társadalomi működési folyamatokról, a szociális problémák 
keletkezéséről, a társadalmi újratermelési folyamatokról, az egyenlőtlenségek természetéről 
képesség: a kritikai szemléletre és a konstruktív problémamegoldásra 
attitűd: érzékenység, nyitottság, elkötelezettség a társadalmi problémák, a szakmai kihívások, a demokratikus 
elvek és az egyenlőbb társadalom irányába. 
autonómia: felelős, önreflexív munkavégzés a szociális munka gyakorlatban, nyílt kommunikáció, 
következetesség a szakmai etikai kódex szabályai szerint. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 
 

Előadás: 
1. A szociálpolitika keretei – a társadalmi probléma 
2. A társadalmi egyenlőtlenségek természetrajza 
3. A magyar szociálpolitika története a kezdetektől a két vh. közötti időszakig 
4. A szociálpolitika értelmezési kísérletei 
5. Szociálpolitikai alapfogalmak 
6. A szociálpolitikára ható értékek 
7. Ideológiák és jólét 
8. A jóléti állam történeti perspektívában  
9. Piac és redisztribúció 
10. A jóléti állam típusai 
11. A jóléti állam válsága 
12. Szociálpolitika az államszocializmusban 
13. Szegénység 
14. Összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: nincs 
(prezentáció, zárthelyi dolgozat, beadvány stb.) 
 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A kurzus szóbeli kollokviummal zárul. Az előadások 75%-án kötelező a részvétel. 

Kötelező irodalom: 

 Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 1997. 

 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris, Bp. 2006. pp: 116-154. 155-200. 
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 Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből, Magvető Kiadó, Bp. 1986. pp: 88-148. 

 Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom, T-Twins Kiadó, 1991. pp: 72-78., 201-218. 

 Esping-Andersen, Gosta: Mi a jóléti állam? In.: A jóléti állam. Szerk.: Lévai Katalin-Ferge Zsuzsa. T-Twins 
Kiadó, 1991.pp:116-132.  

 Titmuss, Richard M.: The Role of Redistribution in Social Policy 
https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v28n6/v28n6p14.pdf 

 
Ajánlott irodalom: 

 Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába, Napvilág Kiadó, 2009. pp. 1 -218. 

 Pinker, Robert: Ki az atya? In.: A jóléti állam. Szerk.: Lévai Katalin-Ferge Zsuzsa. T-Twins Kiadó, 1991. pp: 15-
49.  

 Paul Spicker: An introduction to Social Policy online tananyag http://www.spicker.uk/social-policy/ 
 

 

  

https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v28n6/v28n6p14.pdf
http://www.spicker.uk/social-policy/
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Tantárgy neve:  
Bevezetés a pszichológiába 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBNSZM1107 
BTBLSZM1107 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős (név, beosztás): Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):   

Javasolt félév: 1/Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét:  
(pl. koll: 2-0; gyak. 0-2) 2-0 

Számonkérés: kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend:: nappali és levelező 

A tantárgy célja:  
A tantárgy betekintést ad a pszichológia klasszikus témáinak (megismerés, tanulás, motiváció, gondolkodás) elméleti, 
kísérleti, gyakorlati és módszertani kérdéseibe, továbbá kitér a pszichológia alapágainak (általános, fejlődés, személyiség és 
szociál) történeti és alkalmazás központú bemutatására, ismerteti az alapterületek ismereteinek felhasználását a segítő 
hivatás gyakorlása során.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
a, tudás: Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai, jogi, pedagógiai, egészségügyi, szociológiai  
tudományok szociális munkához tartozó fogalomkészletét. 
 
b, képesség: Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. Képes szükségletfelmérésre, az  
egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus elemzésére. Felismeri  
a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, életminőséget szolgáló,  
javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok elemzésének szükségességét. 
 
c, attitűd: Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma  
értékei mellett. Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek  
közötti felelős cselekvésre. Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz,  
csoportokhoz és közösségekhez. 
 
d, autonómia és felelősség: - Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és  
alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal  
végzi és képviseli. Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért.  
Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, titoktartási  
kötelezettségét megtartja 
  

Tantárgy tematikus leírása (14 hétre lebontva): 

1. A pszichológia, mint tudomány. Területek, módszerek. Hétköznapi és tudományos pszichológia.  
2. „Test” és „lélek” – a pszichológiai gondolkodás előzményei az újkori filozófia történetében 
3. A pszichológia mint önálló diszciplína kialakulásának előzményei és társadalmi feltételei 
4. A XIX. és kora XX. századi pszichológia fő irányai és törekvései I. 
5. A XIX. és kora XX. századi pszichológia fő irányai és törekvései II. XXI. századi hatások.  
6. Freud munkássága és a pszichoanalízis 
7. A fenomenológiai szemlélet és az alaklélektan 
8. A lelki fejlődés problémája 
9. Nyelv és kommunikáció, gondolkodás 
10. Az emlékezés 
11. Identitás és élettörténet 
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12. A csoportlélektan alapjai 
13. Társas befolyásolás, engedelmeskedés, előítélet 
14. Összefoglalás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Nappali tagozaton:  
Szóbeli vizsga a kiadott anyagok és az órai anyag alapján. 
Levelező tagozaton:  
Írásbeli vizsga a kiadott anyagok és az órai anyag alapján.  

 
Kötelező irodalom:  
Erős Ferenc: Bevezetés a pszichológiába 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0041_pszichologia/adatok.html 
Oláh Attila: Pszichológiai alapismeretek 
https://mek.oszk.hu/05400/05478/05478.pdf 
 
Ajánlott irodalom:  
Elliot Aronson: A társas lény. Akadémiai Kiadó, Bp. 2008. 
Rita L. Atkinson és trsai: Pszichológia. Osiris-Századvég, több kiadás.  
Erik H. Erikson: Identitásválság önéletrajzi vetületben. In: Erikson: A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Bp. 1991. 401–436. 
Erős Ferenc: (szerk.): Megismerés, előítélet, identitás. WJLKF–Új Mandátum, Bp. 1998.  
Erwing Goffman: Stigma és szociális identitás. Megismerés, előítélet, identitás. In: Erős Ferenc: (szerk.): Megismerés, előítélet, 

identitás. WJLKF–Új Mandátum, Bp. 1998. 263–295. 
Mérei Ferenc: Az együttes élmény. In: Megismerés, előítélet, identitás. 65–80.  
Pléh Csaba: A pszichológia örök témái. Történeti bevezetés a pszichológiába. Osiris, Bp, 2008.  
John C. Turner: A társadalmi összehasonlítás és a társadalmi azonosságtudat. In: Erős Ferenc: (szerk.): Megismerés, előítélet, 

identitás. WJLKF–Új Mandátum, Bp. 1998. 330–359. 
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Tantárgy neve: 
Kommunikációs tréning 

Tantárgy Neptun kódja: BTMLSZM1108 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Osváth Andrea egy. adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 1Ő/1T Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tréning általános célja az, hogy a résztvevő hallgatók megismerkedjenek a személyiségelméletekkel, az én-kép 
és önértékelés kérdéskörével, az önértékelés fejlesztési lehetőségeivel, illetve az asszertivitással kapcsolatban 
elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek. További cél az elsajátított elméleti ismeretek begyakorlása az 
önérvényesítő kommunikáció kérdéskörére fókuszálva, szituációs gyakorlatokkal, szerepjátékkal önálló és 
csoportos munkával színesítve a tanulást.  

 
Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: kommunikáció, elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: önérvényesítés, alkalmazás, irányítás, kooperáció 
attitűd: nyitottság, elkötelezettség, objektivitás, korrektség, asszertivitás 
autonómia és felelősség: önállóság, tisztelet, fejlődés. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 
A tréning folyamán szerepjátékokban, páros és kiscsoportos feladatok segítségével gyakoroljuk az asszertív 
viselkedés, a verbális önvédelem, a konfliktuskezelés elméleti ismereteit, melyet közösen dolgozunk fel, 
beszélünk meg.  
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
- 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A tréningen való aktív részvétel, támogató magatartás, kiscsoportos munkában való részvétel.  5 fokú skálás 
értékelés 

Kötelező irodalom: 
Bishop S. (2008). Asszertivitás. Budapest: Manager. 
Bolton R. (1986). People Skills: How to Assert Yourself, Listen to Others, and Resolve Conflicts. New York: 
Simon & Schuster. 
Cloud H., Townsend, J. (2016). Határaink. Mire mondjunk igent és mire nemet? Budapest: Harmat. 

 
Ajánlott irodalom: 

Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D. (2009). Az emberi érintkezés. Formák, zavarok, 
paradoxonok. Budapest: Animula. 
Aronson, Elliot (1978): A társas lény. Bp. KJK.  
Forgács József (1989) A társas érintkezés pszichológiája. Bp., Gondolat 
Davenport, B. (2014). Building Confidence: Get Motivated, Overcome Social Fear, Be Assertive, and Empower 
Your Life For Success. Bold Publisher. 

 

  

https://www.libri.hu/konyv/sue_bishop.asszertivitas.html
https://www.amazon.com/People-Skills-Yourself-Resolve-Conflicts/dp/067162248X
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Dr_John_Townsend_Dr_Henry_Cloud_Hataraink_Mire_mondjunk_igent_es_mire_nemet_&id=120126&type=22
http://www.atlantiszkiado.hu/konyv.php?ID_konyvek=10825
http://www.atlantiszkiado.hu/konyv.php?ID_konyvek=10825
https://www.amazon.com/Building-Confidence-Motivated-Overcome-Assertive-ebook/dp/B00NJUKALC
https://www.amazon.com/Building-Confidence-Motivated-Overcome-Assertive-ebook/dp/B00NJUKALC
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Tantárgy neve: 
Kommunikációs tréning 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM1108 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Osváth Andrea egy. adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 0-2 gyak. Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A tréning általános célja az, hogy a résztvevő hallgatók megismerkedjenek a személyiségelméletekkel, az én-kép 
és önértékelés kérdéskörével, az önértékelés fejlesztési lehetőségeivel, illetve az asszertivitással kapcsolatban 
elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek. További cél az elsajátított elméleti ismeretek begyakorlása az 
önérvényesítő kommunikáció kérdéskörére fókuszálva, szituációs gyakorlatokkal, szerepjátékkal önálló és 
csoportos munkával színesítve a tanulást.  

 
Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: kommunikáció, elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: önérvényesítés, alkalmazás, irányítás, kooperáció 
attitűd: nyitottság, elkötelezettség, objektivitás, korrektség, asszertivitás 
autonómia és felelősség: önállóság, tisztelet, fejlődés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 
A tréning folyamán szerepjátékokban, páros és kiscsoportos feladatok segítségével gyakoroljuk az asszertív 
viselkedés, a verbális önvédelem, a konfliktuskezelés elméleti ismereteit, melyet közösen dolgozunk fel, 
beszélünk meg.  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
- 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A tréningen való aktív részvétel, támogató magatartás, kiscsoportos munkában való részvétel.  5 fokú skálás 
értékelés 

Kötelező irodalom: 
Bishop S. (2008). Asszertivitás. Budapest: Manager. 
Bolton R. (1986). People Skills: How to Assert Yourself, Listen to Others, and Resolve Conflicts. New York: 
Simon & Schuster. 
Cloud H., Townsend, J. (2016). Határaink. Mire mondjunk igent és mire nemet? Budapest: Harmat. 
Davenport, B. (2014). Building Confidence: Get Motivated, Overcome Social Fear, Be Assertive, and Empower 
Your Life For Success. Bold Publisher. 

 
Ajánlott irodalom: 

Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D. (2009). Az emberi érintkezés. Formák, zavarok, 
paradoxonok. Budapest: Animula. 
Aronson, Elliot (1978): A társas lény. Bp. KJK.  
Forgács József (1989) A társas érintkezés pszichológiája. Bp., Gondolat 

 

  

https://www.libri.hu/konyv/sue_bishop.asszertivitas.html
https://www.amazon.com/People-Skills-Yourself-Resolve-Conflicts/dp/067162248X
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Dr_John_Townsend_Dr_Henry_Cloud_Hataraink_Mire_mondjunk_igent_es_mire_nemet_&id=120126&type=22
https://www.amazon.com/Building-Confidence-Motivated-Overcome-Assertive-ebook/dp/B00NJUKALC
https://www.amazon.com/Building-Confidence-Motivated-Overcome-Assertive-ebook/dp/B00NJUKALC
http://www.atlantiszkiado.hu/konyv.php?ID_konyvek=10825
http://www.atlantiszkiado.hu/konyv.php?ID_konyvek=10825
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Tantárgy neve:  
Népegészségtan 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM1109 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező,  

Tárgyfelelős: Gyukits György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A magyarországi népesség egészségi állapota katasztrofális, és ennek számos olyan továbbgyűrűző hatása lehet, 
amely számos más szociális dimenziókra hatást gyakorol, mint például a hajléktalan ellátás. Ezért a 
szociálismunkás hallgatók számára a népesség egészségi állapotával kapcsolatos ismeretek alapvető 
fontosságúak. 
A kurzus során a hallgatók megismerik az egészségi állapot és szociális helyzet kapcsolatát, különös tekintettel a 
betegségek szociális mintázatára: a nők, az etnikai csoportok (romák) a szegények, stb. egészségi állapotának 
szociális dimenzióira. Továbbá megismerkednek az orvos beteg kapcsolat, az orvoshoz fordulás, a 
betegmagatartás szociális és kulturális dimenzióival. Az egészségügyi rendszer ismertetése során is elsősorban a 
szociális dimenziók kerülnek előtérbe, mint például az egészségügyi rendszer és a társadalmi egyenlőtlenségek 
viszonya. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A klasszikus népegészségtani anyag társadalmi hátterét hangsúlyozza a képzés 
képesség: a szociális munka során a kliens egészségi állapotának szerepkét ismeri fel a hallgató 
attitűd: elfogadás 
autonómia és felelősség: az egészségi állapotromlása következtében kiszolgáltatott helyzetre való érzékenyítés  

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
2. A személyes és a szociális test. A test működésének laikus modelljei. Az egészség és betegség fogalmának 

értelmezése. Az egészség és betegség kulturális meghatározottsága. Fájdalom és kultúra. A stressz 
kulturális vonatkozásai. 

3. A medicina társadalmi szerepköre.  Megbirkózás a betegséggel, stigmatizáltság. Betegségek és stigmatizáció. 
AIDS., TBC, ... 

4.. Fogyatékosok. Rehabilitáció. A kirekesztettség szociális dimenziói. 
5. A megbetegedések okai, okozati modellek. 
6. Társadalmi integráció, társas támogatás, életesemények.  
7. A népesség egészségi állapotának mérése. Mortalitás, születéskor várató átlagos élettartam, csecsemő és 

gyermek-halandóság , morbiditás. 
8. A betegség miatti hiányzás, orvoshoz fordulás, egyéni beszámoltatás, a normális életvitel mérése, az 

egészségi állapot szubjektív megítélése, az életminőség mérése. 
9. A betegségek szociális mintái 1.: társadalmi osztályok, rétegek, munkanélküliek, szegények.  
A betegségek szociális mintái 2.: nemek, életkor, etnikum (cigányság), vallás, életmód. 
10. A magyarországi lakosság egészségi állapota a statisztikai adatok tükrében. Epidemiológiai kutatások 

Magyarországon. 
11. Prevenció: elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció. A prevenció típusai, a beavatkozások szereplői 

és a beavatkozások módjai. A gyógyítás típusai: öngyógyítás, családi és közösségi ápolás, önsegítő 
csoportok. Alternatív medicina, professzionális gyógyítás. 

12. Haldokló betegek ellátása – a  hospice. 
13. Az állam és a civil társadalom szerepe az egészségügyi ellátásban.  Piaci típusú egészségügyi ellátás. Állami 
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típusú egészségügyi ellátás. Társadalombiztosítás. Privatizáció az egészségügyben. Plurális 
egészségügyi rendszer. 

14. Az egészségügyi ellátás értékelése I. Hatékonyság. Az egészségügyi kiadások korlátozásának dilemmái. 
Klinikai, társadalmi és kulturális iatrogenezis. Az egészségügyi ellátás értékelése II. Társadalmi és 
területi egyenlőtlenségek és az egészségügyi ellátás területén. Összefoglalás 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:  
kollokvium teljesítésének módja, szóbeli értékelése 
Tételek: 

1. Bevezetés a népegészségtanba.  Társtudományok: egészséglélektan, epidemiológia, orvosi szociológia, 
orvosi antropológia. 

2. A személyes és a szociális test. A test működésének laikus modelljei. Az egészség és betegség fogalmának 
értelmezése. Az egészség és betegség kulturális meghatározottsága. Fájdalom és kultúra. A stressz 
kulturális vonatkozásai. 

3. A medicina társadalmi szerepköre.  Megbirkózás a betegséggel, stigmatizáltság. Betegségek és stigmatizáció. 
AIDS., TBC, ... 

4.. Fogyatékosok. Rehabilitáció. A kirekesztettség szociális dimenziói. 
5. A megbetegedések okai, okozati modellek. 
6. Társadalmi integráció, társas támogatás, életesemények.  
7. A népesség egészségi állapotának mérése. Mortalitás, születéskor várató átlagos élettartam, csecsemő és 

gyermek-halandóság, morbiditás. 
8. A betegség miatti hiányzás, orvoshoz fordulás, egyéni beszámoltatás, a normális életvitel mérése, az 

egészségi állapot szubjektív megítélése, az életminőség mérése. 
9. A betegségek szociális mintái 1: társadalmi osztályok, rétegek, munkanélküliek, szegények.  
A betegségek szociális mintái 2: nemek, életkor, etnikum (cigányság), vallás, életmód. 
10. A magyarországi lakosság egészségi állapota a statisztikai adatok tükrében. Epidemiológiai kutatások 

Magyarországon. 
11. Prevenció: elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció. A prevenció típusai, a beavatkozások szereplői 

és a beavatkozások módjai. A gyógyítás típusai: öngyógyítás, családi és közösségi ápolás, önsegítő 
csoportok. Alternatív medicina, professzionális gyógyítás. 

12. Haldokló betegek ellátása – a hospice. 
13. Az állam és a civil társadalom szerepe az egészségügyi ellátásban.  Piaci típusú egészségügyi ellátás. Állami 

típusú egészségügyi ellátás. Társadalombiztosítás. Privatizáció az egészségügyben. Plurális 
egészségügyi rendszer. 

14. Az egészségügyi ellátás értékelése I. Hatékonyság. Az egészségügyi kiadások korlátozásának dilemmái. 
Klinikai, társadalmi és kulturális iatrogenezis. Az egészségügyi ellátás értékelése II. Társadalmi és területi 
egyenlőtlenségek és az egészségügyi ellátás területén 

Kötelező irodalom: 
ARMSTRONG, D.: Az orvosi szociológia alapjai. SEMMELWEIS KIADÓ, BudaPest, 1995. 
CSÉPE Andrea (Szerk.): Összefogás a Depresszió ellen.  SEMMELWEIS KIADÓ.2007.  
Helman C. G.:Cultare, HEalth and Illness. Taylor & Francis, 2010.. 
Link, Bruce, G. – Phelan, Jo, C.: Evaluating the Fundamental Cause Explanation for Social Disparities in 
Health (2000), In.: Handbook of Medical Sociology. Ed. by  
Bird, E.C. – Conrad, P. – Fremont, M. A. Perentice Hall, London. 
Mirowsky, Johns – Ross, E. Catherine – Reynolds, Johns (2000): Links between Social Status and Health 
Status. In: Handbook of Medical Sociology. Ed. by Bird, E.C. – Conrad, P. – Fremont, M. A. Perentice Hall, 
London . 
 
Ajánlott irodalom: 
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Bird Ch.E. – Conrad, P – Fremont, M.: Handbook of Medical Sociology: 2010. Perentice Hall 
Gyukits György (2000): A romák egészségügyi ellátásának szociális háttere. In.: Cigánynak születni. Aktív 
Társadalom Alapítvány /Új Mandátum 
Gyukits György (2001): Tüdővészhelyzet. Esély/6. 
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Tantárgy neve:  
Népegészségtan 

Tantárgy Neptun kódja: btblszm11091 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyukits György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A magyarországi népesség egészségi állapota katasztrofális, és ennek számos olyan továbbgyűrűző hatása lehet, 
amely számos más szociális dimenziókra hatást gyakorol, mint például a hajléktalan ellátás. Ezért a 
szociálismunkás hallgatók számára a népesség egészségi állapotával kapcsolatos ismeretek alapvető 
fontosságúak. 
A kurzus során a hallgatók megismerik az egészségi állapot és szociális helyzet kapcsolatát, különös tekintettel a 
betegségek szociális mintázatára: a nők, az etnikai csoportok (romák) a szegények, stb. egészségi állapotának 
szociális dimenzióira. Továbbá megismerkednek az orvos beteg kapcsolat, az orvoshoz fordulás, a 
betegmagatartás szociális és kulturális dimenzióival. Az egészségügyi rendszer ismertetése során is elsősorban a 
szociális dimenziók kerülnek előtérbe, mint például az egészségügyi rendszer és a társadalmi egyenlőtlenségek 
viszonya. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A klasszikus népegészségtani anyag társadalmi hátterét hangsúlyozza a képzés 
képesség: a szociális munka során a kliens egészségi állapotának szerepkét ismeri fel a hallgató 
attitűd: elfogadás 
autonómia és felelősség: az egészségi állapotromlása következtében kiszolgáltatott helyzetre való érzékenyítés  

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. Bevezetés a népegészségtanba.  Társtudományok: egészséglélektan, epidemiológia, orvosi szociológia, 

orvosi antropológia. 
2. A személyes és a szociális test. A test működésének laikus modelljei. Az egészség és betegség fogalmának 

értelmezése. Az egészség és betegség kulturális meghatározottsága. Fájdalom és kultúra. A stressz 
kulturális vonatkozásai. 

3. A medicina társadalmi szerepköre.  Megbirkózás a betegséggel, stigmatizáltság. Betegségek és stigmatizáció. 
AIDS., TBC, ... 

4.. Fogyatékosok. Rehabilitáció. A kirekesztettség szociális dimenziói. 
5. A megbetegedések okai, okozati modellek. 
6. Társadalmi integráció, társas támogatás, életesemények.  
7. A népesség egészségi állapotának mérése. Mortalitás, születéskor várató átlagos élettartam, csecsemő és 

gyermek-halandóság , morbiditás. 
8. A betegség miatti hiányzás, orvoshoz fordulás, egyéni beszámoltatás, a normális életvitel mérése, az 

egészségi állapot szubjektív megítélése, az életminőség mérése. 
9. A betegségek szociális mintái 1.: társadalmi osztályok, rétegek, munkanélküliek, szegények.  
A betegségek szociális mintái 2.: nemek, életkor, etnikum (cigányság), vallás, életmód. 
10. A magyarországi lakosság egészségi állapota a statisztikai adatok tükrében. Epidemiológiai kutatások 

Magyarországon. 
11. Prevenció: elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció. A prevenció típusai, a beavatkozások szereplői 

és a beavatkozások módjai. A gyógyítás típusai: öngyógyítás, családi és közösségi ápolás, önsegítő 
csoportok. Alternatív medicina, professzionális gyógyítás. 

12. Haldokló betegek ellátása – a  hospice. 
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13. Az állam és a civil társadalom szerepe az egészségügyi ellátásban.  Piaci típusú egészségügyi ellátás. Állami 
típusú egészségügyi ellátás. Társadalombiztosítás. Privatizáció az egészségügyben. Plurális egészségügyi 
rendszer. 

14. Az egészségügyi ellátás értékelése I. Hatékonyság. Az egészségügyi kiadások korlátozásának dilemmái. 
Klinikai, társadalmi és kulturális iatrogenezis. Az egészségügyi ellátás értékelése II. Társadalmi és területi 
egyenlőtlenségek és az egészségügyi ellátás területén. Összefoglalás 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:  
kollokvium teljesítésének módja, szóbeli értékelése 
(Tételek: 
1. Bevezetés a népegészségtanba.  Társtudományok: egészséglélektan, epidemiológia, orvosi szociológia, 

orvosi antropológia. 
2. A személyes és a szociális test. A test működésének laikus modelljei. Az egészség és betegség fogalmának 

értelmezése. Az egészség és betegség kulturális meghatározottsága. Fájdalom és kultúra. A stressz 
kulturális vonatkozásai. 

3. A medicina társadalmi szerepköre.  Megbirkózás a betegséggel, stigmatizáltság. Betegségek és stigmatizáció. 
AIDS., TBC, ... 

4.. Fogyatékosok. Rehabilitáció. A kirekesztettség szociális dimenziói. 
5. A megbetegedések okai, okozati modellek. 
6. Társadalmi integráció, társas támogatás, életesemények.  
7. A népesség egészségi állapotának mérése. Mortalitás, születéskor várató átlagos élettartam, csecsemő és 

gyermek-halandóság , morbiditás. 
8. A betegség miatti hiányzás, orvoshoz fordulás, egyéni beszámoltatás, a normális életvitel mérése, az 

egészségi állapot szubjektív megítélése, az életminőség mérése. 
9. A betegségek szociális mintái 1.: társadalmi osztályok, rétegek, munkanélküliek, szegények.  
A betegségek szociális mintái 2.: nemek, életkor, etnikum (cigányság), vallás, életmód. 

10. A magyarországi lakosság egészségi állapota a statisztikai adatok tükrében. Epidemiológiai kutatások 
Magyarországon. 

11. Prevenció: elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció. A prevenció típusai, a beavatkozások szereplői 
és a beavatkozások módjai. A gyógyítás típusai: öngyógyítás, családi és közösségi ápolás, önsegítő 
csoportok. Alternatív medicina, professzionális gyógyítás. 

12. Haldokló betegek ellátása – a  hospice. 
13. Az állam és a civil társadalom szerepe az egészségügyi ellátásban.  Piaci típusú egészségügyi ellátás. Állami 

típusú egészségügyi ellátás. Társadalombiztosítás. Privatizáció az egészségügyben. Plurális 
egészségügyi rendszer. 

14. Az egészségügyi ellátás értékelése I. Hatékonyság. Az egészségügyi kiadások korlátozásának dilemmái. 
Klinikai, társadalmi és kulturális iatrogenezis. Az egészségügyi ellátás értékelése II. Társadalmi és területi 
egyenlőtlenségek és az egészségügyi ellátás területén 

Kötelező irodalom: 
ARMSTRONG, D.: Az orvosi szociológia alapjai. SEMMELWEIS KIADÓ, Budaest, 1995. 
CSÉPE Andrea (Szerk.): Összefogás a Depresszió ellen.  SEMMELWEIS KIADÓ.2007.  
Helman C. G.:Cultare, HEalth and Illness. Taylor & Francis, 2010.. 
Link, Bruce, G. – Phelan, Jo, C.: Evaluating the Fundamental Cause Explanation for Social Disparities in Health 

(2000), In.: Handbook of Medical Sociology. Ed. by  
Bird, E.C. – Conrad, P. – Fremont, M. A. Perentice Hall, London . 
Mirowsky, Johns – Ross, E. Catherine – Reynolds, Johns (2000): Links between Social Status and Health Status. In: 

Handbook of Medical Sociology. Ed. by Bird, E.C. – Conrad, P. – Fremont, M. A. Perentice Hall, London . 
 
Ajánlott irodalom: 
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Bird Ch.E. – Conrad, P – Fremont, M.: Handbook of Medical Sociology: 2010. Perentice Hall 
Gyukits György (2000): A romák egészségügyi ellátásának szociális háttere. In.: Cigánynak születni. Aktív 

Társadalom Alapítvány /Új Mandátum 
Gyukits György (2001): Tüdővészhelyzet. Esély/6. 
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Tantárgy neve: 
Egészségfejlesztés, egészségnevelés 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM1110 
Tárgyfelelős intézet: ATI 

Tantárgyelem: kötelező,  

Tárgyfelelős: Gyukits György egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bányai Emőke 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy egészségfejlesztés területén alapvető ismeretek átadását célozza meg, melyek egészségfejlesztési 
programok részvételében 
nyújt hasznos ismereteket a leendő szociális munkások számára 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: egészségfejlesztéssel kapcsolatos gyakorlati ismeretek, melyek tereptapasztalatokon alapulnak 
képesség: egészségfejlesztési programokban való részvétel 
attitűd: egészség, mint érték 

autonómia és felelősség: a népesség egészségi állapotának fontossága, ennek javítása 

Tantárgy tematikus leírása: 

gyakorlat: 
A kurzus főbb témakörei:  
1. Egészségmagatartás, egészségmegőrzés, az egészséges élet esélye – a társadalmi tényezők szerepe 
Az egészségmagatartás az életciklus mentén:  
2. A koragyermekkor jelentősége 
3. A gyermekelhanyagolás- és bántalmazás megelőzése 
4. Gyerekek mentálisan sérülékeny családokban 
5. Kamaszkori krízisek és a segítségnyújtás lehetőségei  
6. A fiatal felnőttkor kihívásai 
7. Életközepi nehézségek 
8. Az időskor és az egészségmegőrzés 
9. Gyász, gyászfeldolgozás 
Az életciklustól független szempontok:  
10. Krízis és trauma 
11. Szenvedélybetegségek és a felépülés-alapú megközelítés 
12. A fogyatékosság és az egészségmegőrzés 
13. A segítők mentálhigiénéje 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:  
Az aláírás megszerzésének feltétele egy téma kidolgozása és prezentálása, az első órán egyeztetett időpontban.  
Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése:  
5-8 oldalas záródolgozat készítése a felsorolt témák egyikéből, a szakdolgozatkészítési szabályzat https://www.uni-
miskolc.hu/files/1085/BTK%20Szakdolgozati%20szab%20137_2017.pdf szerint, hivatkozásokkal, 
irodalomjegyzékkel. A dolgozatot 2023. június 25-ig kell eljuttatni a következő e-mail címre:  

emoke.banyai@uni-miskolc.hu . 1-20%: elégtelen, 21-40% elégséges, 41-60% közepes, 61-80% jó, 81-100% jeles.) 
Pótlásra egy alkalommal van lehetőség, rendkívüli esetben, írásos jelzés alapján július 5-ig. 

Kötelező irodalom: 
Danis I. - Farkas M., Herczog M. - Szilvási Léna (2011): A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés 
színterei. Biztos Kezdet Kötettek I. Budapest, , A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei 

https://www.uni-miskolc.hu/files/1085/BTK%20Szakdolgozati%20szab%20137_2017.pdf
https://www.uni-miskolc.hu/files/1085/BTK%20Szakdolgozati%20szab%20137_2017.pdf
mailto:emoke.banyai@uni-miskolc.hu
https://mek.oszk.hu/14800/14803/14803.pdf
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(oszk.hu), utolsó megnyitás: 2023.01.15. 
Danis Ildikó - Farkas Mária - Herczog Mária - Szilvási Léna (szerk.): A koragyermekkori fejlődés természete – Fejlődési 
lépések és kihívások. Biztos Kezdet kötetek II. A koragyermekkori fejlődés természete - fejlődési lépések és kihívások 
(csagyi.hu) utolsó megnyitás: 2023.01.15. 
Danis Ildikó (szerk): 21. századi babaszoba. Egyéni, családi és tágabb környezeti tényezők a kora gyermekkori lelki 
egészség hátterében – feltáró kutatás. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet 
Budapest, 2021, 21.századi-babaszoba_kutatási-kiadvány.pdf (semmelweis.hu), utolsó megnyitás: 2023.01.15. 
Danis Ildikó - Németh Tünde - Prónay Beáta - Góczan-Szabó Ildikó Hédervári-Heller Éva: A kora gyermekkori lelki 
egészség támogatásának elmélete és gyakorlata, I Fejlődéselméletek és empírikus modellek. Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet Budapest, 2020, lelkiegeszseg_1-33.indd (semmelweis.hu), 
utolsó megnyitás: 2023.01.15. 
Danis Ildikó - Németh Tünde - Prónay Beáta - Góczán-Szabó Ildikó - Hédervári-Heller Éva: A kora gyermekkori lelki 
egészség támogatásának elmélete és gyakorlata, II. Módszerek, irányzatok, modellprogramok. Semmelweis 
Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet Budapest, 2020, lelkiegeszseg_2-20.indd 
(semmelweis.hu) utolsó megnyitás: 2023.01.15.Korai Fejlesztő Központ, Budapest, 2022. 
 
Ajánlott irodalom: 
F. Lassú Zsuzsa at al (szerk.): Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban: kézikönyv segítő szakemberek 
számára. Máltai Magyar Szeretetszolgálat, 2021. 
Fehér Boróka - Vályi Réka (szerk.): Innen és túl. A 30 éves Budapesti Korai Fejlesztő Központ hatása a családok 
életére és a szakmára. Budapesti 
Haddad, F., Gerson, R.: Hogyan segítsünk a krízisben levő gyermekeknek? A pszichiátriai sürgősségi állapotok 
kezelése gyermekeknél és serdülőknél. Oriold, Budapest, 2017, 978-615-5443-69-5 
Herczog Mária: Gyermekbántalmazás. In:  Barabás A. Tünde: Kriminológia - ma. 2020, Budapest, Dialóg Campus 
ISBN: 978-963-531-176-7 
Herman Judith: Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig. Háttér 
Kiadó – Kávé Kiadó – NANE 
  (2023. 01. 24.) 
Szécsi Judit: A szociálpedagógusok lehetőségei és lehetséges feladatai a szenvedélyproblémával küzdő emberek 
segítése során. In: Rosta Andrea – Rostáné Riez Andrea (szerk.): Szociálpedagógia – Szak-szociálpedagógia. 
L’Harmattan, Budapest, 2021, ISBN: 978-963-414-695-7 
Szoboszlai, K., Hüse, L., & Fábián, G. (2021). A rizikómagatartás mintázatai a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok körében. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 8(2). 
https://doi.org/10.29376/parbeszed.2021.8/2/2 
 
Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program 
munkatársai számára, I. Gyerekek, Biztos Kezdet Módszertani Kézikönyvek, ISBN: 978-963-7366-20-8 
Biztos_Kezdet_Módszertani_Kézikönyvek_Gyerekek.pdf (csagyi.hu) utolsó megnyitás: 2023.01.15. 
Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program 
munkatársai számára, II. Szülők, Biztos Kezdet Módszertani Kézikönyvek, ISBN: 978-963-7366-20-8 
Biztos_Kezdet_Módszertani_Kézikönyvek_Szülők.pdf (csagyi.hu) utolsó megnyitás: 2023.01.15. 
Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program 
munkatársai számára, III. Közösségek, Biztos Kezdet Módszertani Kézikönyvek, ISBN: 978-963-7366-20-8 
Biztos_Kezdet_Módszertani_Kézikönyvek_Közösségek.pdf (csagyi.hu) utolsó megnyitás: 2023.01.15. 

  

 

  

http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/ecd/a_koragyermekkori_fejlodes.pdf
http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/ecd/a_koragyermekkori_fejlodes.pdf
https://semmelweis.hu/mental/files/2021/06/21.sz%C3%A1zadi-babaszoba_kutat%C3%A1si-kiadv%C3%A1ny.pdf
https://semmelweis.hu/mental/files/2020/12/Kora-gyermekkori-lelki-egeszseg_I-kotet.pdf
https://semmelweis.hu/mental/files/2020/12/Kora-gyermekkori-lelki-egeszseg_II-kotet.pdf
https://semmelweis.hu/mental/files/2020/12/Kora-gyermekkori-lelki-egeszseg_II-kotet.pdf
https://doi.org/10.29376/parbeszed.2021.8/2/2
http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/Biztos_Kezdet_M%C3%B3dszertani_K%C3%A9zik%C3%B6nyvek_Gyerekek.pdf
http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/Biztos_Kezdet_M%C3%B3dszertani_K%C3%A9zik%C3%B6nyvek_Sz%C3%BCl%C5%91k.pdf
http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/Biztos_Kezdet_M%C3%B3dszertani_K%C3%A9zik%C3%B6nyvek_K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek.pdf
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Tantárgy neve: Egészségfejlesztés, egészségnevelés Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM1110 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyukits György egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét:10 Számonkérés módja: gy 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy egészségfejlesztés területén alapvető ismeretek átadását célozza meg, melyek egészségfejlesztési 
programok részvételében  nyújt hasznos ismereteket a leendő szociális munkások számára 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: egészségfejlesztéssel kapcsolatos gyakorlati ismeretek, melyek tereptapasztalatokon alapulnak 
képesség: egészságfejlesztési programokban való részvétel 
attitűd: egészség, mint érték 
autonómia és felelősség: a népesség egészségi állapotának fontossága, ennek javítása 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Az egészség és betegség fogalma. 
2. Életkor, nemek és egészségi állapot. 
3. Társadalmi egyenlőtlenségek és egészségi állapot, egészségmagatartás 
4. Közösség (Család…) és egészség. Etnikai csoportok és egészségi állapot. 
5. Betegmagatartás, megküzdés a betegséggel. 
6. A magyarországi népesség egészségi állapotának főbb jellemzői egy egészségfejlesztési program célkitűzésének 
szempontjait figyelembe véve. 
7. Egészségfejlesztő program tervezése. 
Ismeret és szükségletfelmérés. (A már rendelkezésre álló adatok felhasználása) 
8. Prioritások meghatározása. 
9-10- Módszer meghatározása. 
11-13. Program megvalósítás. 
14. Az elkészített program tervezet értékelése. Beszámoló. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:  
aktív részvétel egy prevenciós programelem kidolgozásában 50% 
 
Gyakorlati jegy  teljesítésének módja, értékelése:  
beszámoló 50%, a gyakorlaton felhasznált irodaom alapján 
 

Kötelező irodalom: 
Gyukits György – Sándor Imola: A romák egészségvédelmét szolgáló oktatási program a Dzsumbujban In.: LAM, 13. 
évf. 1. szám 2003. február, 85-87. oldal 
Gyukits György: Fiatal roma nők véleménye egészségi állapotukról és egészségi ellátásukról. Népegészségügy 
2000/5. 17-25. oldal 
Helmann, C.G.: Culture, Health and Illness, Fifth edition (Hodder Arnold Publication 11. chapter. 

 
Ajánlott irodalom: 
Armstrong, D.: Az orvosi szociológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budaest, 1995. (vagy bármely más kiadás) 
Gyukits György: A fiatalkorú terhesség és gyermekvállalás a mélyszegénységben élők körében. In. Kisdi Barbara 
(szerk.): Létkérdések a születés körül. 456 oldal, L. Harmattan, Budapest, 2015. 
Gyukits György: Gyermekvállalás a nagyvárosi szegénynegyedben élő fiatalkorú roma nők körében. Szociológiai 
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Szemle. 2003/2. 59-83. oldal. 
Magatartástudományok, Szerk.: Buda Béla Kopp Mária. Semmelweis Kiadó . 2001.  
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Tantárgy neve: 
Előítéletek a magyar társadalomban 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM632_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem szabadon vál.. 

Tárgyfelelős: Dr. Szepessy Péter, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Dr. Sebes József, Horváth-Lindberg Judit, Glebov Melinda, Sipos András, Dr. Huff 
Endre Béla 

Javasolt félév: 3Ő/ Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2+0  Számonkérés módja:, kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
Magyarországon elkerülhetetlenül szükségessé vált, a múlt szenzitív kérdéseinek feldolgozása. Mindezek 
hiányában társadalmi béke, konszenzus nem képzelhető el. Ennek tudatában szükséges körbejárni a magyar 
társadalom zsidósághoz való viszonyát, különös tekintettel a holokausztra, a múlt emlékezetére vonatkozó 
nézeteket, érzéseket, a meglévő társadalmi attitűdök megváltoztatásának útját, illetve meggátolni a régi 
sötét ideológiák, új formában jelentkező áramlatainak feléledését és térnyerését. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: kreativitás, elemzés, értékelés, kommunikáció  
attitűd: együttműködés, nyitottság, mérlegelés, fejlődés  
autonómia és felelősség: véleményalkotás, objektivitás, empátia 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: (2x5 órára lebontva) 

I. Érzékenyítő tréning /3 óra/ Horváth-Lindberg Judit és Glebov Melinda 
Civil kurázsi a mindennapokban, a mi életünkben. 

Előítéletek természetrajza /2 óra/ Dr. Huff Endre Béla 
A foglalkozás célja a rasszizmus és idegengyűlölet természetrajzának  megértése, mely  feltételezi 
az előítéletes magatartási minták megismerését. 
Célunk megmutatni ennek mentális, tehát nagyon is emberi természetét.  
Annak érdekében,  hogy fel tudjunk lépni veszélyes következményei – a rasszizmus, 
idegengyűlölet, és az általuk motivált politika – ellen, mindenekelőtt fel kell ismerni, pontosan be 
kell azonosítani, és hatékony  
  lépéseket kell tenni ellene.  

II. A Horthy korszak emlékezete /3 óra/ Dr. Sebes József 
Különös tekintettel a zsidótörvények, háborús előkészületek, hadüzenetek és 
azok következményei - a holokauszt tartalma, főbb tényei, a deportálások kitervelése és 
végrehajtása. Emberek az embertelenségben, kiemelt tények az embermentésről. /diplomáciai, 
egyházi, katonai, állampolgári, egyéb/  
Az antijudeizmus, antiszemitizmus az ókortól-napjainkig /2 óra/ Dr. Szepessy Péter 
Cél az antijudaizmus, az antiszemitizmus, az anticionizmus fogalmak mentén a zsidóellenesség 
különböző alakzatainak bemutatása az antik kortól, napjaink Izrael-ellenességéig. Friss (2016-os, 
és 2017-ben publikált) kutatási eredmények  alapján, a mai magyar társadalom zsidósághoz, 
Izraelhez kapcsolódó véleményeit, képzeteit, asszociációit nemzetközi összehasonlításban is 
tárgyaljuk. Célunk a kritikai szemlélet és vitakészség erősítése.  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A csoportfoglalkozásokon való részvétel, az ott nyújtott teljesítmény.  
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli (8-10 oldalas) dolgozat készítése az előadókkal egyeztetet témákban, melyet a megadott tematikából 
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lehet választani. Beadási határidő: december 20. 

Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Napilapok, online folyóiratok témához kapcsolódó írásai 
Csepeli György: Csoport határok nélkül. Új Egyenlítő 2015. augusztus szeptember 
Allport, W. Gordon (1977): Az előítélet. Gondolat Könyvkiadó 
Bibó István (1986.): A Kelet-európai kisállamok nyomorúsága. Ld: Válogatott tanulmányok. II. kötet. 

Magvető Könyvkiadó. 
Romsics Ignác: A Horthy – korszak. Válogatott tanulmányok. Helikon. 2017. 

Ajánlott irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Bibó István (1984): Zsidókérdés Magyarországon 1944-után. Ld: Hanák Péter (szerk): Zsidókérdés, 

antiszemitizmus, asszimiláció. Gondolat Kiadó 
Csepeli György (2002): Kinek a képe? Ld: Csepeli György – Örkény Antal (szerk): Gyűlölet és politika. 

Minoritás Alapítvány 
Csepeli György: Meg nem gondolt gondolat: a zsidóellenességtől a népirtásig. Budapest:      Kossuth K., 

2016. 254 p. Megjegyzés: elektronikus (EPUB) formátumban is megjelent.  
Huff Endre Béla (2002): A rasszizmus kihívása az ezredfordulón. Holokauszt Füzetek (16) p. 108-119 
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Tantárgy neve: MINDFULNESS A HÉTKÖZNAPOKBAN 
–stresszkezelés  alapok 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM635_IT  
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: Szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs Ágnes 

Közreműködő oktató(k): - Dr. Hegedűs Ágnes 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel: - 

Óraszám: 10 óra/félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: A stressz funkcióinak és jellegzetességeinek megismertetése, saját stressz-
működésünk és stressz-mintázataink feltérképezése tapasztalati gyakorlatok segítségével. Az éber 
figyelem (mindfulness, tudatos jelenlét) képességének fokozatos felépítése az MBSR (Mindfulness 
Based Stress Reduction) módszer alapgyakorlatainak elsajátításával. Az órai munka és az otthoni 
gyakorlás együttesen hozza létre a kívánt hatást, ami a hallgatók jobb koncentrációs készsége, 
hatékonyabb stresszkezelése, tudatosabb kommunikációja, kapcsolati működése és képessége egy 
felelősebb öngondoskodásra. 
A jelen kurzus célja a mindfulness alapjainak elsajátítása. Erre épül rá a következő félévben a haladó 
szint, amelynek témája az éber figyelem kiterjesztése a másokhoz fűződő viszony, a kommunikáció és 
az öngondoskodás területeire. 
 
Fejlesztendő kompetenciák:  
 

tudás: Elméleti alapismereteket szerez a stressz mibenlétéről, funkcióiról, élettanáról, a stresszkezelés 
általános megközelítéseiről, módszereiről. Gyakorlati tapasztalatokon keresztül ismeri fel saját 
stresszmintázatait, automatikus reagálásait, diszfunkcionális működésmódjait, amelyek az 
életében frusztrációt, stresszes állapotokat okoznak. Ismeretekkel rendelkezik a kommunikáció 
területén a tudatos, asszertív kommunikációról, amely a békés kapcsolatokat építi, és felismeri az 
erőszakos, romboló kommunikációt, amelynek feloldására is egyszerű  eszközöket kap. Tájékozottá 
válik az egyetemes emberi értékek alapján való kapcsolódás területén. A módszer kifejezett 
hangsúlyt helyez a tapasztalati gyakorlatokra, így az órai feldolgozás kapcsán átélt felismerések 
mélyebben rögződnek.  .  

 

képesség:  . Képessé válik arra, hogy kifejlessze és fenntartsa az éber figyelmet a formális ülő – álló – és 
mozgás –gyakorlatok alatt, valamint a hétköznapi tevékenységben is fokozatosan beépítse azt. 
Képes konzekvens önreflexiót gyakorolni, objektíven megfigyelni saját diszfunkcionális működését, 
automatikus reakcióit, és tudatosabb, konstruktívabb válaszokra cserélni azokat. Képes az éber 
figyelmet használni a másokkal való kapcsolódásban,  kommunikációban, egy asszertív, önmagát 
hatékonyan képviselő, de a másikra is figyelő módon. Képessé válik a felelősebb öngondoskodásra, 
felismerve a romboló, nem támogató tevékenységeket, lecserélve azokat támogató, építő 
időtöltésekre.  

 

attitűd:. A mindfulness filozófiáját és gyakorlatát elsajátítva  nyolc attitűd  kerül kifejlesztésre: nyitottá 
és kíváncsivá válik a valóságra, ítélkezésmentes, elvárásmentes és elfogadó módon viszonyul saját 
magához és másokhoz, a világhoz. Felismeri a fölösleges ragaszkodásait, és törekszik azok 
elengedésére.. Fejlődik a türelemben, és a saját maga, mások és az élet alapvető jóságában vetett 
bizalomban, és az együttérzésben A csoportmunka emellett fejleszti a nyitott, értő meghallgatást, a 
másikra való türelmes odafigyelő magatartást. 
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autonómia és felelősség:   Az órai munkában az első alkalommal közösen egyeztetett és biztonságot adó 
kereteken belül mindenki önállóan vállalja a gyakorlatokban való részvételt, tudatosan 
gondoskodva a saját aktuális terhelhetőségéről, határairól. Az otthoni gyakorlás 
energia/idő/figyelem befektetéssel jár, ezen keresztül is gyakorolja a magáért való 
felelősségvállalást.  

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Az első alkalom egy orientációs órával kezdődik, amelyen a hallgatók tájékozódnak a tantárgy lényegét, 
felépítését, célját illetően, illetve arról, hogy mit igényel tőlük a mindfulness elsajátítása az órai 
munkán kívül. Ez a foglalkozás a tanárnak is lehetővé teszi a hallgatók motivációinak  feltérképezését, a 
velük való megismerkedést, és a keretek egyeztetését. 
A foglalkozások első felében elméleti szinten megismerkedünk a mindfulness módszerrel, a stressz 
élettanával, jellegzetességeivel, majd saját stressz-működésünk és stressz-mintázataink saját élmény 
alapú feltérképezése következik. Ebben a szakaszban az éber figyelem-gyakorlatok elsősorban a 
megalapozottságot, a földeltséget, a figyelem lehorgonyzását, koncentrálási képességét fejlesztik.  
A második szakaszban a kifejlesztett alapokon építkezve további felismeréseket teszünk a destruktív és 
a konstruktív viselkedési minták feltérképezésével, keresve a hasznosabb és tudatos válaszadást az élet 
kihívásaira. Az ebben a szakaszban elsajátított gyakorlatok már elmélyültebb tudatos jelenlétet tesznek 
lehetővé, és fejlesztik a nehezebb tapasztalatok megfigyelésének és tolerálásának képességét. 
Előadás: 
5 óra 

Gyakorlat: 
5 óra 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: Az aláírás feltétele maximális jelenlét 
 
 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: A foglalkozásokon való aktív részvétel 
alapján 

 
Az írásbeli / szóbeli vizsga itt tüntetendő fel, illetve az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) 
módok, jellemzők (ha vannak):  - 

Kötelező irodalom: 
(4+1 angol nyelvű) 

MBSR tanfolyami munkafüzet 
Jon Kabat-Zinn: Az éber figyelemről – örök kezdőknek (Ursus Libris) (letölthető) 
Jon Kabat-Zinn: Bárhová mész, ott vagy (Ursus Libris) (letölthető) 
Jon Kabat-Zinn: Full catastrophe living (Piatkus) 
 
Ajánlott irodalom: 
(4+1 angol nyelvű) 
 

Anna Black: Tudatos jelenlét (Angyalműhely könyvek) 
Daniel Goleman-Richard J. Davidson: A meditáció tudománya 
Kelly McGonigal: A stressz napos oldala (Ursus Libris) 
Thich Nhat Hanh: A párbeszéd művészete (Ursus Libris) 
Susan Gillis Chapman: The five keys to mindful communication (Shambala Boulder) 
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Tantárgy neve: 
Az iszlám világ múltja és jelene 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM636_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI   

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Udvarvölgyi Zsolt András, főiskolai tanár, Ph.D. 

Közreműködő oktató(k):. 

Javasolt félév: 1 Ő Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Az elmúlt évek során a magyarországi közérdeklődés is az iszlám vallás és a muszlimok által lakott országok 
irányába fordult. A tantárgy célja az iszlám vallás alapjainak, az iszlám országok újkori történetének, a közelmúlt 
és a jelen eseményeinek rövid áttekintése és elemzése. Különös hangsúlyt fektetünk a közel-keleti és európai 
történésekre, ill. az aktuális fejleményekre Afganisztántól-Nyugat-Európáig. A kurzust képek és filmek színesítik 
majd. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  

- Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott 
tendenciái, jellemzői, adatai körében.  

- Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, 
politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket.  
(Különösen az iszlám vallás és az iszlám országok tekintetében.) 

képesség:   
- Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és 

rendszerezésére. 
- Képes a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, 

feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására. 
- Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a nemzetközi kapcsolatok 

jelenségeit értelmezni. (Jelen kurzus esetében képes az iszlám kultúrát értelmezni.)  
attitűd:  

- Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag 
meghatározottak és változóak. 

- Igénye van az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák megismerésére. (Jelen 
kurzus esetében igénye van az iszlám kultúra megismerésére.) 

autonómia és felelősség:  
- A szakterületén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.  
- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Bevezetés. Az iszlám rövid története. Mohamed próféta élete, az iszlám irányzatai. 
2. Az iszlám vallás alapjai. Az öt pillér. A muszlimok szokásai, életvitele. Iszlám ünnepek. 
3. Az iszlám jogrendszer (sharia). Az iszlám Nyugat-Európában.  
4. Az iszlám a Balkánon. 
5. Az „arab tavasz” és következményei. Líbia, Tunézia, Egyiptom helyzete. A migrációs válság. Visszatekintés 

az elmúlt 10 évre. 
6. A szíriai és iraki polgárháború. Jemen tragédiája. Szaúd-Arábia és az Öböl-menti sejkségek. 
7. Törökország helyzete. 
8. Az Iráni Iszlám Köztársaság. Merre tart Irán az elnökválasztás után? 
9. A posztszovjet térség muszlim államai. 
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10. Afganisztán és Pakisztán. Az afgán dráma okai és következményei. 
11. Muszlimok Indiában és Kínában. 
12. Kitekintés a Távol-Kelet más iszlám országaira és népeire. Indonézia, Malajzia, Brunei. 
13. Az iszlám Afrikában. 
14. Az iszlám Magyarországon. A hazai közösségek. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Aktív órai részvétel. 
 
A gyakorlat teljesítésének módja, értékelése: 
 
Zárthelyi dolgozat (ZH) az utolsó órák egyikén az órán elhangzottak és a megadott irodalom alapján. (A 
megadottól eltérő, de témába vágó olvasmányok színvonalas ismertetésének a lehetősége is reális választás 
lehet. Ennek részleteit az első órán megbeszéljük.) 
 
Az írásbeli / szóbeli vizsga itt tüntetendő fel, illetve az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) 
módok, jellemzők (ha vannak):  - 

Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
 
Germanus Gyula: Allah Akbar! Budapest, Szépirodalmi, 1984. ISBN: 963 152 524 4 
Horváth Pál: Vallásfilozófia és vallástörténet. Az iszlám: keletkezés, tanítás, történet c. fejezet. 
Budapest, 2006, L’Harmattan-Zsigmond Király Főiskola. ISBN: 9789639683334  
Hillenbrand, Carole: Az iszlám. Új történeti bevezetés. Budapest, Kossuth, 2016. ISBN: 978-963-09-8625-0  
Rostoványi Zsolt (szerk.): Az iszlám Európában. Az európai iszlám közösségek differenciáltsága. Budapest, Grotius 
könyvtár, 2010.  
in: http://www.grotius.hu/publ/konyvtar.asp#b5 
Malcolm Clark: Islam For Dummies. Hoboken, Wiley Publishing, 2003. ISBN 978-0764555039 
 
Ajánlott irodalom (4+1 angol nyelvű): 
 
A Kegyes Korán értelmi és tartalmi fordítása magyar nyelvre. Szaúd-Arábia, A Fahd Király nevét viselő, a Kegyes 
Korán nyomtatására alapított Komplexum, é.n. 2007. Fordította: Dr. Okváth Csaba 
Goldziher Ignác: Az iszlám története. Budapest, Anno Bt, én. (Reprint) ISBN: 963 9066 96 6 
Germanus Gyula: Kelet varázsa. Budapest, Magvető Kiadó, több kiadásban. ISBN 963 140 093 X 
Ash, Timothy Garton: Az iszlám Európában (Eurábia). In: Magyar Lettre Internationale, 67. szám (2007/2008 tél) 
http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre67/tga.htm    
Csizmadia Sándor: Az iszlám közösségek helyzete Nyugat-Európában.  
In: http://www.publikon.hu/application/essay/298_1.pdf   
Arthur Goldschmidt Jr.: A Közel-Kelet rövid története. Budapest, Maecenas, 1997. ISBN: 963 902 544 5 
Goldziher Ignác: Az iszlám. Tanulmányok a mohamedán vallás köréből. Budapest. Magvető, 1980.  
Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája I-II. Budapest. Gondolat, 1981. 
Korán. (The Holy Quran) ford.: Mihálffy Balázs (Abdulrahman) Karachi, Rehbar Publishers, é. n. 
N. Rózsa Erzsébet – Tüske László: A burka viselésének szabályozásáról folyó európai vitához. In: MKI 
Gyorselemzések 2010/12. 
http://www.kulugyiintezet.hu/index.php?menu=26&gyors=2047   
Rostoványi Zsolt: Az iszlám a 21. század küszöbén. Budapest, Aula, 1998. 
Francis Robinson: Atlas of the Islamic World Since 1500. Oxford, Andromeda Oxford, 1989. ISBN: 978-
0871966292 

 

http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre67/tga.htm
http://www.publikon.hu/application/essay/298_1.pdf
http://www.kulugyiintezet.hu/index.php?menu=26&gyors=2047
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I/2 
 

Tantárgy neve: 
Szociális esetmunka 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM2201 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 2.T Előfeltétel: BTBNSZM1101; BTBNSZM1102 

Óraszám/hét: 2 óra/hét Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
(A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 
Az Esetkezelés tantárgy célja az esetkezelés alapfogalmainak, alapvető munkaformáinak és különböző 
irányzatainak megismerése. Ezen belül az esetmunka alapvető fogalmainak - felmérés, interjú, problémamegoldó 
folyamat, tanácsadás, rapport, exploráció, empátia, autenticitás, motiválás, forrásfejlesztés, stb. – értelmezése; 
alapvető munkaformáinak, folyamatának, intervenciós stratégiáinak megismerése; különböző irányzatainak, 
praxismodelljeinek megismerése. 
Minimum követelmények: 
1. A hallgató ismeri: 

 a szociális esetmunka alapvető fogalmait; 

 a problémamegoldó folyamat lépéseit; 

 néhány irányzatot, ill. praxismodellt; 

 a különböző szakemberek nézőpontjait, feladatait, a különböző szolgáltatások szerepét; 

 az esetmenedzselés alapvető fogalmait (források, hálózatok, hálózatfejlesztés, stb.). 
2. A hallgató képes: 

 a segítő munka különböző jelenségeinek (empátia, autenticitás, exploráció, érzelmi reakciók, attitűdök, stb.) 
felismerésére és leírására; 

 felépíteni a problémamegoldó folyamatot; 

 felismerni az etikai szempontból releváns helyzeteket, és megfelelő válaszokat adni a megoldás 
vonatkozásában; 

 önmaga reakcióit figyelemmel kísérni. 
A kiválóság kritériumai: 
1. A hallgató képes: 

 releváns kérdéseket feltenni a tananyaggal illetve a tanulási alkalmakon tapasztaltakkal 
kapcsolatban, továbbá megtalálni, és alkalmazni a kérdés megválaszolásához szükséges 
módszereket, forrásokat,  

 megfelelő módon bemutatni a kérdésre adott választ, felismerni és elemezni értékdilemmákat, 
konfliktusokat, nézeteltéréseket, és ezeket megfelelően prezentálni, 

 vitatni mások nézeteit és közös pontokat keresni a megállapodás érdekében. 
2. A hallgató elkötelezetten vesz részt a tanulási folyamatban, önállóan keresi a tanulási alkalmakat, és az adott 
tanulási alkalmakból igyekszik a legtöbbet kihozni. 
Módszerek: 

 előadások 

 kérdésekkel irányított önálló irodalom-feldolgozás 

 önálló kérdésfelvetésekre és válaszok keresésére ösztönzés, bemutatási lehetőség nyújtása 
 A tárgyak közötti integráció lehetőségei: 
Pszichológiai tárgyak. 
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Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a társas viselkedés pszichológiai tényezőit, az emberek és a 
környezetük közötti interakciókat. 
- Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét. 
- Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák megelőzésére és 
kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait. 
- Ismeri más segítő szakmák kompetenciaköreit, felkészült a gyakorlat során felmerülő problémák szakmai 
illetékességének felismerésére, és más szakmák szakembereivel való szakszerű együttműködésre. 
 
képesség:  
- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
- Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak 
holisztikus elemzésére. 
- Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, életminőséget 
szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok elemzésének szükségességét. 
 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális 
munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
 
autonómia és felelősség:  
- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex 
iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. előadás: Az interjú  
A hatékony kommunikáció. Kapcsolatteremtés: empátia és autenticitás. Exploráció: verbális követés és 
fókuszálás. A problematikus kommunikációs minták kezelése. A szociális munkás interjú három típusa. Az interjú 
helye. Az első interjú kezdése. Az interjú lezárása. Kérdezés. Jegyzetelés. 
Irodalom: Bárdos Kata: Alapvető eszközök a szociális munkában. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális 
munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, 128-156.o. 
 
2. előadás: A feltárás 
Feltárás fogalma, célja. Elvek: az erősségekre koncentrálás, hangsúly a környezeti rendszereken, 
multidimenzionalitás. Az információforrások. A feltárásban használt tudás és készségek. A környezetrendszer 
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feltárása. Problémák felmérése. Az intraperszonális és környezeti rendszerek feltárása. A szociális diagnózis. 
Irodalom: 
Beulah Compton - Burt Galaway: A problémamegoldás: a szociális munka folyamata. In: HEGYESI-TALYIGÁS 
(szerk.): Nemzetközi szöveggyűjtemény a “szociális munka elmélete és gyakorlata” c. tárgyhoz. 1. Kötet, 138-
160.o., J. K. Whittaker: Interperszonális segítségnyújtás a szociális munkában. D. Hepworth - J. E. Larsen: A 
sokszempontú felmérés; uôk.; Intraperszonális és környezeti rendszerek felmérése. In: TÁNCZOS ÉVA (szerk.): 
Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. A szociális munka elmélete és gyakorlata, 2. kötet; 
BÁRDOS Kata: id. mű, KOZMA Judit: Szociális diagnózis. Esély 2001, 3. sz. 61-94. 
 
3. előadás: A tanácsadás  
A tanácsadás a segítő és a segítségkérő szempontjából. A probléma tudatosodása - a kliensek reakciója a 
személyes problémára. A motiváció növelése nem önkéntes és ambivalens kliensek esetében. A célokban való 
megegyezés és a szerződés megfogalmazása. A változást célul tűző stratégiák kialakítása. A kliens készségeinek 
fejlesztése. A környezet megváltoztatása, forrásfejlesztés. Az interperszonális kapcsolatok javítása. A stressz 
kezelése. A mélyszegénységben élő kliensekkel folytatott szociális munka sajátos problémái. Terápiás módszerek 
alkalmazása a tanácsadásban (empátia, interpretáció, konfrontáció). A segítő kapcsolat lezárása. A 
problémamegoldó modell. 
Irodalom:  
F.J.; TURNER: Az elméletek sokféleségén alapuló szemlélet.  
D. HEAPWORTH - J. A. LARSEN: A célokban való megegyezés és a szerződéskötés.;  
Uők.; Bevezetés a problémamegoldó folyamatba.;  
Szabó Lajos: Krízisintervenció. In: TÁNCZOS Éva (szerk.): id. mű.,  
D. Howe: A behaviorista szociális munka. In: TÁNCZOS Éva (szerk): id. mû; 
Elisabeth KÜBLER-ROSS: A halál és a hozzá vezető út. Bp. 1988. GONDOLAT,  
Bányai E.-Szabó L.-Tánczos É.: Az esetmunka folyamata. In: KOZMA Judit (szerk.): id. mű, 97-137.o.; KOZMA Judit: 
A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély, 2003/2, 15-30. 
 
4. előadás: Szociális diagnózis, esetmenedzsment, forrásfejlesztés 
Kozma Judit: Szociális diagnózis. Esély, 2001/3.61-94.; Bugarszki Zsolt (2003): A szociális munka új lehetőségei a 
pszichiátriai betegek ellátásában. Esély, 2003/1. szám, 67-86.; D. HEAPWORTH - J. A. LARSEN: Intraperszonális és 
környezeti rendszerek felmérése; A környezet változtatása, erőforrások teremtése, tervezése.; In: TÁNCZOS ÉVA 
(szerk.): Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. A szociális munka elmélete és gyakorlata, 2. 
kötet;  
 

Előadás, gyakorlat: 
Tanulási tapasztalatok: 
1. feladat: 
Minimum egyórás interjú egy klienssel a terephelyen. Beadandó az interjú jegyzőkönyve. 
Szempontok:   

• Alapadatok (kitalált névvel!) és a kliens/kliensrendszer aktuális helyzete 
• Milyen problémával jelent meg a kliens a szolgálatnál? (Önkéntesen vagy valaki küldte? A 

megjelenés körülményeit tisztázd! Hogyan kapcsolódik a probléma a kliens/kliensrendszer egyes 
szereplőinek életkori/fejlődési feladataihoz?  

• Mi történt a klienssel a szolgáltatás során (szolgáltatások, amelyeket igénybe vett; hogyan értékeli ezeket)? 
• Te mit gondolsz a kliensről/kliensrendszerről? Hogyan értékeled a segítő folyamatot, van-e amit másképp 
csinálnál? 

Javaslataim a feladat megfelelő végrehajtása érdekében: 
• Te kérd meg szépen a klienst, hogy beszélgessen veled, segítsen neked, egy szociális munkás hallgatónak a 
feladatod elvégzésében. 



 
 

Oldal: 53 / 318 

• Vedd fel magnóra az interjút! (Sok telefonon van hangfelvevő. Meg kell kérdezni a klienst, hogy beleegyezik-e 
a hangfelvételbe. Mindenképpen biztosítsd arról, hogy rajtad kívül senki sem fogja meghallgatni a felvételt, 
és a leírásban nem saját nevén fog szerepelni. Megkérdezheted, hogy milyen nevet választana magának. 
Vagy válassz te beszélő nevet! 

• Okvetlenül menj el látogatóba (esetleg a tereptanároddal) a klienshez, hogy saját magad lásd a körülményeit! 
• Az életkori/fejlődési feladatokkal kapcsolatban konzultáljatok a Fejlődéspszichológia oktatójával 

Erikson pszichoszociális fejlődéselméletéről! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eriksoni_pszichoszoci%C3%A1lis_fejl%C5%91d%C3%A9selm%C3%A9

let  

• Gyakorold magad a kérdezésben! Ha fontos kérdést (ami összefügg a problémával) érint a kliens az 
elbeszélés közben, kérdezz rá, kérd meg, hogy beszéljen erről részletesen (pl. kik voltak ott az eseménynél, 
hol történt, hogyan történt, mit gondolt/érzett közben, mit csinált/gondolt/érzett előtte/közben/utána, stb.). 

• Ne használj szakszavakat, mert azt a kliensek nem értik! Fogalmazd meg úgy a kérdéseidet, hogy a kérdezett 
számára érthető legyen! Javaslom, hogy amikor megbeszéled az interjú helyét és idejét, mérd fel a kliens 
kognitív sajátosságait, és ehhez tervezd meg a kérdéseidet. 

• Javaslom, hogy ne előre, hanem utólag beszéld meg a tapasztalataidat a tereptanároddal/esetfelelőssel, 
hogy elkerüld a „beállítódást”!  

• Ha utólag jössz rá, hogy néhány fontos kérdést nem tettél fel (vagy én javaslom a feladat újra elvégzését), 
nyugodtan menj vissza, és kérjél még egy időpontot a klienstől. Nem árt senkinek, ha nem látszik 
tökéletesnek. 

• Ügyelj arra, hogy senkit ne hozz kellemetlen helyzetbe, beleértve ebbe saját magadat is!  
• És minden körülmények között tartsd be az etikai kódex előírásait! 
Határidő:  

⃰ ⃰ ⃰  
2. feladat: 
Szakirodalom feldolgozás. Mindhárom tanulmány feldolgozása a kérdések alapján. 
Kérdések A szegénység pszichológiai vonatkozásai című tanulmány feldolgozásához: 

• Vannak-e a szegénységnek pszichológiai okai? 
• Mit jelent szegénynek lenni? 
• Milyen elméleteket használhatunk fel a kiilleszkedés/kirekesztettség helyzetében élő emberek esetében 

tapasztalt jelenségek értelmezéséhez? 
• Hogyan változik meg a kiilleszkedés folyamatában a helyzet elszenvedője, hogy képes legyen alkalmazkodni 

a kirekesztettség szélsőséges tapasztalataihoz? 
• Milyen túlélési stratégiákat alkalmaznak a folyamatosan a kiilleszkedési zónában élő egyének és családok? 

(Miképp lehet élni bármiféle társadalmilag elfogadott „tőke” nélkül?)  
• Milyen elvek alapján dolgoznak a szociális munkások a szegénységben élő kliensek segítésében? 

Kérdések Szabó Lajos Krízisintervenció a szociális esetmunkában c. tanulmányához 
• Mit nevezünk krízisnek? 
• Hogyan alakul ki és milyen tünetek jellemzik a krízisállapotot? 
• Meddig tart és milyen kimenetelei lehetnek a krízisnek? 
• Mi a sürgősségi helyzet? 
• Milyen esetben vezet egy problémahelyzet krízishez? 
• Melyek a krízisintervenció alapelvei? 
• Melyek a krízisintervenció céljai? 
• Hogyan zajlik a krízisintervenció, milyen szakaszai vannak, és ezeken belül milyen beavatkozási módokat 

alkalmaznak a szociális munkások? 
Kérdések D. Howe A behaviorista szociális munka c. tanulmányának feldolgozásához 

• Milyen szakmai problémák megoldása érdekében alkalmazták először a behaviorista (viselkedésmódosító) 
módszert a szociális munkások? 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eriksoni_pszichoszoci%C3%A1lis_fejl%C5%91d%C3%A9selm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eriksoni_pszichoszoci%C3%A1lis_fejl%C5%91d%C3%A9selm%C3%A9let
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• Mi jellemzi a behaviorista módszert? 
• Mi a válaszoló (reszpondens) kondicionálás, és milyen problémák megoldásában lehet használni a szociális 

munkában? 
• Mi a műveleti (operáns vagy instrumentális) kondicionálás, és milyen problémák megoldásában lehet 

használni a szociális munkában? 
• Modellkövetés (szociális tanulás) és a felhasználása a szociális munkában. 
• Milyen eljárásokkal dolgozik a behaviorista szociális munkás?  (a viselkedési program, ABC-analízis, a 

viselkedés elemzése és megváltoztatása) 
Határidő:  

⃰  
3. feladat:  

Irodalom-feldolgozás: egy tanácsadási technika leírása (a hallgatók választhatnak irodalmat, az ajánlatokat lásd az 
ajánlott irodalomnál! Maximum 2-2 hallgató választhatja ugyanazt a könyvet!) 
Határidő:  

⃰  
4. feladat: 

Esetelemzés a gyakorlat során megismert eset alapján (Lehet ugyanaz az eset, amelyben az interjút készítetted, 
de jobb, ha más eset.) 
Az esetelemzés szempontjait D. Hepworth - J. E. Larsen: A sokszempontú felmérés c. tanulmányában találjátok, 
azokon kívül írj még a következőkről: 

• A szociális munkás és a kliens kapcsolatának jellemzői 
• Az esetben történt beavatkozások és azok eredményei 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A tanulási tapasztalatok írásos dokuemntációjának értékelése. 
kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Félévközi teljesítmény aránya: 33%. 
Írásbeli vizsga 
A vizsgára bocsátás feltétele a munkatankönyv feladatainak megoldása, a munkatankönyvben található 
irodalmak feldolgozása a kérdések alapján. A feladatmegoldást tartalmazó jegyzeteket kérem a vizsga előtt két 
nappala elküldeni a judit.kozma54@gmail.com e-mail címre. 
A vizsgalap tartalma 
Kifejtendő kérdések: 

1. A segítő beszélgetés jelenségei és folyamata (hatékony kommunikáció, kapcsolatteremetés, 
exploráció, az interjú technikai kérdései, az első interjú) 

2. A feltárás: fogalma, alapelvei, információs források, problémák feltárása, intraperszonális és 
környezeti rendszerek feltárása 

3. A szegénységben élő kliensekkel végzett munka sajátos problémái 
4. A tanácsadás folyamata 
5. A célokban való megegyezés és a szerződés megfogalmazása. A változást célul tűző stratégiák 

kialakítása. A kliens készségeinek fejlesztése, stressz-menedzsment 
6. A problémamegoldó folyamat 
7. Szociális diagnózis, esetmenedzsment, a környezet megváltoztatása, forrásfejlesztés. 
8. A krízisintervenció és a behaviorista szociális munka 

A vizsgadolgozatban ezeken kívül szerepelnek még a vizsgalapon: 
- rövid kérdések, melyek azonosak a tankönyvben szereplő irodalmakhoz fűzött feledolgozási kérdésekkel,  
- valamint fogalmak, melyeknek meghatározását kérem..  

 

Kötelező irodalom: 

mailto:judit.kozma54@gmail.com
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Kötelező irodalom: 
(legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű) 
Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, 2002. 
Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély, 2003/2, 15-30.  
Kozma Judit: Szociális diagnózis. Esély, 2001/3.61-94. 
Elisabeth Kübler-Ross: A halál és a hozzá vezető út. Bp. 1988. Gondolat. 
Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): Nemzetközi szöveggyűjtemény a "Szociális munka elmélete és 
gyakorlata" c. tárgyhoz. 1. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994,  
Tánczos Éva (szerk.): Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. Nemzetközi szöveggyűjtemény a 
"Szociális munka elmélete és gyakorlata" c. tárgyhoz 2. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994. 
Ajánlott irodalom: 
(A különösen ajánlott könyveket kurzívval írtam.): 
Adams, L.: N. E. T. Bp., 1993, Studium Effektive 
Adler, A.: Életünk jelentése. Bp., 1994. Kossuth K. 
Bálint A.: A gyermekszoba pszichológiája. Bp., 1990, Kossuth K. 
uõ.: Anya és gyermek. Bp. 1990, Párbeszéd K. 
Berne, E.: Bármely könyve, de különösen Sorskönyv. Háttér K. 2016., Szex a szerelemben, Osiris, 2002., Emberi 
játszmák. Bp., 2013. Háttér K.  
Bettelheim, B.: A mese bûvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Bp., 1985. Gondolat. 
uõ: Az elég jó szülõ. Bp., 1994. Gondolat K. 
uõ.: A végsõ határ. Bp., 1988. Gondolat 
Buda Béla: Empátia - a beleélés lélektana. Gondolat, 1978. 
Csíkszentmihályi Mihály: Bármely könyve, de különösen Flow – Az áramlat – A tökéletes élmény pszichológiája. 
Akadémia, 2018. 
Erikson, E. H.: A fiatal Luther és más írások. Bp. 1991. Gondolat K. 
F. Várkonyi Zsuzsa: bármely könyve, de különösen Már százszor megmondtam...Bp., 1986, Gondolat 
Ferenczy S.: Lélekgyógyászat. Bp. 1991. Kossuth 
Frankl, V.: Mégis mondj Igent az Életre. Bp., 1988, PMMK, valamint Frankl bármely megjelent munkája 
von Franz, M. L.: Nõi mesealakok. Bp., 1992, Európa K.  
Freud, S.: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Bp. 1986, Gondolat K. 
uõ.: bármely megjelent könyve 
Fromm, E.: A szeretet mûvészete. Bp. 1984, Helikon 
uõ.: Birtokolni vagy létezni? Bp,  1994, Akadémia 
uõ.:Menekülés a szabadság elõl. Bp., 1993. Akadémia 
Goffmann, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Bp, 1981., Gondolat 
Gordon, Th.: bármely munkája 
Harris, Th.: Oké vagyok, oké vagy. Bp., 1994, Édesvíz K. 
Allen E. Ivey - Lynn S. Downing: Tanácsadás és pszichoterápia. Orvostovábbképzô Egyetem Pszichiátriai és Klinikai 
Pszichológiai Tanszék, 1990.; 
Jung, K. G.: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Bp., 1990, Európa 
uõ.: Analítikus pszichológia. Bp., 1987, Göncöl 
uõ.: Az ember és szimbólumai. Bp., 1993. Göncöl 
uõ.: Lélektani típusok. Bp., 1988. Európa 
uõ.: bármely megjelent könyve 
Laing, R. D.: Bölcsek, balgák, bolondok. Bp., 1990, Európa 
Mérei F.: A pszichológiai labirintus. Bp. 1989. MPT 
Uõ.: bármely megjelent könyve. 
Peseschkian, N.: A tudós meg a tevehajcsár. Bp., 1991, Helikon. 
Polcz A.: A halál iskolája. Bp., 1989. Magvetõ 



 
 

Oldal: 56 / 318 

uõ.: Meghalok én is? Bp., 1993. Századvég 
Popper P. Belsõ utak könyve. Bp., 1981. Magvetõ 
Szondi L.: Káin, a törvényszegõ - Mózes, a törvényalkotó. Bp., 1987, Gondolat 
Yalom, Irving D.: bármely magyarul megjelent munkája, de különösen Szemben a nappal. A haláltól való rettegés 
legyőzése. Park K. 2018. 
Watzlawick, P.: A helyzet reménytelen, de nem súlyos. Bp. 1989, Helikon 
uõ.- Weakland, J.H. - Fisch, R.: Változás. Bp., 1990, Gondolat 
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Tantárgy neve: 
Szociális esetmunka 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM2201 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott Társadalomtudományok 
Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: A szociális munka alapjai 

Óraszám/hét: 10 óra/félév Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
(A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 
Az Esetkezelés tantárgy célja az esetkezelés alapfogalmainak, alapvető munkaformáinak és különböző 
irányzatainak megismerése. Ezen belül az esetmunka alapvető fogalmainak - felmérés, interjú, 
problémamegoldó folyamat, tanácsadás, rapport, exploráció, empátia, autenticitás, motiválás, 
forrásfejlesztés, stb. – értelmezése; alapvető munkaformáinak, folyamatának, intervenciós stratégiáinak 
megismerése; különböző irányzatainak, praxismodelljeinek megismerése. 
Minimum követelmények: 
1. A hallgató ismeri: 

 a szociális esetmunka alapvető fogalmait; 

 a problémamegoldó folyamat lépéseit; 

 néhány irányzatot, ill. praxismodellt; 

 a különböző szakemberek nézőpontjait, feladatait, a különböző szolgáltatások szerepét; 

 az esetmenedzselés alapvető fogalmait (források, hálózatok, hálózatfejlesztés, stb.). 
2. A hallgató képes: 

 a segítő munka különböző jelenségeinek (empátia, autenticitás, exploráció, érzelmi reakciók, attitűdök, 
stb.) felismerésére és leírására; 

 felépíteni a problémamegoldó folyamatot; 

 felismerni az etikai szempontból releváns helyzeteket, és megfelelő válaszokat adni a megoldás 
vonatkozásában; 

 önmaga reakcióit figyelemmel kísérni. 
A kiválóság kritériumai: 
1. A hallgató képes: 

 releváns kérdéseket feltenni a tananyaggal illetve a tanulási alkalmakon tapasztaltakkal 
kapcsolatban, továbbá megtalálni, és alkalmazni a kérdés megválaszolásához szükséges 
módszereket, forrásokat,  

 megfelelő módon bemutatni a kérdésre adott választ, felismerni és elemezni 
értékdilemmákat, konfliktusokat, nézeteltéréseket, és ezeket megfelelően prezentálni, 

 vitatni mások nézeteit és közös pontokat keresni a megállapodás érdekében. 
2. A hallgató elkötelezetten vesz részt a tanulási folyamatban, önállóan keresi a tanulási alkalmakat, és az 
adott tanulási alkalmakból igyekszik a legtöbbet kihozni. 
Módszerek: 

 előadások 

 kérdésekkel irányított önálló irodalom-feldolgozás 

 önálló kérdésfelvetésekre és válaszok keresésére ösztönzés, bemutatási lehetőség nyújtása 
 A tárgyak közötti integráció lehetőségei: 
Pszichológiai tárgyak. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
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- Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a társas viselkedés pszichológiai tényezőit, az emberek és a 
környezetük közötti interakciókat. 
- Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, komplexitását, multi, inter-diszciplináris 
jellegét. 
- Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák megelőzésére 
és kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait. 
- Ismeri más segítő szakmák kompetenciaköreit, felkészült a gyakorlat során felmerülő problémák szakmai 
illetékességének felismerésére, és más szakmák szakembereivel való szakszerű együttműködésre. 
 
képesség:  
- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
- Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, 
problémáknak holisztikus elemzésére. 
- Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, 
életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok 
elemzésének szükségességét. 
 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma 
értékei és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti 
felelős cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű 
szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
 
autonómia és felelősség:  
- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai 
kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. előadás: Az interjú  
A hatékony kommunikáció. Kapcsolatteremtés: empátia és autenticitás. Exploráció: verbális követés és 
fókuszálás. A problematikus kommunikációs minták kezelése. A szociális munkás interjú három típusa. Az 
interjú helye. Az első interjú kezdése. Az interjú lezárása. Kérdezés. Jegyzetelés. 
Irodalom: Bárdos Kata: Alapvető eszközök a szociális munkában. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális 
munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, 128-156.o. 
 
2. előadás: A feltárás 
Feltárás fogalma, célja. Elvek: az erősségekre koncentrálás, hangsúly a környezeti rendszereken, 
multidimenzionalitás. Az információforrások. A feltárásban használt tudás és készségek. A 
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környezetrendszer feltárása. Problémák felmérése. Az intraperszonális és környezeti rendszerek feltárása. 
A szociális diagnózis. 
Irodalom: 
Beulah Compton - Burt Galaway: A problémamegoldás: a szociális munka folyamata. In: HEGYESI-TALYIGÁS 
(szerk.): Nemzetközi szöveggyűjtemény a “szociális munka elmélete és gyakorlata” c. tárgyhoz. 1. Kötet, 
138-160.o., J. K. Whittaker: Interperszonális segítségnyújtás a szociális munkában. D. Hepworth - J. E. 
Larsen: A sokszempontú felmérés; uôk.; Intraperszonális és környezeti rendszerek felmérése. In: TÁNCZOS 
ÉVA (szerk.): Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. A szociális munka elmélete és 
gyakorlata, 2. kötet; BÁRDOS Kata: id. mű, KOZMA Judit: Szociális diagnózis. Esély 2001, 3. sz. 61-94. 
 
3. előadás: A tanácsadás  
A tanácsadás a segítő és a segítségkérő szempontjából. A probléma tudatosodása - a kliensek reakciója a 
személyes problémára. A motiváció növelése nem önkéntes és ambivalens kliensek esetében. A célokban 
való megegyezés és a szerződés megfogalmazása. A változást célul tűző stratégiák kialakítása. A kliens 
készségeinek fejlesztése. A környezet megváltoztatása, forrásfejlesztés. Az interperszonális kapcsolatok 
javítása. A stressz kezelése. A mélyszegénységben élő kliensekkel folytatott szociális munka sajátos 
problémái. Terápiás módszerek alkalmazása a tanácsadásban (empátia, interpretáció, konfrontáció). A 
segítő kapcsolat lezárása. A problémamegoldó modell. 
Irodalom:  
F.J.; TURNER: Az elméletek sokféleségén alapuló szemlélet.  
D. HEAPWORTH - J. A. LARSEN: A célokban való megegyezés és a szerződéskötés.;  
Uők.; Bevezetés a problémamegoldó folyamatba.;  
Szabó Lajos: Krízisintervenció. In: TÁNCZOS Éva (szerk.): id. mű.,  
D. Howe: A behaviorista szociális munka. In: TÁNCZOS Éva (szerk): id. mû; 
Elisabeth KÜBLER-ROSS: A halál és a hozzá vezető út. Bp. 1988. GONDOLAT,  
Bányai E.-Szabó L.-Tánczos É.: Az esetmunka folyamata. In: KOZMA Judit (szerk.): id. mű, 97-137.o.; KOZMA 
Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély, 2003/2, 15-30. 
 
4. előadás: Szociális diagnózis, esetmenedzsment, forrásfejlesztés 
Kozma Judit: Szociális diagnózis. Esély, 2001/3.61-94.; Bugarszki Zsolt (2003): A szociális munka új 
lehetőségei a pszichiátriai betegek ellátásában. Esély, 2003/1. szám, 67-86.; D. HEAPWORTH - J. A. LARSEN: 
Intraperszonális és környezeti rendszerek felmérése; A környezet változtatása, erőforrások teremtése, 
tervezése.; In: TÁNCZOS ÉVA (szerk.): Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. A szociális 
munka elmélete és gyakorlata, 2. kötet;  
 

Előadás, gyakorlat: 
Tanulási tapasztalatok: 
1. feladat: 
Minimum egyórás interjú egy klienssel a terephelyen. Beadandó az interjú jegyzőkönyve. 
Szempontok:   

• Alapadatok (kitalált névvel!) és a kliens/kliensrendszer aktuális helyzete 
• Milyen problémával jelent meg a kliens a szolgálatnál? (Önkéntesen vagy valaki küldte? A 

megjelenés körülményeit tisztázd! Hogyan kapcsolódik a probléma a kliens/kliensrendszer 
egyes szereplőinek életkori/fejlődési feladataihoz?  

• Mi történt a klienssel a szolgáltatás során (szolgáltatások, amelyeket igénybe vett; hogyan értékeli 
ezeket)? 

• Te mit gondolsz a kliensről/kliensrendszerről? Hogyan értékeled a segítő folyamatot, van-e amit 
másképp csinálnál? 

Javaslataim a feladat megfelelő végrehajtása érdekében: 
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• Te kérd meg szépen a klienst, hogy beszélgessen veled, segítsen neked, egy szociális munkás 
hallgatónak a feladatod elvégzésében. 

• Vedd fel magnóra az interjút! (Sok telefonon van hangfelvevő. Meg kell kérdezni a klienst, hogy 
beleegyezik-e a hangfelvételbe. Mindenképpen biztosítsd arról, hogy rajtad kívül senki sem fogja 
meghallgatni a felvételt, és a leírásban nem saját nevén fog szerepelni. Megkérdezheted, hogy milyen 
nevet választana magának. Vagy válassz te beszélő nevet! 

• Okvetlenül menj el látogatóba (esetleg a tereptanároddal) a klienshez, hogy saját magad lásd a 
körülményeit! 

• Az életkori/fejlődési feladatokkal kapcsolatban konzultáljatok a Fejlődéspszichológia 

oktatójával Erikson pszichoszociális fejlődéselméletéről! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eriksoni_pszichoszoci%C3%A1lis_fejl%C5%91d%C3%A9selm%

C3%A9let  

• Gyakorold magad a kérdezésben! Ha fontos kérdést (ami összefügg a problémával) érint a kliens az 
elbeszélés közben, kérdezz rá, kérd meg, hogy beszéljen erről részletesen (pl. kik voltak ott az 
eseménynél, hol történt, hogyan történt, mit gondolt/érzett közben, mit csinált/gondolt/érzett 
előtte/közben/utána, stb.). 

• Ne használj szakszavakat, mert azt a kliensek nem értik! Fogalmazd meg úgy a kérdéseidet, hogy a 
kérdezett számára érthető legyen! Javaslom, hogy amikor megbeszéled az interjú helyét és idejét, 
mérd fel a kliens kognitív sajátosságait, és ehhez tervezd meg a kérdéseidet. 

• Javaslom, hogy ne előre, hanem utólag beszéld meg a tapasztalataidat a 
tereptanároddal/esetfelelőssel, hogy elkerüld a „beállítódást”!  

• Ha utólag jössz rá, hogy néhány fontos kérdést nem tettél fel (vagy én javaslom a feladat újra 
elvégzését), nyugodtan menj vissza, és kérjél még egy időpontot a klienstől. Nem árt senkinek, ha nem 
látszik tökéletesnek. 

• Ügyelj arra, hogy senkit ne hozz kellemetlen helyzetbe, beleértve ebbe saját magadat is!  
• És minden körülmények között tartsd be az etikai kódex előírásait! 
Határidő:  

⃰ ⃰ ⃰  
2. feladat: 
Szakirodalom feldolgozás. Mindhárom tanulmány feldolgozása a kérdések alapján. 
Kérdések A szegénység pszichológiai vonatkozásai című tanulmány feldolgozásához: 

• Vannak-e a szegénységnek pszichológiai okai? 
• Mit jelent szegénynek lenni? 
• Milyen elméleteket használhatunk fel a kiilleszkedés/kirekesztettség helyzetében élő emberek 

esetében tapasztalt jelenségek értelmezéséhez? 
• Hogyan változik meg a kiilleszkedés folyamatában a helyzet elszenvedője, hogy képes legyen 

alkalmazkodni a kirekesztettség szélsőséges tapasztalataihoz? 
• Milyen túlélési stratégiákat alkalmaznak a folyamatosan a kiilleszkedési zónában élő egyének és 

családok? (Miképp lehet élni bármiféle társadalmilag elfogadott „tőke” nélkül?)  
• Milyen elvek alapján dolgoznak a szociális munkások a szegénységben élő kliensek segítésében? 

Kérdések Szabó Lajos Krízisintervenció a szociális esetmunkában c. tanulmányához 
• Mit nevezünk krízisnek? 
• Hogyan alakul ki és milyen tünetek jellemzik a krízisállapotot? 
• Meddig tart és milyen kimenetelei lehetnek a krízisnek? 
• Mi a sürgősségi helyzet? 
• Milyen esetben vezet egy problémahelyzet krízishez? 
• Melyek a krízisintervenció alapelvei? 
• Melyek a krízisintervenció céljai? 
• Hogyan zajlik a krízisintervenció, milyen szakaszai vannak, és ezeken belül milyen beavatkozási 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eriksoni_pszichoszoci%C3%A1lis_fejl%C5%91d%C3%A9selm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eriksoni_pszichoszoci%C3%A1lis_fejl%C5%91d%C3%A9selm%C3%A9let
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módokat alkalmaznak a szociális munkások? 
Kérdések D. Howe A behaviorista szociális munka c. tanulmányának feldolgozásához 

• Milyen szakmai problémák megoldása érdekében alkalmazták először a behaviorista 
(viselkedésmódosító) módszert a szociális munkások? 

• Mi jellemzi a behaviorista módszert? 
• Mi a válaszoló (reszpondens) kondicionálás, és milyen problémák megoldásában lehet használni a 

szociális munkában? 
• Mi a műveleti (operáns vagy instrumentális) kondicionálás, és milyen problémák megoldásában lehet 

használni a szociális munkában? 
• Modellkövetés (szociális tanulás) és a felhasználása a szociális munkában. 
• Milyen eljárásokkal dolgozik a behaviorista szociális munkás?  (a viselkedési program, ABC-analízis, a 

viselkedés elemzése és megváltoztatása) 
Határidő:  

⃰  
5. feladat:  

Irodalom-feldolgozás: egy tanácsadási technika leírása (a hallgatók választhatnak irodalmat, az ajánlatokat 
lásd az ajánlott irodalomnál! Maximum 2-2 hallgató választhatja ugyanazt a könyvet!) 
Határidő:  

⃰  
6. feladat: 

Esetelemzés a gyakorlat során megismert eset alapján (Lehet ugyanaz az eset, amelyben az interjút 
készítetted, de jobb, ha más eset.) 
Az esetelemzés szempontjait D. Hepworth - J. E. Larsen: A sokszempontú felmérés c. tanulmányában 
találjátok, azokon kívül írj még a következőkről: 

• A szociális munkás és a kliens kapcsolatának jellemzői 
• Az esetben történt beavatkozások és azok eredményei 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A tanulási tapasztalatok írásos dokuemntációjának értékelése. 
kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Félévközi teljesítmény aránya: 33%. 
Írásbeli vizsga 
A vizsgára bocsátás feltétele a munkatankönyv feladatainak megoldása, a munkatankönyvben található 
irodalmak feldolgozása a kérdések alapján. A feladatmegoldást tartalmazó jegyzeteket kérem a vizsga előtt 
két nappala elküldeni a judit.kozma54@gmail.com e-mail címre. 
A vizsgalap tartalma 
Kifejtendő kérdések: 

9. A segítő beszélgetés jelenségei és folyamata (hatékony kommunikáció, 

kapcsolatteremetés, exploráció, az interjú technikai kérdései, az első interjú) 

10. A feltárás: fogalma, alapelvei, információs források, problémák feltárása, intraperszonális 

és környezeti rendszerek feltárása 

11. A szegénységben élő kliensekkel végzett munka sajátos problémái 

12. A tanácsadás folyamata 

13. A célokban való megegyezés és a szerződés megfogalmazása. A változást célul tűző 

stratégiák kialakítása. A kliens készségeinek fejlesztése, stressz-menedzsment 

14. A problémamegoldó folyamat 

15. Szociális diagnózis, esetmenedzsment, a környezet megváltoztatása, forrásfejlesztés. 

16. A krízisintervenció és a behaviorista szociális munka 

mailto:judit.kozma54@gmail.com
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A vizsgadolgozatban ezeken kívül szerepelnek még a vizsgalapon: 

- rövid kérdések, melyek azonosak a tankönyvben szereplő irodalmakhoz fűzött feledolgozási 

kérdésekkel,  

- valamint fogalmak, melyeknek meghatározását kérem..  

 

Kötelező irodalom: 
Kötelező irodalom: 
(legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű) 
Kozma Judit: Szociális esetmunka munkatankönyv. 
https://drive.google.com/drive/folders/1roJ4I8hUhvk7jeTJ6vTQc4UqxCksyTSt?usp=sharing  
Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, 2002. 
Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély, 2003/2, 15-30.  
Kozma Judit: Szociális diagnózis. Esély, 2001/3.61-94. 
Elisabeth Kübler-Ross: A halál és a hozzá vezető út. Bp. 1988. Gondolat. 
Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): Nemzetközi szöveggyűjtemény a "Szociális munka elmélete és 
gyakorlata" c. tárgyhoz. 1. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994,  
Tánczos Éva (szerk.): Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. Nemzetközi 
szöveggyűjtemény a "Szociális munka elmélete és gyakorlata" c. tárgyhoz 2. kötet, Semmelweis Kiadó, 
1994. 
Ajánlott irodalom: 
(A különösen ajánlott könyveket kurzívval írtam.): 
Adams, L.: N. E. T. Bp., 1993, Studium Effektive 
Adler, A.: Életünk jelentése. Bp., 1994. Kossuth K. 
Bálint A.: A gyermekszoba pszichológiája. Bp., 1990, Kossuth K. 
uõ.: Anya és gyermek. Bp. 1990, Párbeszéd K. 
Berne, E.: Bármely könyve, de különösen Sorskönyv. Háttér K. 2016., Szex a szerelemben, Osiris, 2002., 
Emberi játszmák. Bp., 2013. Háttér K.  
Bettelheim, B.: A mese bûvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Bp., 1985. Gondolat. 
uõ: Az elég jó szülõ. Bp., 1994. Gondolat K. 
uõ.: A végsõ határ. Bp., 1988. Gondolat 
Buda Béla: Empátia - a beleélés lélektana. Gondolat, 1978. 
Csíkszentmihályi Mihály: Bármely könyve, de különösen Flow – Az áramlat – A tökéletes élmény 
pszichológiája. Akadémia, 2018. 
Erikson, E. H.: A fiatal Luther és más írások. Bp. 1991. Gondolat K. 
F. Várkonyi Zsuzsa: bármely könyve, de különösen Már százszor megmondtam...Bp., 1986, Gondolat 
Ferenczy S.: Lélekgyógyászat. Bp. 1991. Kossuth 
Frankl, V.: Mégis mondj Igent az Életre. Bp., 1988, PMMK, valamint Frankl bármely megjelent munkája 
von Franz, M. L.: Nõi mesealakok. Bp., 1992, Európa K.  
Freud, S.: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Bp. 1986, Gondolat K. 
uõ.: bármely megjelent könyve 
Fromm, E.: A szeretet mûvészete. Bp. 1984, Helikon 
uõ.: Birtokolni vagy létezni? Bp,  1994, Akadémia 
uõ.:Menekülés a szabadság elõl. Bp., 1993. Akadémia 
Goffmann, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Bp, 1981., Gondolat 
Gordon, Th.: bármely munkája 
Harris, Th.: Oké vagyok, oké vagy. Bp., 1994, Édesvíz K. 
Allen E. Ivey - Lynn S. Downing: Tanácsadás és pszichoterápia. Orvostovábbképzô Egyetem Pszichiátriai és 

https://drive.google.com/drive/folders/1roJ4I8hUhvk7jeTJ6vTQc4UqxCksyTSt?usp=sharing


 
 

Oldal: 63 / 318 

Klinikai Pszichológiai Tanszék, 1990.; 
Jung, K. G.: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Bp., 1990, Európa 
uõ.: Analítikus pszichológia. Bp., 1987, Göncöl 
uõ.: Az ember és szimbólumai. Bp., 1993. Göncöl 
uõ.: Lélektani típusok. Bp., 1988. Európa 
uõ.: bármely megjelent könyve 
Laing, R. D.: Bölcsek, balgák, bolondok. Bp., 1990, Európa 
Mérei F.: A pszichológiai labirintus. Bp. 1989. MPT 
Uõ.: bármely megjelent könyve. 
Peseschkian, N.: A tudós meg a tevehajcsár. Bp., 1991, Helikon. 
Polcz A.: A halál iskolája. Bp., 1989. Magvetõ 
uõ.: Meghalok én is? Bp., 1993. Századvég 
Popper P. Belsõ utak könyve. Bp., 1981. Magvetõ 
Szondi L.: Káin, a törvényszegõ - Mózes, a törvényalkotó. Bp., 1987, Gondolat 
Yalom, Irving D.: bármely magyarul megjelent munkája, de különösen Szemben a nappal. A haláltól való 
rettegés legyőzése. Park K. 2018. 
Watzlawick, P.: A helyzet reménytelen, de nem súlyos. Bp. 1989, Helikon 
uõ.- Weakland, J.H. - Fisch, R.: Változás. Bp., 1990, Gondolat 
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Tantárgy neve: 
Estekezelés a gyakorlatban + gyakorlat előkészítő 
és feldolgozó szeminárium 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM2202 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: BTBNSZM1101, BTBLNZM1102 

Óraszám: 75 óra/félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 5 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A gyakorlat célja a szakmai identitás építése és az esetkezelés készségeinek megtanulása, gyakorlása.  
Minimumkövetelmények: 
A hallgató a gyakorlat során a következő tanulási tapasztalatokban vesz részt: 
• A laikus gyakorlat tapasztalatai alapján, a tereptanárral való beszélgetés nyomán felmérést 
készít arról, hogy milyen erősségei vannak, ill. mely tudásait, készségeit kell fejlesztenie az eredményes 
esetkezelő munka végzése érdekében. Ennek alapján munkatervet készítenek, mely az egyes 
fejlesztendő tudásokkal és készségekkel kapcsolatos tanulási tapasztalatokat és az elvárt fejlődési 
eredményeket tartalmazza – ez a terepszerződés, melynek alapján a hallgató és a tereptanár együtt 
fognak dolgozni fél évig. A gyakorlat végén értékelik a feladatok teljesítését, a hallgató eredményeit és 
további feladatait. 
• A tanulási tapasztalatok például a következők:  

□ a szolgáltatási terület, a konkrét intézmény áttekintése, a kollégák megismerése – eredmény. 
tömör leírás a szolgáltatási területről, az intézményről (missziója, szolgáltatási területe, 
szolgáltatásai, kapcsolatai a társintézményekkel, a munkatársak jellemzői, a kollégák szokásos 
tevékenységei/szokásos napirendje, elvárások, szokások); 

□ a szolgálatnál szokásos tevékenységekben (team megbeszélés, esetkonferencia, szupervízió, 
adminisztráció) való részvétel – eredmény: a megbeszélés rövid összefoglalása, esetleg saját 
álláspont rövid leírása;  

□ a szolgáltatási terület alapirodalmának otthoni elolvasása – eredmény: az egyes irodalmak 
címleírása, rövid tartalmi összefoglalója; 

□ a tereptanár munkájának megfigyelése, a megfigyelt jelenségek közös értelmezése a 
tereptanárral – eredmény: a tapasztalatok összefoglalása a terepnaplóban; 

□ részfeladatok végzése: informálás, részvétel feltárásban, interjú készítése, részvétel a kezelési 
terv elkészítésében és végrehajtásában, a gyerekekkel való foglalkozás a szülőkkel történő 
segítő beszélgetés idején, játszóház, fejlesztő foglalkozás, kirándulás, sportfoglalkozás 
vezetése, stb. – eredmény: a tapasztalatok összefoglalása a terepnaplóban; 

□ egy esetről komplex esetleírás készítése, melyben külön kitér a különböző professzióhoz 
tartozó együttműködők munkájára – eredmény: esetleírás. 

A kiválóság kritériumai: 
• A hallgató a gyakorlat során keresi a feladatokat, önállóan szerez ismereteket, aktívan 
együttműködik a tereptanárral és más kollégákkal. 
• A hallgató a tanulási feladatok teljesítése során bizonyságot tesz arról, hogy birtokolja, és jól 
használja az esetkezelés készségeit. 
• A hallgató képes az igénybevevővel együtt, mindkettőjük megelégedésére megoldani 
esetkezeléssel kapcsolatos feladatokat. 
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• A hallgató képes mélységében feltárni és bemutatni, hogy mit jelent egy szolgáltatás 
munkatársának lenni. 
• A hallgató jó megfigyelő és önmegfigyelő képességgel rendelkezik. 
A hallgató képes az Esetkezelés tárgynál megtanultakat beépíteni a gyakorlati feladatok és a gyakorlat 
során tapasztalt szakmai jelenségek elemzésébe. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 
- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal 
alátámasztott társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
- Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, 
problémáknak holisztikus elemzésére. 
- Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, 
életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok 
elemzésének szükségességét. 
 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma 
értékei és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai 
értékközösség mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek 
közötti felelős cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a 
korszerű szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
 
autonómia és felelősség:  
- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai 
etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és 
képviseli. 
- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
- Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, 
titoktartási kötelezettségét megtartja. 
 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
75 órás gyakorlat, melynek keretében 10 hét, heti 1 nap/hat óra intézménybeli terepmunkát kell 
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teljesíteni, február 10. és május 8. között. Ezen kívül 3 alkalommal lesz egyetemi gyakorlatkísérő 
szeminárium, az alábbi időpontokban: február 15. 16.00-19.00., március 7. 14.00-16.00, április 4. 
14.00-18.00, május 9. 14.00-19.00 . A hallgatók igénybe vehetnek egyéni szupervíziót előre 
bejelentkezés után skype-on (jkozma1) vagy FaceBook Messengeren. 
 
A gyakorlat menete: 
1. Ismerkedési szakasz (1-2. hét):  

 a szolgáltatási terület sajátosságai, alapirodalma; 

 az intézmény: a szolgált terület sajátosságai, a klientúra, kapcsolat a társintézményekkel, a 
munkatársak, feladatok, napi/heti rutin, intézményi kultúra, az intézményben lehetséges 
tanulási tapasztalatok; 

 a hallgató felmérése: motivációja, előzetes ismeretei, tapasztalatai, elvárásai, félelmei, 
erősségei és gyengéi, lehetséges tanulási céljai; 

 a terepszerződés kidolgozása heti bontásban. 
2. Munka szakasz (3-13. hét) 

 a hallgató fokozatosan egyre önállóbb feladatokat teljesít a tanulási tapasztalatokat leíró 
terepszerződésnek megfelelő ütemezésben; 

 elkészíti az esettanulmányát az egyik kliensről, akivel ő is foglalkozott. 
3. Lezáró szakasz (14. hét) 

 értékelés: a hallgató értékeli saját munkáját és a tanulási tapasztalatokat; a tereptanár 
értékeli a hallgató munkáját, erősségeit és a fejlődési szükségleteit; 

 a hallgató elbúcsúzik az intézménytől és a kliensektől, akikkel kapcsolatba került 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A terepgyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium programja a nappali tagozatos hallgatók 
számára: 
1. szakasz: A terepszerződés előkészítése (február első hete) 
Célok: 

 a korábbi félév gyakorlatának alapján a hallgatók meghatározzák erősségeiket és fejlesztendő 
tudásaikat, készségeiket, számba veszik azokat a tanulási tapasztalatokat, amelyek megfelelnének 
tudásuk és készségeik fejlesztésére 

 a hallgatók motivációjának felmérése és fejlesztése, 

 a feladatok, értékelési szempontok tisztázása. 
2.szakasz: Esetmegbeszélés a hallgatók által hozott esetek alapján  
Célok:  

 a terepgyakorlat során szerzett tapasztalatok reflektív feldolgozása, 

 a hallgatók intervenciós repertoárjának és tudásának bővítése, 

 stresszmenedzsment-készségek elsajátítása, 

 esettanulmány elkészítésének segítése. 
3. szakasz: Értékelés, lezárás, esetmegbeszélés  
Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

 A hallgató a tapasztalatokról gyakorlati naplót vezet, melyben rögzíti a gyakorlat során szerzett 
tapasztalatait, külön kitér a saját helyzetére a gyakorló helyen, a tereptanárral és más kollégákkal 
létrejött kapcsolataira, az eredményekre és nehézségekre. A napló tartalmazza a hallgató és a 
tereptanár között létrejött terepszerződést (mely tartalmazza a tanulási szükségletek feltárását, 
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valamint a tanulási tervet heti bontásban), a gyakorlat tapasztalatait és az erről szóló reflexiókat 
heti bontásban (naplószerűen), a komplex esetleírást, illetve a gyakorlat értékelését mind a 
hallgató, mind a tereptanár részéről.  

 A hallgatók az esettanulmányt a Szakmai képességfejlesztés III. keretében fogják bemutatni a 4. 
félévben! 

A terepnapló leadási határideje a szemeszter utolsó hetének első napja. A naplót és a tereptanári 
igazolást, valamint értékelést a judit.kozma54@gmail.com e-mail címre kell elküldeni! A tereptanári 
igazolást és értékelést Graholy Éva címére is el kell küldeni! 
Kötelező és ajánlott irodalom: Lásd a Szociális esetmunka c. tárgynál! 
 

 
  

mailto:judit.kozma54@gmail.com
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Tantárgy neve: 
Estekezelés a gyakorlatban + gyakorlat előkészítő és 
feldolgozó szeminárium 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM2202 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 2/T Előfeltétel: BTBLSZM1101, BTBLSZM1102 

Óraszám: 45 óra/félév (40 óra terepgyakorlat + 5 óra 
előksézíti és feldolgozó szeminárium 

Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 5 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A gyakorlat célja a szakmai identitás építése és az esetkezelés készségeinek megtanulása, gyakorlása.  
Minimumkövetelmények: 
A hallgató a gyakorlat során a következő tanulási tapasztalatokban vesz részt: 
• A laikus gyakorlat tapasztalatai alapján, a tereptanárral való beszélgetés nyomán felmérést készít arról, 
hogy milyen erősségei vannak, ill. mely tudásait, készségeit kell fejlesztenie az eredményes esetkezelő munka 
végzése érdekében. Ennek alapján munkatervet készítenek, mely az egyes fejlesztendő tudásokkal és 
készségekkel kapcsolatos tanulási tapasztalatokat és az elvárt fejlődési eredményeket tartalmazza – ez a 
terepszerződés, melynek alapján a hallgató és a tereptanár együtt fognak dolgozni fél évig. A gyakorlat végén 
értékelik a feladatok teljesítését, a hallgató eredményeit és további feladatait. 
• A tanulási tapasztalatok például a következők:  

□ a szolgáltatási terület, a konkrét intézmény áttekintése, a kollégák megismerése – eredmény. tömör 
leírás a szolgáltatási területről, az intézményről (missziója, szolgáltatási területe, szolgáltatásai, 
kapcsolatai a társintézményekkel, a munkatársak jellemzői, a kollégák szokásos tevékenységei/szokásos 
napirendje, elvárások, szokások); 

□ a szolgálatnál szokásos tevékenységekben (team megbeszélés, esetkonferencia, szupervízió, 
adminisztráció) való részvétel – eredmény: a megbeszélés rövid összefoglalása, esetleg saját álláspont 
rövid leírása;  

□ a szolgáltatási terület alapirodalmának otthoni elolvasása – eredmény: az egyes irodalmak címleírása, 
rövid tartalmi összefoglalója; 

□ a tereptanár munkájának megfigyelése, a megfigyelt jelenségek közös értelmezése a tereptanárral – 
eredmény: a tapasztalatok összefoglalása a terepnaplóban; 

□ részfeladatok végzése: informálás, részvétel feltárásban, interjú készítése, részvétel a kezelési terv 
elkészítésében és végrehajtásában, a gyerekekkel való foglalkozás a szülőkkel történő segítő beszélgetés 
idején, játszóház, fejlesztő foglalkozás, kirándulás, sportfoglalkozás vezetése, stb. – eredmény: a 
tapasztalatok összefoglalása a terepnaplóban; 

□ egy esetről komplex esetleírás készítése, melyben külön kitér a különböző professzióhoz tartozó 
együttműködők munkájára – eredmény: esetleírás. 

A kiválóság kritériumai: 
• A hallgató a gyakorlat során keresi a feladatokat, önállóan szerez ismereteket, aktívan együttműködik a 
tereptanárral és más kollégákkal. 
• A hallgató a tanulási feladatok teljesítése során bizonyságot tesz arról, hogy birtokolja, és jól használja az 
esetkezelés készségeit. 
• A hallgató képes az igénybevevővel együtt, mindkettőjük megelégedésére megoldani esetkezeléssel 
kapcsolatos feladatokat. 
• A hallgató képes mélységében feltárni és bemutatni, hogy mit jelent egy szolgáltatás munkatársának 
lenni. 
• A hallgató jó megfigyelő és önmegfigyelő képességgel rendelkezik. 
A hallgató képes az Esetkezelés tárgynál megtanultakat beépíteni a gyakorlati feladatok és a gyakorlat során 
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tapasztalt szakmai jelenségek elemzésébe. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 
- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
- Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak 
holisztikus elemzésére. 
- Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, életminőséget 
szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok elemzésének szükségességét. 
 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális 
munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
 
autonómia és felelősség:  
- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex 
iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
- Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, titoktartási 
kötelezettségét megtartja. 
 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
45 órás gyakorlat, melynek keretében a hallgató minimum 4 héten keresztül, minimum 2 napon heti 10 óra 
intézménybeli terepmunkát végez, február 10. és május 8. között. Ezen kívül 2 alkalommal részt vesz egyetemi 
gyakorlatkísérő szemináriumon, a féléves programban írott időpontokban 
A hallgatók igénybe vehetnek egyéni szupervíziót előre bejelentkezés után pénteken 11.30-12.00 vagy 13.30-
14.00 óra között személyesen, vagy más napokon skype-on (jkozma1). 
 
A gyakorlat menete: 
1. Ismerkedési szakasz:  

 a szolgáltatási terület sajátosságai, alapirodalma; 

 az intézmény: a szolgált terület sajátosságai, a klientúra, kapcsolat a társintézményekkel, a munkatársak, 
feladatok, napi/heti rutin, intézményi kultúra, az intézményben lehetséges tanulási tapasztalatok; 
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 a hallgató felmérése: motivációja, előzetes ismeretei, tapasztalatai, elvárásai, félelmei, erősségei és 
gyengéi, lehetséges tanulási céljai; 

 a terepszerződés kidolgozása a tereptanárral heti bontásban. 
2. Munka szakasz 

 a hallgató fokozatosan egyre önállóbb feladatokat teljesít a tanulási tapasztalatokat leíró 
terepszerződésnek megfelelő ütemezésben; 

 elkészíti az esettanulmányát az egyik kliensről, akivel ő is foglalkozott. 
3. Lezáró szakasz 

 értékelés: a hallgató értékeli saját munkáját és a tanulási tapasztalatokat; a tereptanár értékeli a 
hallgató munkáját, erősségeit és a fejlődési szükségleteit; 

 a hallgató elbúcsúzik az intézménytől és a kliensektől, akikkel kapcsolatba került 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A terepgyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium programja a levelező tagozatos hallgatók számára: 
1. A terepszerződés előkészítése 
Célok: 

 a korábbi félév gyakorlatának alapján a hallgatók meghatározzák erősségeiket és fejlesztendő tudásaikat, 
készségeiket, számba veszik azokat a tanulási tapasztalatokat, amelyek megfelelnének tudásuk és készségeik 
fejlesztésére 

 a hallgatók motivációjának felmérése és fejlesztése, 

 a feladatok, értékelési szempontok tisztázása. 
2. Esetmegbeszélés a hallgatók által hozott esetek alapján  
Célok:  

 a terepgyakorlat során szerzett tapasztalatok reflektív feldolgozása, 

 a hallgatók intervenciós repertoárjának és tudásának bővítése, 

 stresszmenedzsment-készségek elsajátítása, 

 esettanulmány elkészítésének segítése. 

 értékelés, lezárás  
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

 A hallgató a tapasztalatokról gyakorlati naplót vezet, melyben rögzíti a gyakorlat során szerzett 
tapasztalatait, külön kitér a saját helyzetére a gyakorló helyen, a tereptanárral és más kollégákkal létrejött 
kapcsolataira, az eredményekre és nehézségekre. A napló tartalmazza a hallgató és a tereptanár között 
létrejött terepszerződést (mely tartalmazza a tanulási szükségletek feltárását, valamint a tanulási tervet 
heti bontásban), a gyakorlat tapasztalatait és az erről szóló reflexiókat heti bontásban (naplószerűen), a 
komplex esetleírást, illetve a gyakorlat értékelését mind a hallgató, mind a tereptanár részéről.  

 A hallgatók az esettanulmányt a Szakmai képességfejlesztés III. keretében fogják bemutatni a 4. félévben! 

A terepnapló leadási határideje a szemeszter utolsó hetének első napja. A naplót és a tereptanári 
igazolást, valamint értékelést a judit.kozma54@gmail.com e-mail címre kell elküldeni! A tereptanári 
igazolást és értékelést Graholy Éva címére is el kell küldeni! 

Kötelező és ajánlott irodalom: Lásd a Szociális esetmunka c. tárgynál! 
 

 
 
 
  

mailto:judit.kozma54@gmail.com
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Tantárgy neve: 
Szakmai képességfejlesztés I. 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM2203 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező  

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 2.t Előfeltétel: BTBNSZM1101, BTBNSZM1102 

Óraszám/hét: 2 óra/hét Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Gyakorlati stúdium, melyen a hallgatók kiscsoportban (max.15 fő ) vesznek részt, és melynek céljai a  következők: 

 egyrészt elő kell segítenie, hogy a hallgató elsajátítsa a segítői kompetenciához tartozó alapvető 
készségeket,  

 növelje a hallgató szakmai és a személyközi hatékonyságát,  
elő kell segítenie a reális önismeret kialakulását, az érett szakmaválasztást.Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
 
autonómia és felelősség:  
 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Kommunikáció fejlesztése 

 a saját kommunikáció fő jellegzetességeinek tudatosítása, a különböző kommunikációs stratégiák 
előnyei és hátrányai, 

 a közvetlen emberi kommunikáció jellemzői, a verbális és nonverbális kommunikáció megfigyelése és 
megértése, kongruens és inkongruens közlés, a szituáció és a komplex jelzések felismerése, 

 a kultúrák és szubkultúrák közötti kommunikációs különbségek felismerése (etnikai, nemi, életkori, 
települési, szociális helyzetbeni különbözőség), az ezzel kapcsolatos előítéletek tudatosítása, az 
emberismeret és a személyközi érzékenység. 

2. Az esetkezelés sajátos készségei: 

 kapcsolatépítő készségek: az empátia (az érzelmek megértése, az empátia szintjei és azok 
kommunikációja), 

 az autenticitás (a hitelesség a segítő kapcsolatban, az önfeltárás időzítése és mélysége, a pozitív 
visszajelzés és az asszertív viselkedés) 

 önmagunk bemutatása az interakcióban 

 a pszichológiai kontaktus fenntartása a klienssel és a probléma feltárása, az aktív figyelem, 



 
 

Oldal: 72 / 318 

 a verbális követés (tovább segítés, parafrázis, zárt és nyílt válasz, a konkrétságra törekvés, modellálás, 
összefoglalás), saját érzelmek felismerése és kommunikálása, 

 fókuszálás (a téma kiválasztása, a téma megbeszélése mélységében), 

 a problémás kommunikációs minták kezelése (a beszédes és a szótlan kliens, az agresszív viselkedés, a 
bizalmatlanság, a manipulatív viselkedés) 

 a tipikusan nehéz helyzetekre való felkészítés (tegezés-magázás, a kliens “csábítása” a szakmai keretek 
átlépésére, idősebb kliens - fiatal hallgató, a kliens “titkot” mond el, és megkéri a hallgatót, hogy ne 
mondja el senkinek) 

 felkészítés a kollégákkal való kapcsolatra a gyakorló intézményen belül és kívül (munkaidő, pontosság, 
öltözködés, telefonálás, személyes kapcsolat, team munka, szupervízió, esetmegbeszélés az 
intézményen belül, stb.) 

 a multidimenzionális felmérés, és a probléma megfogalmazása (információs források használata, a 
környezeti tényezők vizsgálata, a fejlõdési szükségletek, az életciklus váltásokkal kapcsolatos stressz 
felmérése, stb.) 

 a nem önkéntes és bizalmatlan kliensek motiválása,  

 a kivitelezhető szerződés megfogalmazása (tárgyalás, célok megfogalmazása, a szereplõk feladatai, az 
alkalmazott intervenciók, időkeretek, a haladás figyelemmel kísérése és a szerződés újra fogalmazása), 

 kulturális különbözőségek kezelése, 

 krízisintervenció, 

 intervenciós technikák (készségfejlesztés: problémamegoldó készségek fejlesztése, asszertivitás, a 
szerepjáték; a környezeti feltételek javítása: támogató hálózat fejlesztése; bentlakásos intézmények 
igénybe vétele), a segítő kapcsolat lezárásának problémái. 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
Az órák 80%-án a hallgatóknak részt kell venniük, az értékelés alapja az órákon való aktív részvétel, valamint az 
esetkezelés gyakorlat során elkészített esettanulmány.. 

Kötelező irodalom: 
Lásd: a Szociális esetmunka című tantárgynál. 
Ajánlott irodalom: ugyanott 
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Tantárgy neve: 
Szakmai képességfejlesztés I. 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM2203 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező  

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 2.T Előfeltétel: BTBLSZM1101, BTBLSZM1102 

Óraszám/hét: 10 óra/félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
Gyakorlati stúdium, melyen a hallgatók kiscsoportban (max.15 fő ) vesznek részt, és melynek céljai a  következők: 

 egyrészt elő kell segítenie, hogy a hallgató elsajátítsa a segítői kompetenciához tartozó alapvető 
készségeket,  

 növelje a hallgató szakmai és a személyközi hatékonyságát,  
elő kell segítenie a reális önismeret kialakulását, az érett szakmaválasztást.Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
 
autonómia és felelősség:  
 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
3. Kommunikáció fejlesztése 

 a saját kommunikáció fő jellegzetességeinek tudatosítása, a különböző kommunikációs stratégiák 
előnyei és hátrányai, 

 a közvetlen emberi kommunikáció jellemzői, a verbális és nonverbális kommunikáció megfigyelése és 
megértése, kongruens és inkongruens közlés, a szituáció és a komplex jelzések felismerése, 

 a kultúrák és szubkultúrák közötti kommunikációs különbségek felismerése (etnikai, nemi, életkori, 
települési, szociális helyzetbeni különbözőség), az ezzel kapcsolatos előítéletek tudatosítása, az 
emberismeret és a személyközi érzékenység. 

4. Az esetkezelés sajátos készségei: 

 kapcsolatépítő készségek: az empátia (az érzelmek megértése, az empátia szintjei és azok 
kommunikációja), 

 az autenticitás (a hitelesség a segítő kapcsolatban, az önfeltárás időzítése és mélysége, a pozitív 
visszajelzés és az asszertív viselkedés) 

 önmagunk bemutatása az interakcióban 

 a pszichológiai kontaktus fenntartása a klienssel és a probléma feltárása, az aktív figyelem, 



 
 

Oldal: 74 / 318 

 a verbális követés (tovább segítés, parafrázis, zárt és nyílt válasz, a konkrétságra törekvés, modellálás, 
összefoglalás), saját érzelmek felismerése és kommunikálása, 

 fókuszálás (a téma kiválasztása, a téma megbeszélése mélységében), 

 a problémás kommunikációs minták kezelése (a beszédes és a szótlan kliens, az agresszív viselkedés, a 
bizalmatlanság, a manipulatív viselkedés) 

 a tipikusan nehéz helyzetekre való felkészítés (tegezés-magázás, a kliens “csábítása” a szakmai keretek 
átlépésére, idősebb kliens - fiatal hallgató, a kliens “titkot” mond el, és megkéri a hallgatót, hogy ne 
mondja el senkinek) 

 felkészítés a kollégákkal való kapcsolatra a gyakorló intézményen belül és kívül (munkaidő, pontosság, 
öltözködés, telefonálás, személyes kapcsolat, team munka, szupervízió, esetmegbeszélés az 
intézményen belül, stb.) 

 a multidimenzionális felmérés, és a probléma megfogalmazása (információs források használata, a 
környezeti tényezők vizsgálata, a fejlõdési szükségletek, az életciklus váltásokkal kapcsolatos stressz 
felmérése, stb.) 

 a nem önkéntes és bizalmatlan kliensek motiválása,  

 a kivitelezhető szerződés megfogalmazása (tárgyalás, célok megfogalmazása, a szereplõk feladatai, az 
alkalmazott intervenciók, időkeretek, a haladás figyelemmel kísérése és a szerződés újra fogalmazása), 

 kulturális különbözőségek kezelése, 

 krízisintervenció, 

 intervenciós technikák (készségfejlesztés: problémamegoldó készségek fejlesztése, asszertivitás, a 
szerepjáték; a környezeti feltételek javítása: támogató hálózat fejlesztése; bentlakásos intézmények 
igénybe vétele), a segítő kapcsolat lezárásának problémái. 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
Az órák 80%-án a hallgatóknak részt kell venniük, az értékelés alapja az órákon való aktív részvétel, valamint az 
esetkezelés gyakorlat során elkészített esettanulmány.. 

Kötelező irodalom: 
Lásd: a Szociális esetmunka című tantárgynál. 
Ajánlott irodalom: ugyanott 
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Tantárgy neve: 
Mai magyar társadalom 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM2204 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős:Mihályi Helga, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2+0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus a szociális munka részfeladatainak vállalásához szükséges társadalomismereti tudás elsajátítását segíti. A 
mai magyar társadalom szerkezetét, demográfiai viszonyait, mobilitási jellemzőit, életmódbeli, kulturális 
sajátosságait és kultúráját mutatja be. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: elemzés, alkalmazás, együttműködés 
attitűd: nyitottság, empátia, elkötelezettség 
autonómia és felelősség: segítés, intervenció, fejlődés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 
1. A magyar társdalom szerkezete 
2. Társadalmi mobilitás 
3. Demográfiai helyzet 
4. A társadalom egészségi állapota 
5. A magyar társadalom jövedelmi viszonyai 
6. A magyar társadalom szociális helyzete 
7. Zárthelyi dolgozat 
8. Kulturális tükörkép  
9. Életmód  
10. Település-földrajzi helyzet 
11. Települési önkormányzatok 
12. Érdekképviseletek 
13. Politikai viszonyok és tagoltság 
14. Deviáns viselkedések 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Zárthelyi dolgozat 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli vizsga: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles 

Kötelező irodalom: 
BORI István, MASÁT Ádám (2008): A mai magyar társadalom. Budapest, L’Harmattan. 
BŐHM Antal (2003): Az ezredvég magyar társadalma. Rejtjel, Budapest. 

BŐHM Antal (1999): A XX. Századi magyar társadalom. Korona, Budapest. 
Helga MIHÁLYI: The Demographical Situation of Miskolc as reflected in the Data of Hungary – Possibilities of the 

Politics of Population Growth. Kézirat. 
 
Ajánlott irodalom: 
László HABLICSEK: Structure and future of the hungaryan society. 
    http://www.demografia.hu/en/publicationsonline/index.php/demographicportrait/article/view/811/265  
NAGY I., PONGRÁCZ Tiborné (szerk) (2009): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, TÁRKI, 

http://www.demografia.hu/en/publicationsonline/index.php/demographicportrait/article/view/811/265
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    Szociális és Munkaügyi Minisztérium. 
SPÉDER Zsolt (szerk) (2003): Család és népesség – itthon és Európában. Budapest, Századvég. 
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Tantárgy neve: 
Mai magyar társadalom 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM2204 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Mihályi Helga, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10+0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus a szociális munka részfeladatainak vállalásához szükséges társadalomismereti tudás elsajátítását segíti. A 
mai magyar társadalom szerkezetét, demográfiai viszonyait, mobilitási jellemzőit, életmódbeli, kulturális 
sajátosságait és kultúráját mutatja be. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: elemzés, alkalmazás, együttműködés 
attitűd: nyitottság, empátia, elkötelezettség 
autonómia és felelősség: segítés, intervenció, fejlődés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 
15. A magyar társdalom szerkezete 
16. Társadalmi mobilitás 
17. Demográfiai helyzet 
18. A társadalom egészségi állapota 
19. A magyar társadalom jövedelmi viszonyai 
20. A magyar társadalom szociális helyzete 
21. Zárthelyi dolgozat 
22. Kulturális tükörkép  
23. Életmód  
24. Település-földrajzi helyzet 
25. Települési önkormányzatok 
26. Érdekképviseletek 
27. Politikai viszonyok és tagoltság 
28. Deviáns viselkedések 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Zárthelyi dolgozat 
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli vizsga: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles 

Kötelező irodalom: 
BORI István, MASÁT Ádám (2008): A mai magyar társadalom. Budapest, L’Harmattan. 
BŐHM Antal (2003): Az ezredvég magyar társadalma. Rejtjel, Budapest. 

BŐHM Antal (1999): A XX. Századi magyar társadalom. Korona, Budapest. 
Helga MIHÁLYI: The Demographical Situation of Miskolc as reflected in the Data of Hungary – Possibilities of the 

Politics of Population Growth. Kézirat. 
 
Ajánlott irodalom: 
László HABLICSEK: Structure and future of the hungaryan society. 
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http://www.demografia.hu/en/publicationsonline/index.php/demographicportrait/article/view/811/265  
NAGY I., PONGRÁCZ Tiborné (szerk) (2009): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, TÁRKI, 
    Szociális és Munkaügyi Minisztérium. 

SPÉDER Zsolt (szerk) (2003): Család és népesség – itthon és Európában. Budapest, Századvég. 

 
  

http://www.demografia.hu/en/publicationsonline/index.php/demographicportrait/article/view/811/265
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Tantárgy neve: 
Társadalomismereti tábor 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM2205 
Tárgyfelelős intézet: ME-BTK ATTI 

Tantárgyelem: Szociológia tudományok 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: BTBNSZM1101, BTBNSZM1102 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyakorlat  

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzust megalapozza, előkészíti a „Társadalomkutatási módszerek alkalmazása a szociális munkában I.” kurzus. 
Ezzel, valamint a harmadik szemeszterben meghirdetésre kerülő, „Társadalomkutatási módszerek alkalmazása a 
szociális munkában II.” kurzussal szerves egységet alkotnak. Ez utóbbi, majd a Társadalomismereti tábor során 
szerzett empirikus kutatási eredmények feldolgozására épül. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeretek a társadalmi rétegződésről, egyenlőtlenségekről, közösségi erőforrások felmérésének 
módszereiről.  
képesség: Lényeglátás, rendszerintő gondolkodás.  
attitűd: Elkötelezettség a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a 
demokratikus értékek iránt.  
autonómia és felelősség: Felkészültség szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. 

  

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
A félév során közös kutatást bonyolítunk le. A kutatás illeszkedik az Intézet adott évi kutatási profiljához.  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félév során a gyakorlatokról maximum 3 alkalommal lehet hiányozni. Aki ennél többször hiányzik, az nem kap 
gyakorlati jegyet és aláírást sem.  
 
Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
A gyakorlatok eredményeire alapozva írásbeli beadandó dolgozatot kell készíteni 10 oldal terjedelemben.  
A dolgozat értékelése:  
100-90 % jeles 
89-76%- jó 
75-65% közepes 
64-50% elégséges 
50% alatt elégtelen 
 

Kötelező irodalom: 
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest, 2003 
Bryman, Alan: Social Research Methods. 4rd edition. Oxford University Press, 2017.  
Cseh-Szombathy László- Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei. Budapest, Közgazdasági és Jogi, 1971 
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris, Budapest, 2005 
 
Ajánlott irodalom: 
Silverman, David: Doing Qualitative Research. Sage Publications, 2000.  
Vicsek Lilla: Fókuszcsoport. Osiris, Bp., 2006.  
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Tantárgy neve: 
Társadalomismereti tábor 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM2205 
Tárgyfelelős intézet: ME-BTK ATTI 

Tantárgyelem: Szociológia tudományok 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: BTBLSZM1101, BTBLSZM1102 

Óraszám/hét: 40 Számonkérés módja: gyakorlat  

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzust megalapozza, előkészíti a „Társadalomkutatási módszerek alkalmazása a szociális munkában I.” kurzus. 
Ezzel, valamint a harmadik szemeszterben meghirdetésre kerülő, „Társadalomkutatási módszerek alkalmazása a 
szociális munkában II.” kurzussal szerves egységet alkotnak. Ez utóbbi, majd a Társadalomismereti tábor során 
szerzett empirikus kutatási eredmények feldolgozására épül. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeretek a társadalmi rétegződésről, egyenlőtlenségekről, közösségi erőforrások felmérésének 
módszereiről.  
képesség: Lényeglátás, rendszerintő gondolkodás.  
attitűd: Elkötelezettség a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a 
demokratikus értékek iránt.  
autonómia és felelősség: Felkészültség szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. 

  

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
A félév során közös kutatást bonyolítunk le. A kutatás illeszkedik az Intézet adott évi kutatási profiljához.  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
- 
Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
A gyakorlatok eredményeire alapozva írásbeli beadandó dolgozatot kell készíteni 10 oldal terjedelemben.  
A dolgozat értékelése:  
100-90 % jeles 
89-76%- jó 
75-65% közepes 
64-50% elégséges 
50% alatt elégtelen 

Kötelező irodalom: 
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest, 2003 
Bryman, Alan: Social Research Methods. 4rd edition. Oxford University Press, 2017.  
Cseh-Szombathy László- Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei. Budapest, Közgazdasági és Jogi, 1971 
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris, Budapest, 2005 
 
Ajánlott irodalom: 
Silverman, David: Doing Qualitative Research. Sage Publications, 2000.  
Vicsek Lilla: Fókuszcsoport. Osiris, Bp., 2006. 

 
  



 
 

Oldal: 81 / 318 

Tantárgy neve: 
Társadalomkutatási módszerek alkalmazása a szociális 
munkában  

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM2206 
Tárgyfelelős intézet: ME-BTK ATTI 

Tantárgyelem: Szociológia tudományok 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bányai Emőke 

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: BTBNSZM1104 

Óraszám/hét: 0-1 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy a társadalomtudományi kutatások módszertani alapjaival ismerteti meg a hallgatókat annak érdekében, 
hogy képessé váljanak önállóan problémákat beazonosítani és feltárni, a megoldásokat kiérlelni, kutatásokat 
kivitelezni mind kvantitatív, mind kvalitatív módszerekkel.  
Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Átfogóan ismeri a társadalomtudományi kutatások alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a 
társadalomkutatás fogalmi hálóját, ismeri a probléma-megoldási módszereit. 

képesség: Megérti a társadalmi élet rejtett és manifeszt törvényszerűségeit, képes azok rendszerezésére.  

attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli a szociális munkás társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Nyitott 
szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására. 

autonómia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések 
végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális 
szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Önállóan végzi munkáját 
tevékenysége kritikus értékelése és folyamatos korrekciója mellett. Felelősséggel részt vállal szakmai nézetek 
kialakításában, indoklásában. A szakterülete megalapozó nézeteit felelősséggel vállalja. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. A társadalomkutatási módszerek elméleti alapjai; a kutatási terv elkészítése 

2. Kvantitatív módszerek: alapsokaság és minta, mintavételi eljárások, adatgyűjtési technikák, adatok 

másodelemzése. 

3. Kvalitatív módszerek I. - Dokumentáló technikák: megfigyelés, esettanulmány, fotó- és videotechnikák, 

internetes kutatás. 

4. Kvalitatív módszerek II. – Interjútechnikák 

5. Kvalitatív módszerek III. – Kreativitást ösztönző és projektív technikák 

6. A legfontosabb változás (Most Significant Change) 

7. Részvételi és akciókutatás a szociális munkában 

8. Fókuszcsoportok a szociális munkában   

9. Kutatási etika, kutatási beszámoló  

10. A szociális munka során használatos speciális adatgyűjtési módszerek áttekintése (pld. Ecomap, Genogram, 

Környezettanulmány, stb.)  

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az órákon való aktív részvétel, egy téma prezentálása az előre megadott időpontban. 
Gyakorlat teljesítésének módja, értékelése: 
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy 5-8 oldalas dolgozat írása a fenti témák valamelyikéből, a 
szakdolgozati formai követelményeknek https://bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/szabalyzatok.php#szabalyzatok 
megfelelően, irodalomjegyzékkel, hivatkozásokkal. 
A dolgozatot 2023. június 25-ig kell e-mailen eljuttatni a következő címre: emoke.banyai@uni-miskolc.hu .  
1-20%: elégtelen, 21-40% elégséges, 41-60% közepes, 61-80% jó, 81-100% jeles.) Pótlásra egy alkalommal van 
lehetőség, rendkívüli esetben, írásos jelzés alapján.  

https://bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/szabalyzatok.php#szabalyzatok
mailto:emoke.banyai@uni-miskolc.hu
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Kötelező irodalom: 

ACZÉL ZSÓFIA: 7 év – A legfontosabb változás A BAGázs Közhasznú Egyesület közösségi munkájának hatása a bagi 
szegregátumban. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 5(4), 2018. 
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/615 

FÁBIÁN GERGELY – HEGYESI GÁBOR (SZERK.): Tudományos kutatás és kutatás a szociális munkában I.  c. kötetből a 
következő fejezetek: Madácsy József: Kutatásetikai irányelvek a szociális munkában (38-55.) Herczog Mária: 
Értékelés a szociális munkában (56-91.), Héderné Berta Edina: A szociális esetmunka kutatásának lehetőségei - 
kutatási célok, tapasztalatok és eredmények (183-199.), Fehér Boróka: Narratív technikák a szociális munkában 
(200-235), Sik Dorka - Szécsi Judit A fókuszcsoport, mint módszer szerepe a szociális munkában (236-257), 
Csizmadia Zoltán - Huszti Éva Az egyéni, a csoport- és közösségi szintű kapcsolatok, illetve a szervezetközi 
viszonyok empirikus vizsgálatának módszerei (258-298.), MTA, 2021, 
A_szocialis_munka_elmelete_es_gyakorlata_Tudomanyos_gondolkodas_es_kutatas_a_szocialis_munkaban_I.p
df-2021-01-14-08-31-26.pdf (unideb.hu) 

FEUER MÁRIA (SZERK.): A családsegítés elmélete és gyakorlata c. szöveggyűjteményből a következő fejezetek: A 
genogram (129-133.), Családi fényképek (135-137.), A családi otthon alaprajza (138-140)., Családi videotréning 
(186-194.), Akadémia Kiadó, 2008. 

HORVÁTH DÓRA - MITEV ARIEL: Alternatív kutatási kézikönyv. Aliena Kiadó, 2015. 

KATZ KATALIN: Írók és olvasók a társadalomtudományokban: Kutatás, interjú és terápia narratív megközelítésben. In: 
Uő:Szociális munka és szupervízió: Irányelvek, megközelítések, dilemmák. ELTE TÁTK, Budapest, 2011, 
Katz_Szocialis_munka_es_szupervizio.pdf (elte.hu), 141-164. old. 

PATAKI GYÖRGY – VÁRI ANNA: Részvétel-akció-kutatás. MTA, 2011, Akkor ismersz meg valamit, ha megpróbálod 
megváltoztatni - Qubit 

SOLT Otília: Interjúzni muszáj. IN: Uő: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I. Beszélő, Budapest, 1998 

VÁLYI RÉKA: A legfontosabb változás – The Most Significant Change. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 5(4), 2018. 
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/6158 

 

 

Ajánlott irodalom: 

B. ERDŐS MÁRTA_TALYIGÁS KATALIN (SZERK.): Tudományos gondolkodás és kutatás a szociális munkában II. 
A_szocialis_munka_elmelete_es_gyakorlata_Tudomanyos_gondolkodas_es_kutatas_a_szocialis_munkaban_II_
2.pdf-2021-11-18-01-22-15.pdf (unideb.hu) 

BABBIE, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. BALASSI, Budapest, 2003 

SEIDMAN, Irving: Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. MŰSZAKI, Bp., 2002 

VICSEK Lilla: Fókuszcsoport. OSIRIS, Bp., 2006 

https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/615
https://ojs.lib.unideb.hu/public/journals/7/files/A_szocialis_munka_elmelete_es_gyakorlata_Tudomanyos_gondolkodas_es_kutatas_a_szocialis_munkaban_I.pdf-2021-01-14-08-31-26.pdf
https://ojs.lib.unideb.hu/public/journals/7/files/A_szocialis_munka_elmelete_es_gyakorlata_Tudomanyos_gondolkodas_es_kutatas_a_szocialis_munkaban_I.pdf-2021-01-14-08-31-26.pdf
https://tatk.elte.hu/dstore/document/1554/Katz_Szocialis_munka_es_szupervizio.pdf
https://qubit.hu/2018/07/03/akkor-ismersz-meg-valamit-ha-megprobalod-megvaltoztatni
https://qubit.hu/2018/07/03/akkor-ismersz-meg-valamit-ha-megprobalod-megvaltoztatni
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/6158
https://ojs.lib.unideb.hu/public/journals/7/files/A_szocialis_munka_elmelete_es_gyakorlata_Tudomanyos_gondolkodas_es_kutatas_a_szocialis_munkaban_II_2.pdf-2021-11-18-01-22-15.pdf
https://ojs.lib.unideb.hu/public/journals/7/files/A_szocialis_munka_elmelete_es_gyakorlata_Tudomanyos_gondolkodas_es_kutatas_a_szocialis_munkaban_II_2.pdf-2021-11-18-01-22-15.pdf


 
 

Oldal: 83 / 318 

Statisztikai adatbázisok:www.tarki.hu www.ksh.hu https://teir.vati.hu/szoc_agazat/ www.terport.hu  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ Irodalmi adatbázisok: 
http://www.3sz.hu/ www.europa.eu www.eisz.hu www.gyerekesely.hu  www.szmm.gov.hu 
www.partfuggetlen.hu  www.szochalo.hu  

Szakmai közösségi adatbázisok: www.szmi.hu www.bszf.hu www.mogyesz.hu www.euhalo.hu   www.afsz.hu  
www.kszk.gov.hu Szociális munkában alkalmazható e-szolgáltatások: CD jogtár, 
http://www.allamkincstar.gov.hu/ http://szocialisregiszter.afsz.hu www.obh.hu www.magyarorszag.hu  
www.oep.hu  www.onyf.hu  
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Tantárgy neve: 
Társadalomkutatási módszerek alkalmazása a szociális 
munkában  

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM2206 
Tárgyfelelős intézet: ME-BTK ATTI 

Tantárgyelem: Szociológia tudományok 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bányai Emőke 

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: BTBLSZM1104 

Óraszám/hét: 5 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy a társadalomtudományi kutatások módszertani alapjaival ismerteti meg a hallgatókat annak érdekében, 
hogy képessé váljanak önállóan problémákat beazonosítani és feltárni, a megoldásokat kiérlelni, kutatásokat 
kivitelezni mind kvantitatív, mind kvalitatív módszerekkel.  

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. A társadalomkutatási módszerek elméleti alapjai; a kutatási terv elkészítése 

2. Kvantitatív módszerek: alapsokaság és minta, mintavételi eljárások, adatgyűjtési technikák, adatok 

másodelemzése. 

3. Kvalitatív módszerek I. - Dokumentáló technikák: megfigyelés, esettanulmány, fotó- és videotechnikák, 

internetes kutatás. 

4. Kvalitatív módszerek II. – Interjútechnikák 

5. Kvalitatív módszerek III. – Kreativitást ösztönző és projektív technikák 

6. A legfontosabb változás (Most Significant Change) 

7. Részvételi és akciókutatás a szociális munkában 

8. Fókuszcsoportok a szociális munkában   

9. Kutatási etika, kutatási beszámoló  

10. A szociális munka során használatos speciális adatgyűjtési módszerek áttekintése (pld. Ecomap, Genogram, 

Környezettanulmány, stb.)  

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az órákon való aktív részvétel. 
Gyakorlat teljesítésének módja, értékelése: 
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy 5-8 oldalas dolgozat írása a fenti témák valamelyikéből, a 
szakdolgozati formai követelményeknek https://bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/szabalyzatok.php#szabalyzatok 
megfelelően, irodalomjegyzékkel, hivatkozásokkal. 
A dolgozatot 2023. június 25-ig kell e-mailen eljuttatni a következő címre: emoke.banyai@uni-miskolc.hu .  
1-20%: elégtelen, 21-40% elégséges, 41-60% közepes, 61-80% jó, 81-100% jeles.) Pótlásra egy alkalommal van 
lehetőség, rendkívüli esetben, írásos jelzés alapján.  

Kötelező irodalom: 

ACZÉL ZSÓFIA: 7 év – A legfontosabb változás A BAGázs Közhasznú Egyesület közösségi munkájának hatása a bagi 
szegregátumban. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 5(4), 2018. 
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/615 

FÁBIÁN GERGELY – HEGYESI GÁBOR (SZERK.): Tudományos kutatás és kutatás a szociális munkában I.  c. kötetből a 
következő fejezetek: Madácsy József: Kutatásetikai irányelvek a szociális munkában (38-55.) Herczog Mária: 
Értékelés a szociális munkában (56-91.), Héderné Berta Edina: A szociális esetmunka kutatásának lehetőségei - 
kutatási célok, tapasztalatok és eredmények (183-199.), Fehér Boróka: Narratív technikák a szociális munkában 
(200-235), Sik Dorka - Szécsi Judit A fókuszcsoport, mint módszer szerepe a szociális munkában (236-257), 
Csizmadia Zoltán - Huszti Éva Az egyéni, a csoport- és közösségi szintű kapcsolatok, illetve a szervezetközi 

https://bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/szabalyzatok.php#szabalyzatok
mailto:emoke.banyai@uni-miskolc.hu
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/615
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viszonyok empirikus vizsgálatának módszerei (258-298.), MTA, 2021, 
A_szocialis_munka_elmelete_es_gyakorlata_Tudomanyos_gondolkodas_es_kutatas_a_szocialis_munkaban_I.p
df-2021-01-14-08-31-26.pdf (unideb.hu) 

FEUER MÁRIA (SZERK.): A családsegítés elmélete és gyakorlata c. szöveggyűjteményből a következő fejezetek: A 
genogram (129-133.), Családi fényképek (135-137.), A családi otthon alaprajza (138-140)., Családi videotréning 
(186-194.), Akadémia Kiadó, 2008. 

HORVÁTH DÓRA - MITEV ARIEL: Alternatív kutatási kézikönyv. Aliena Kiadó, 2015. 

KATZ KATALIN: Írók és olvasók a társadalomtudományokban: Kutatás, interjú és terápia narratív megközelítésben. In: 
Uő:Szociális munka és szupervízió: Irányelvek, megközelítések, dilemmák. ELTE TÁTK, Budapest, 2011, 
Katz_Szocialis_munka_es_szupervizio.pdf (elte.hu), 141-164. old. 

PATAKI GYÖRGY – VÁRI ANNA: Részvétel-akció-kutatás. MTA, 2011, Akkor ismersz meg valamit, ha megpróbálod 
megváltoztatni - Qubit 

SOLT Otília: Interjúzni muszáj. IN: Uő: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I. Beszélő, Budapest, 1998 

VÁLYI RÉKA: A legfontosabb változás – The Most Significant Change. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 5(4), 2018. 
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/6158 

 

 

Ajánlott irodalom: 

B. ERDŐS MÁRTA_TALYIGÁS KATALIN (SZERK.): Tudományos gondolkodás és kutatás a szociális munkában II. 
A_szocialis_munka_elmelete_es_gyakorlata_Tudomanyos_gondolkodas_es_kutatas_a_szocialis_munkaban_II_
2.pdf-2021-11-18-01-22-15.pdf (unideb.hu) 

BABBIE, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. BALASSI, Budapest, 2003 

SEIDMAN, Irving: Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. MŰSZAKI, Bp., 2002 

VICSEK Lilla: Fókuszcsoport. OSIRIS, Bp., 2006 

Statisztikai adatbázisok:www.tarki.hu www.ksh.hu https://teir.vati.hu/szoc_agazat/ www.terport.hu  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ Irodalmi adatbázisok: 
http://www.3sz.hu/ www.europa.eu www.eisz.hu www.gyerekesely.hu  www.szmm.gov.hu 
www.partfuggetlen.hu  www.szochalo.hu  

Szakmai közösségi adatbázisok: www.szmi.hu www.bszf.hu www.mogyesz.hu www.euhalo.hu   www.afsz.hu  
www.kszk.gov.hu Szociális munkában alkalmazható e-szolgáltatások: CD jogtár, 
http://www.allamkincstar.gov.hu/ http://szocialisregiszter.afsz.hu www.obh.hu www.magyarorszag.hu  
www.oep.hu  www.onyf.hu  
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Tantárgy neve: 
A jogtudomány alapjai 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM2207 
 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező  

Tárgyfelelős: Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév:  
2T 

Előfeltétel: - 

Óraszám/hét:  
2-0 

Számonkérés módja: k 

Kreditpont:  
3 

Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy célja: a szociális munka végzéséhez nélkülözhetetlen jogi ismeretek alapjainak lerakása. Bemutatja a A 
tárgy célja: a szociális munka végzéséhez nélkülözhetetlen jogi ismeretek alapjainak lerakása. Bemutatja a 
jogrendszer felépítését, alapkategóriáit. Foglakozik az emberi jogokkal, a jog által is rögzített szociálpolitikai 
alapelvekkel, értékekkel. Felveti a jogalkotás és a jogalkalmazás során leggyakrabban megjelenő szociális 
vonatkozású dilemmákat. Felhívja a figyelmet azokra a lehetőségekre és korlátokra, melyek a társadalmi 
problémák jogi úton történő rendezésére vonatkoznak. 
Fejleszti a hallgatók jogszabály értelmezési készségét, a jogi eljárások lehetőségének felismerését, erősíti 
érzékenységüket a társadalmi, morális és jogi igazságosság összeegyeztetésére és különbségeinek felismerésére. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a hallgatók képesek lesznek megérteni a jogi alrendszer működését, kapcsolódását a többi alrendszerhez 
képesség: az óra folyamán kezelni és használni kell joghoz kapcsolódó adatbázisokat, hagyományos és 
elektronikus forrásokat 
attitűd: a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségét elfogadja, s ennek keretében megérti a jogi 
alrendszer ismeretének fontosságát 
autonómia és felelősség: a tárgy fejleszti az állampolgári tudatosságot és aktivitást, szolidaritást, közéleti 
részvételt, az esélyegyenlőség támogatásának fontosságát, társadalompolitikai kérdések iránti felelősséget 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. A jog fogalma és funkciói, ezek történeti változása, normák az emberi magatartás szabályozásában*  

2. Jogforrások hierarchiája, Jogalkotás és jogértelmezés, Joghézag, mérlegelés, méltányosság*  

3. Magyarország alkotmánya, Alapvető emberi jogok és érvényesítési lehetőségeik* 

4. A jog keletkezése, érvényessége, hatálya, A jogszabály fogalma, szerkezete és típusai, A jogi eljárások, 

jogi szereplők, Jogi képviselet, beadványok, jogorvoslatok* 

5. Civil szféra és vállalkozások 

6. Jogágak. Jogi személy, jogképesség, cselekvő képesség* 

7. Szerződések 

8. Jogrendszerek áttekintése, kontinentális és angolszász jogrendszer* 

9. Romani kris (film+ megbeszélése) 

10. Az iszlám joga 

11. Film1 

12. zsiai és afrikai jogrendszerek 

13. Film 2 

Intézménylátogatás: börtön 
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Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
prezentáció aláírásért (5 perces prezentáció, szociális munkásoknak egy szerződéstípus vagy egy cégtípus főbb 
jellemzői, politológusoknak a magyar alkotmányhoz kapcsolódó előadás,  
nemzetközi tanulmányon valamely jogrendszerhez kapcsolódó előadás,  
szociológusoknak érdekes jogeset vagy egy jogszociológiailag releváns téma statisztikákkal.  
A szociális munkások és politológusok az első 7 héten,  
szociológusok és nemzetközi tanulmányosok 8-13 héten, amikor elkészülnek a kiselőadással) 
 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: szóbeli vizsga 
 

Kötelező irodalom: 
Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. Bíbor, Miskolc, 2003. 
BADÓ-LOSS: Betekintés a jogrendszerek világába. NYITOTT Könyv Kiadó, Budapest, 2003 
Burrows, Mair: European Social Law, Wiley, 1996 
 
Ajánlott irodalom: 
Szabó Miklós (szerk.): Bevezetés a jog-és államtudományokba. Bíbor, Miskolc, 2001. 
Pokol Béla: Jogi alaptan. Rejtjel, Budapest, 2000. 

     European Journal of Social Law 
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Tantárgy neve: 
A társadalomtudományok jogtudományi alapjai 
Jogtudomány alapjai 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNKN203; 

BTSCN2205; BTUPLN91, BTBNKL203; 
BTBLSZM2207 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: k 

Tárgyfelelős: Havasi virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév:  
2 

Előfeltétel: . 

Óraszám/hét:  
28 ea 

Számonkérés módja: k 

Kreditpont:  
3 

Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy célja: a szociális munka végzéséhez nélkülözhetetlen jogi ismeretek alapjainak lerakása. 
Bemutatja a jogrendszer felépítését, alapkategóriáit. Foglakozik az emberi jogokkal, a jog által is 
rögzített szociálpolitikai alapelvekkel, értékekkel. Felveti a jogalkotás és a jogalkalmazás során 
leggyakrabban megjelenő szociális vonatkozású dilemmákat. Felhívja a figyelmet azokra a 
lehetőségekre és korlátokra, melyek a társadalmi problémák jogi úton történő rendezésére 
vonatkoznak. 
Fejleszti a hallgatók jogszabály értelmezési készségét, a jogi eljárások lehetőségének felismerését, 
erősíti érzékenységüket a társadalmi, morális és jogi igazságosság összeegyeztetésére és 
különbségeinek felismerésére. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a hallgatók képesek lesznek megérteni a jogi alrendszer működését, kapcsolódását a többi 
alrendszerhez 
képesség: az óra folyamán kezelni és használni kell joghoz kapcsolódó adatbázisokat, hagyományos és 
elektronikus forrásokat 
attitűd: a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségét elfogadja, s ennek keretében megérti a 
jogi alrendszer ismeretének fontosságát 
autonómia és felelősség: a tárgy fejleszti az állampolgári tudatosságot és aktivitást, szolidaritást, 
közéleti részvételt, az esélyegyenlőség támogatásának fontosságát, társadalompolitikai kérdések iránti 
felelősséget 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. A jog fogalma és funkciói, ezek történeti változása, normák az emberi magatartás 

szabályozásában*  

2. Jogforrások hierarchiája, Jogalkotás és jogértelmezés, Joghézag, mérlegelés, méltányosság  

3. Magyarország alkotmánya, Alapvető emberi jogok és érvényesítési lehetőségeik 

      4.        A jog keletkezése, érvényessége, hatálya, A jogszabály fogalma, szerkezete és típusai, A jogi 
eljárások, jogi szereplők, Jogi képviselet, beadványok, jogorvoslatok 

4. 5.          Civil szféra és vállalkozások 
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5. 6.          Jogágak. Jogi személy, jogképesség, cselekvőképesség 

6. 7.           Szerződések 

7. 8.            Jogrendszerek áttekintése, kontinentális és angolszász jogrendszer 

8.           Romani kris (film+ megbeszélése) 

9.           Az iszlám joga 

10.           Film1 

11.           Ázsiai és afrikai jogrendszerek 

12.           Film 2 

13.           Intézménylátogatás: börtön 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
prezentáció aláírásért (5 perces prezentáció, szociális munkásoknak egy szerződéstípus vagy egy 
cégtípus főbb jellemzői, politológusoknak a magyar alkotmányhoz kapcsolódó előadás, nemzetközi 
tanulmányon valamely jogrendszerhez kapcsolódó előadás, szociológusoknak érdekes jogeset vagy egy 
jogszociológiailag releváns téma statisztikákkal. A szociális munkások és politológusok az első 7 héten, 
szociológusok és nemzetközi tanulmányosok 8-13 héten, amikor elkészülnek a kiselőadással) 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
vizsga 
Tételek: 
A jog fogalma és funkciói, ezek történeti változása, normák az emberi magatartás szabályozásában  

Jogforrások hierarchiája  

Magyarország alkotmánya  

Alapvető emberi jogok és érvényesítési lehetőségeik 

A jog keletkezése, érvényessége, hatálya  

A jogszabály fogalma, szerkezete és típusai  

1. Civil szféra és vállalkozások típusai 

2. Jogágak 

3. Jogrendszerek áttekintése 

4. Kontinentális és angolszász jogrendszer összehasonlítása 

      Az iszlám jog 

 

Kötelező irodalom: 
Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. Bíbor, Miskolc, 2003. 

BADÓ-LOSS: Betekintés a jogrendszerek világába. NYITOTT Könyv Kiadó, Budapest, 2003 
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Burrows, Mair: European Social Law, Wiley, 1996 
ppt-k 
Ajánlott irodalom: 
Szabó Miklós (szerk.): Bevezetés a jog-és államtudományokba. Bíbor, Miskolc, 2001. 

Pokol Béla: Jogi alaptan. Rejtjel, Budapest, 2000. 

     European Journal of Social Law 
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Tantárgy neve: 
Közgazdaságtani alapismeretek 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM2208 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév:  
2T 

Előfeltétel: - 

Óraszám/hét:  
2-0 

Számonkérés módja: k 

Kreditpont:  
3 

Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Az óra keretében igyekszünk a hallgatók gazdasági műveltségét megalapozni a legfontosabb makrogazdasági 
fogalmak, jelenségek, összefüggések megismerésével. Az elméleti ismereteket megtanulják adott ország példáin 
alkalmazni a hallgatók. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: az óra hozzájárul, hogy a hallgató ismerje és értse a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a 
társadalmi és szociális problémák keletkezését, elsősorban a gazdasági élet szemszögéből 
képesség: fejlődik a hallgató képessége, hogy kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazzon  
társadalmi és szociális problémákat, a veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát megértse 
attitűd: fejlődik a hallgató érzékenysége és nyitottsága a társadalmi és szociális problémákra, valamint 
elkötelezettsége és felelősségvállalása a szakma értékei és a társadalmi szolidaritás iránt, hisz a globalizáció és 
piaci működés árnyoldalait jobban megérti 
autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 
 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. Közgazdaságtan története, közgazdasági iskolák 
2. Mikorökonómia alapfogalmai, összefüggései: háztartások 
3. Mikorökonómia alapfogalmai, összefüggései: vállalatok 
4. The Corporation c. dokumentum film 
5. Zárthelyi és/vagy kiselőadások 
6. Makrogazdaság alapfogalmai, szereplői; a makroökonómiai körforgás; A makrogazdaság számlarendszerei;  
7. Pénz (története, funkciói) és bankrendszer (története, mai működése); Pénzpiaci eszközök, pénzügyi 

biztosítékok;  
8. Infláció; Munkanélküliség;  
9. Gazdaságpolitika; költségvetési politika 
10. Monetáris politika 
11. Globalizáció;  
12. Gazdasági ciklusok, válságok. 
13. Bhután. Dokumentum film 
14. Fenntartható fejlődés, társadalmilag felelős vállalkozások 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
prezentáció vagy zárthelyi mikroökonómiából aláírásért 
 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
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országelemzés megadott szempontok szerint , makroökonómiai ismeretek alkalmazásával 
 

Kötelező irodalom: 
Nagy A.(szerk.): Makroökonómia. PSZF, Budapest, 1997. 
Mazzucato, M (2014): The Entepreneurial State. Public Affairs, new York. SBN 978-I-61039-613-4 
Csaba, L (2011): A kínai paradoxon. In: Patsch,F .szerk.,: Misszió- globalizáció- etika. L’Harmattan Kiadó, Budapest 
141-154.old. 
Csaba, L (2010): Szlovénia vagy Szlovákia nyomában? Megjelent: TARDOS,K.szerk.,: Felzárkózás vagy 
lemaradás?Gondolat Kiadó, Budapest 75-102.old. 
 
Ajánlott irodalom: 
SAMUELSON-NORDHAUS: Közgazdaságtan. KJK-Kerszöv, Bp., 2003. 
Dowling, G. R: The art and science of marketing: Marketing for marketing managers. Oxford University Press, 
2004, Oxford 
Jávorszky, I: Alkalmazott közgazdaságtan: gazdálkodási és vállalkozási ismeretek.Junior Achievment 
Magyarország, 2002, Szeged 
Hámori, B: Érzelemgazdaságtan.Kossuth, 1998, Budapest 
Szabó, K- hámori, B: Információgazdaság. Akadémiai Kiadó, 2006, Budapest 
Mérő, L: Mindenki másképp egyforma. Tercium, 1996, Budapest 
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Tantárgy neve: 
Közgazdaságtani alapismeretek 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM2208 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): Mihályi Helga 

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: - 

Óraszám 10 óra/félév Számonkérés módja: k 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
Az óra keretében igyekszünk a hallgatók gazdasági műveltségét megalapozni a legfontosabb makrogazdasági 
fogalmak, jelenségek, összefüggések megismerésével. Az elméleti ismereteket megtanulják adott ország példáin 
alkalmazni a hallgatók. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: alkalmazás 
attitűd: nyitottság, empátia, elkötelezettség 
autonómia és felelősség: segítés, intervenció 
 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. A közgazdaságtan fogalma, története, alapjai és a közgazdasági iskolák 
2. A mikroökonómia alapfogalmai, összefüggései: a piaci mechanizmus 
3. Termékpiac: a fogyasztói magatartás és a kereslet 
4. Termékpiac: a vállalat, a kínálat elmélete 
5. Termelési tényezők 
6. Kiselőadások az aláírásért 
7. Kiselőadások az aláírásért 
8. Kiselőadások az aláírásért 
9. A makroökonómia alapfogalmai, összefüggései, története, szereplői és kölcsönhatásaik 
10. A pénz története, funkciói és a bankrendszer története, mai működése 
11. Egyensúlyi problémák a makrogazdaságban: infláció 
12. Egyensúlyi problémák a makrogazdaságban: munkanélküliség 
13. Az állam makrogazdasági szerepe: gazdaságpolitika, költségvetési politika, monetáris politika 
14. Gazdasági növekedés, gazdasági ciklusok, globalizáció, fenntartható fejlődés 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:  
Kiselőadás tartása az aláírásért.  
 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Ország elemzés megadott szempontok szerint és annak szóbeli ismertetése. 
 

Kötelező irodalom: 
Dr. Szilágyi Dezsőné: A közgazdaságtan alapjai I. – Bevezetés a mikroökonómiába, Miskolc, 2006. 
Farkasné Fekete Mária, Molnár József: Közgazdaságtan I. – Mikorökonómia 
https://jogikar.uni-miskolc.hu/files/8649/18-Mikrookonomia.pdf  
Dr. Szilágyi Dezsőné: A közgazdaságtan alapjai II. – Bevezetés a makroökonómiába, Miskolc, 2006. 
Misz József, Tömpe Ferenc: Közgazdaságtan II. – Makroökonómia  
https://jogikar.uni-miskolc.hu/files/8651/19-Makrookonomia.pdf  

https://jogikar.uni-miskolc.hu/files/8649/18-Mikrookonomia.pdf
https://jogikar.uni-miskolc.hu/files/8651/19-Makrookonomia.pdf
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Ajánlott irodalom: 
Samuelson, Nordhaus: Közgazdaságtan. KJK-Kerszöv, Bp., 2003. 
Dowling, G. R: The art and science of marketing: Marketing for marketing managers. Oxford University Press, 
2004, Oxford 
Jávorszky, I: Alkalmazott közgazdaságtan: gazdálkodási és vállalkozási ismeretek. Junior Achievment 
Magyarország, 2002, Szeged 
Mérő, L: Mindenki másképp egyforma. Tercium, 1996, Budapest 
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Tantárgy neve:  
Szociálpolitika alapjai II. 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM2209 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szirbik Gabriella, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 2T (első tavaszi félév) Előfeltétel: BTBNSZM1106 

Óraszám/hét: 2 -0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A „Szociálpolitika alapjai II.” c. tárgy a „Társadalom- és szociálpolitika” tananyagcsoportba tartozik. A tantárgy 
a „Szociálpolitika alapjai I.” tárgyra épül.  Feladata, hogy a szociális munka alapképzés hallgatói a szociálpolitika 
alapvető értelmezési kereteinek birtokában, tovább bővítsék szociálpolitikai tudásukat. A szociálpolitika 
elmélet és gyakorlat specifikus összetevői is bemutatásra kerülnek a nagy átfogó rendszerek és a konkrét 
szociális szolgáltatások működése kapcsán. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  

 Ismeri a szociálpolitika értelmezési kereteit, a szociálpolitika területeit, a szociálpolitikára ható 

értékeket, a szociálpolitika elosztási mechanizmusait, valamint a társadalmi, szociális problémák 

kezelésében alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat. 

 Ismeri a társadalmi egyenlőtlenségek többdimenziós rendszerét, a társadalmi igazságosság, a 

társadalmi kockázatok, az emberi és állampolgári jogok összefüggéseit. 

 Ismeri az egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése érdekében felhasználható szociálpolitikai 

eszközöket. 

 Ismeri és érti a hazai, európai és globális társadalmi problémákat, ismeretei birtokában képes 

értelmezni a társadalmi problémák létrejöttét, hatásait, s a kezelésüket befolyásoló tényezőket. 

 Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, komplexitását, s inter-diszciplináris 

jellegét. 
képesség: 

  Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései között, képes konkrét társadalmi problémák 

beazonosítására, s a lehetséges megoldási módszerek, modellek között biztonsággal tájékozódik.  

 Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, 

életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok 

elemzésének szükségességét. 

 Képes a kritikai gondolkodásra, a szociális munka professzió alapvető értékeinek interiorizálása mellett. 
attitűd:  

 Érzékeny, nyitott, elkötelezett a társadalmi problémák, a szakmai kihívások, a demokratikus elvek és az 

egyenlőbb társadalom irányába. 

 Empatikus az egyének, családok, közösségek problémáival szemben. 

 Felelős a szakmai önismeret, és a szakmai újítások irányába. 
autonómia:  

 Felelős, önreflexív munkavégzés a szociális munka gyakorlatban, nyílt kommunikáció, következetesség 

a szakmai etikai kódex szabályai szerint. 
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Tantárgy tematikus leírása: 
A tantárgy a szociálpolitikai ismeretek bővítését tűzi ki célul, mind az átfogó, rendszerszintű, mind a specifikus 
területeket illetően. 

Előadás: 
1. Egyenlőtlenség, jövedelmi egyenlőtlenség, szegénység 
2. A szegénység mérése, hazai és nemzetközi gyakorlatok I. 
3. A szegénység mérése, hazai és nemzetközi gyakorlatok II. 
4. A szociális kockázatok kezelése 
5. A társadalombiztosítás 
6. A piaci kudarc esetei, az állami beavatkozás indokoltsága 
7. jóléti állam tipológiák, modellek 
8. A jóléti állam válsága, elméleti megfontolások 
9. Szociálpolitika a 21.század elején 
10. Elszabaduló egyenlőtlenségek – Magyarország szociálpolitikája 1990-2010.között 
11. A szegénység új trendjei Magyarországon 
12. Magyarország szociálpolitikája 2010-től 
13. A magyar szociálpolitika és az Európai Szociális Modell  
14. Összefoglalás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: nincs 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A kurzus szóbeli kollokviummal zárul. Az előadások 75%-án kötelező a részvétel. 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: nincs 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A kurzus szóbeli kollokviummal zárul. Az előadások 75%-án kötelező a részvétel. 

Kötelező irodalom: 

 Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály: Szociálpolitika, 2010, kijelölt fejezetek: 4-9. hét (előadás)  
https://dtk.tankonyvtar.hu/handle/123456789/8320 

 Csaba Iván–Tóth István György: A jóléti állam politikai gazdaságtana, In: Csaba Iván– Tóth István György 
szerk.: A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris, Bp. 1999. 7–42. 

 Esping-Andersen, Gösta (1999): Jóléti államok az évszázad végén: a munkaerőpiac, a családszerkezeti és a 
demografiai változások hatásai, in Csaba Iván–Tóth István György (szerk.): A jóléti állam politikai 
gazdaságtana 89–112. 

 Ferge Zsuzsa (2000): Egy mítosz társadalmi ára: Nemzetközi paradigmaváltás és a magyar szociálpolitika, in 
Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Budapest: HRSZE 71–95 

 Szikra Dorottya: A magyar nyugdíjrendszer a rendszerváltás óta In. Ferge Zsuzsa (szerk.)  Magyar 
társadalom - és szociálpolitika (1990-2015.) Osiris, Budapest, 2017. pp.: 288-309. 
http://real.mtak.hu/84683/1/TB_25_Szikra.pdf 

 
Ajánlott irodalom: 

 Szikra Dorottya: Távolodás ez európai szociális modelltől – a szegénység társadalompolitikája  
In. MAGYAR TUDOMÁNY (ISSN: 0025-0325) (eISSN: 1588-1245) 179: (6) pp. 858-871. 2018. 
https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f7997#matud_f7997 

 Czibere Károly – Sziklai István – Mester Dániel – Dr. Vörös Gyula – Sidlovics Ferenc – Skultéti József – 
Beszterczey András (2011): Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 – 2020 Budapest, 
http://www.szocialisklaszter.hu/adat/dokumentumtar/hu16_nszk_2011_10.pdf 

 Paul Spicker: An introduction to Social Policy online tananyag http://www.spicker.uk/social-policy/ 

 
  

https://dtk.tankonyvtar.hu/handle/123456789/8320
http://real.mtak.hu/84683/1/TB_25_Szikra.pdf
https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f7997#matud_f7997
http://www.szocialisklaszter.hu/adat/dokumentumtar/hu16_nszk_2011_10.pdf
http://www.spicker.uk/social-policy/
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Tantárgy neve:  
Szociálpolitika alapjai II. 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM2209 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szirbik Gabriella, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 2T (első tavaszi félév) Előfeltétel: BTBLSZM1106 

Óraszám/hét: 2 -0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A „Szociálpolitika alapjai II.” c. tárgy a „Társadalom- és szociálpolitika” tananyagcsoportba tartozik. A 
tantárgy a „Szociálpolitika alapjai I.” tárgyra épül.  Feladata, hogy a szociális munka alapképzés hallgatói a 
szociálpolitika alapvető értelmezési kereteinek birtokában, tovább bővítsék szociálpolitikai tudásukat. A 
szociálpolitika elmélet és gyakorlat specifikus összetevői is bemutatásra kerülnek a nagy átfogó rendszerek 
és a konkrét szociális szolgáltatások működése kapcsán. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  

 Ismeri a szociálpolitika értelmezési kereteit, a szociálpolitika területeit, a szociálpolitikára ható 

értékeket, a szociálpolitika elosztási mechanizmusait, valamint a társadalmi, szociális problémák 

kezelésében alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat. 

 Ismeri a társadalmi egyenlőtlenségek többdimenziós rendszerét, a társadalmi igazságosság, a 

társadalmi kockázatok, az emberi és állampolgári jogok összefüggéseit. 

 Ismeri az egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése érdekében felhasználható szociálpolitikai 

eszközöket. 

 Ismeri és érti a hazai, európai és globális társadalmi problémákat, ismeretei birtokában képes 

értelmezni a társadalmi problémák létrejöttét, hatásait, s a kezelésüket befolyásoló tényezőket. 

 Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, komplexitását, s inter-diszciplináris 

jellegét. 
képesség: 

  Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései között, képes konkrét társadalmi 

problémák beazonosítására, s a lehetséges megoldási módszerek, modellek között biztonsággal 

tájékozódik.  

 Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, 

életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok 

elemzésének szükségességét. 

 Képes a kritikai gondolkodásra, a szociális munka professzió alapvető értékeinek interiorizálása 

mellett. 
attitűd:  

 Érzékeny, nyitott, elkötelezett a társadalmi problémák, a szakmai kihívások, a demokratikus elvek és 

az egyenlőbb társadalom irányába. 

 Empatikus az egyének, családok, közösségek problémáival szemben. 

 Felelős a szakmai önismeret, és a szakmai újítások irányába. 
autonómia:  
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Felelős, önreflexív munkavégzés a szociális munka gyakorlatban, nyílt kommunikáció, következetesség a 
szakmai etikai kódex szabályai szerint. 

Tantárgy tematikus leírása: 
A tantárgy a szociálpolitikai ismeretek bővítését tűzi ki célul, mind az átfogó, rendszerszintű, mind a specifikus 
területeket illetően.. 

Előadás: 
1. Egyenlőtlenség, jövedelmi egyenlőtlenség, szegénység 
2. A szegénység mérése, hazai és nemzetközi gyakorlatok I. 
3. A szegénység mérése, hazai és nemzetközi gyakorlatok II. 
4. A szociális kockázatok kezelése 
5. A társadalombiztosítás 
6. A piaci kudarc esetei, az állami beavatkozás indokoltsága 
7. jóléti állam tipológiák, modellek 
8. A jóléti állam válsága, elméleti megfontolások 
9. Szociálpolitika a 21.század elején 
10. Elszabaduló egyenlőtlenségek – Magyarország szociálpolitikája 1990-2010.között 
11. A szegénység új trendjei Magyarországon 
12. Magyarország szociálpolitikája 2010-től 
13. A magyar szociálpolitika és az Európai Szociális Modell  
14. Összefoglalás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: nincs 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: A kurzus szóbeli kollokviummal zárul. Az 
előadások 75%-án kötelező a részvétel. 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: nincs 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: A kurzus szóbeli kollokviummal zárul. Az 
előadások 75%-án kötelező a részvétel 

Kötelező irodalom: 
Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály: Szociálpolitika, 2010, kijelölt fejezetek: 4-9. hét (előadás)  

https://dtk.tankonyvtar.hu/handle/123456789/8320 
Csaba Iván–Tóth István György: A jóléti állam politikai gazdaságtana, In: Csaba Iván– Tóth István György szerk.: 
A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris, Bp. 1999. 7–42. 

Esping-Andersen, Gösta (1999): Jóléti államok az évszázad végén: a munkaerőpiac, a családszerkezeti és a 
demografiai változások hatásai, in Csaba Iván–Tóth István György (szerk.): A jóléti állam politikai 
gazdaságtana 89–112. 

Ferge Zsuzsa (2000): Egy mítosz társadalmi ára: Nemzetközi paradigmaváltás és a magyar szociálpolitika, in 
Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Budapest: HRSZE 71–95 

Szikra Dorottya: A magyar nyugdíjrendszer a rendszerváltás óta In. Ferge Zsuzsa (szerk.)  Magyar társadalom - 
és szociálpolitika (1990-2015.) Osiris, Budapest, 2017. pp.: 288-309. 
http://real.mtak.hu/84683/1/TB_25_Szikra.pdf 

 
Ajánlott irodalom: 
Szikra Dorottya: Távolodás ez európai szociális modelltől – a szegénység társadalompolitikája In. MAGYAR 
TUDOMÁNY (ISSN: 0025-0325) (eISSN: 1588-1245) 179: (6) pp. 858-871. 2018. 
https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f7997#matud_f7997 

Czibere Károly – Sziklai István – Mester Dániel – Dr. Vörös Gyula – Sidlovics Ferenc – Skultéti József – 
Beszterczey András (2011): Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 – 2020 Budapest, 
http://www.szocialisklaszter.hu/adat/dokumentumtar/hu16_nszk_2011_10.pdf 

Paul Spicker: An introduction to Social Policy online tananyag http://www.spicker.uk/social-policy/ 

 

https://dtk.tankonyvtar.hu/handle/123456789/8320
http://real.mtak.hu/84683/1/TB_25_Szikra.pdf
https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f7997#matud_f7997
http://www.szocialisklaszter.hu/adat/dokumentumtar/hu16_nszk_2011_10.pdf
http://www.spicker.uk/social-policy/
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Tantárgy neve: 
Fejlődés és személyiséglélektan 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM2210 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: BTBNSZM1101, BTBNSZM1102 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A félév során először a személyiséglélektan szemléletmódjával, módszereivel ismeretjük meg a hallgatókat, 
majd a személyiség leírására vonatkozó elméletekkel. Ezt követően a másik nagyobb tematikus blokkban a 
fejlődéselmélet tárgyalása következik, a különböző életkori szakaszok fejlődéslélektani sajátosságainak 
áttekintésével.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai tudomány szociális munkához tartozó  
fogalomkészletét. 
képesség: Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggéseiben, és képes új szolgáltatások  
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében, Képes a bizalomépítésre, a 
nyílt,  
hiteles, hatékony kommunikációra. 
attitűd: Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek 
közötti  
felelős cselekvésre. Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz,  
csoportokhoz és közösségekhez. 
autonómia és felelősség: Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és  
alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati 
megalapozottsággal  
végzi és képviseli. Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért 

Előadás: 
Tantárgy tematikus leírása: 

1. A személyiség fogalma, a személyiség megismerése. Személyiségvizsgáló módszerek 
2. A személyiség értelmezésének és tanulmányozásának megközelítései. Evolúciós és biológiai 

értelmezés.  

3. Diszpozicionális megközelítés, pszichoanalitikus értelmezések, neoanalitikus perspektívák. 

4. Tanulásközpontú megközelítések. Fenomenológiai értelmezések. A szociális-kognitív változókra és a 

kognitív  

5. önszabályozásra hangsúlyt helyező megközelítések 

6. A fejlődéslélektan tudománytörténete és központi kérdései 

7. A méhen belüli fejlődés és a születés 

8. Újszülöttkor 

9. Csecsemőkor 

10. Kisgyermekkor 
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11. Óvodáskor 

12. Iskoláskor 

13. Serdülőkor 

14. Életkezdési krízis és más krízisek 

15. A félév zárása 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:- 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A félév szóbeli vizsgával zárul. Az órai anyagot, a ppt-ket és a kijelölt szakirodalmat kérem számon, 
megadott tételek mentén. 

Kötelező irodalom: 
Az alábbi oldalon fent lesznek a tantárgyhoz tartozó ppt-k:  

ME - BK - Szociológiai Intézet (uni-miskolc.hu) 

Az órán kijelölt részek az alábbi könyvekből:  

Oláh Attila: Pszichológiai alapismeretek. 466-533. illetve: 596-664.  

B    https://mek.oszk.hu/05400/05478/05478.pdf 

Be Berghauer-Olasz Emőke: Fejlődéslélektan I.  

htt https://genius-ja.uz.ua/sites/default/files/csatolmanyok/magyar-nyelvu-oktatasi-jegyzetek-es-magyar-
nyelvu-szaknyelvi-szotarak-nyerteseinek-dokumentumjai-472/fejlodeslelektanijegyzet12mb.pdf 

Be Berán Eszter, Berta Judit, Csabai Krisztina, Márkus Lilla, Medgyesi Patrícia Fejlődéslélektan gyakorlatok 

https://btk.ppke.hu/uploads/articles/4090/file/Fejl%C5%91d%C3%A9sl%C3%A9lektan%20gyakorlatok%20k
ari%20jegyzet_2018.pdf 

 
Ajánlott irodalom: 

Cole, Michael - Cole, Sheila R.: Fejlődéslélektan. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. 
Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése. Pécs, Helikon Kiadó, 2000.  
Mérei F. –V. Binét Á.: Gyermeklélektan Medicína, Bp. 2003 
Dr. Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia Okker Kiadó Zrt. Bp.; 1998 
Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Bp., 2008 
Wallon H.: Válogatott tanulmányok Gondolat Bp.; 1971 
Carver, Charles S. - Scheier Michael F.: Személyiséglélektan. Budapest, Osiris Kiadó, 2000. 
Douglas, A. [et al.]: Psychology. Boston, Houghton Mifflin Company, 1988. 

Lerner, Richard M.: Handbook of child psychology. New York, Wiley, 2006 
 

 
  

https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://mek.oszk.hu/05400/05478/05478.pdf
file:///C:/Users/Graholy%20Éva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8AIGBUNT/htt%20https:/genius-ja.uz.ua/sites/default/files/csatolmanyok/magyar-nyelvu-oktatasi-jegyzetek-es-magyar-nyelvu-szaknyelvi-szotarak-nyerteseinek-dokumentumjai-472/fejlodeslelektanijegyzet12mb.pdf
file:///C:/Users/Graholy%20Éva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8AIGBUNT/htt%20https:/genius-ja.uz.ua/sites/default/files/csatolmanyok/magyar-nyelvu-oktatasi-jegyzetek-es-magyar-nyelvu-szaknyelvi-szotarak-nyerteseinek-dokumentumjai-472/fejlodeslelektanijegyzet12mb.pdf
https://btk.ppke.hu/uploads/articles/4090/file/Fejl%C5%91d%C3%A9sl%C3%A9lektan%20gyakorlatok%20kari%20jegyzet_2018.pdf
https://btk.ppke.hu/uploads/articles/4090/file/Fejl%C5%91d%C3%A9sl%C3%A9lektan%20gyakorlatok%20kari%20jegyzet_2018.pdf
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Tantárgy neve: 
Fejlődés és személyiséglélektan 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM2210 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: BTBLSZM1101, BTBLSZM1102 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja:  
A félév során először a személyiséglélektan szemléletmódjával, módszereivel ismeretjük meg a hallgatókat, 
majd a személyiség leírására vonatkozó elméletekkel. Ezt követően a másik nagyobb tematikus blokkban a 
fejlődéselmélet tárgyalása következik, a különböző életkori szakaszok fejlődéslélektani sajátosságainak 
áttekintésével.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai tudomány szociális munkához tartozó 
fogalomkészletét. 
képesség: Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggéseiben, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében, Képes a bizalomépítésre, a nyílt, 
hiteles, hatékony kommunikációra. 
attitűd: Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek 
közötti felelős cselekvésre. Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, 
családokhoz, csoportokhoz és közösségekhez. 
autonómia és felelősség: Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és 
alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati 
megalapozottsággal végzi és képviseli. Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő 
beavatkozásért. 

Előadás, gyakorlat: 
1. A személyiség fogalma, a személyiség megismerése. Személyiségvizsgáló módszerek 
2. A személyiség értelmezésének és tanulmányozásának megközelítései. Evolúciós és biológiai 

értelmezés.  
3. Diszpozicionális megközelítés, pszichoanalitikus értelmezések, neoanalitikus perspektívák. 
4. Tanulásközpontú megközelítések. Fenomenológiai értelmezések. A szociális-kognitív változókra és a 

kognitív önszabályozásra hangsúlyt helyező megközelítések 
5. A fejlődéslélektan tudománytörténete és központi kérdései 
6. A méhen belüli fejlődés és a születés 
7. Újszülöttkor 
8. Csecsemőkor 
9. Kisgyermekkor 
10. Óvodáskor 
11. Iskoláskor 
12. Serdülőkor 
13. Életkezdési krízis és más krízisek 
14. A félév zárása 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:- 
Félévközi dolgozat / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:  
A félév szóbeli vizsgával zárul. Az órai anyagot, a ppt-ket és a kijelölt szakirodalmat kérem számon, megadott 
tételek mentén. 
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Kötelező irodalom: 

Az alábbi oldalon fent lesznek a tantárgyhoz tartozó ppt-k:  
ME - BK - Szociológiai Intézet (uni-miskolc.hu) 
 
Az órán kijelölt részek az alábbi könyvekből:  
Oláh Attila: Pszichológiai alapismeretek. 466-533. illetve: 596-664.  
B    https://mek.oszk.hu/05400/05478/05478.pdf 
Be Berghauer-Olasz Emőke: Fejlődéslélektan I.  
htt https://genius-ja.uz.ua/sites/default/files/csatolmanyok/magyar-nyelvu-oktatasi-jegyzetek-es-magyar-

nyelvu-szaknyelvi-szotarak-nyerteseinek-dokumentumjai-472/fejlodeslelektanijegyzet12mb.pdf 
Be Berán Eszter, Berta Judit, Csabai Krisztina, Márkus Lilla, Medgyesi Patrícia Fejlődéslélektan gyakorlatok 
https://btk.ppke.hu/uploads/articles/4090/file/Fejl%C5%91d%C3%A9sl%C3%A9lektan%20gyakorlatok%20ka

ri%20jegyzet_2018.pdf 
 

Ajánlott: 

Cole, Michael - Cole, Sheila R.: Fejlődéslélektan. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. 

Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése. Pécs, Helikon Kiadó, 2000.  

Mérei F. –V. Binét Á.: Gyermeklélektan Medicína, Bp. 2003 

Dr. Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia Okker Kiadó Zrt. Bp.; 1998 

Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Bp., 2008 

Wallon H.: Válogatott tanulmányok Gondolat Bp.; 1971 

Carver, Charles S. - Scheier Michael F.: Személyiséglélektan. Budapest, Osiris Kiadó, 2000. 

Douglas, A. [et al.]: Psychology. Boston, Houghton Mifflin Company, 1988. 

Lerner, Richard M.: Handbook of child psychology. New York, Wiley, 2006 

 
  

https://atti.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
https://mek.oszk.hu/05400/05478/05478.pdf
file:///C:/Users/Graholy%20Éva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8AIGBUNT/htt%20https:/genius-ja.uz.ua/sites/default/files/csatolmanyok/magyar-nyelvu-oktatasi-jegyzetek-es-magyar-nyelvu-szaknyelvi-szotarak-nyerteseinek-dokumentumjai-472/fejlodeslelektanijegyzet12mb.pdf
file:///C:/Users/Graholy%20Éva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8AIGBUNT/htt%20https:/genius-ja.uz.ua/sites/default/files/csatolmanyok/magyar-nyelvu-oktatasi-jegyzetek-es-magyar-nyelvu-szaknyelvi-szotarak-nyerteseinek-dokumentumjai-472/fejlodeslelektanijegyzet12mb.pdf
https://btk.ppke.hu/uploads/articles/4090/file/Fejl%C5%91d%C3%A9sl%C3%A9lektan%20gyakorlatok%20kari%20jegyzet_2018.pdf
https://btk.ppke.hu/uploads/articles/4090/file/Fejl%C5%91d%C3%A9sl%C3%A9lektan%20gyakorlatok%20kari%20jegyzet_2018.pdf
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II/1 
 

Tantárgy neve: 
Szociális munka csoportokkal 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM3301, 
BTBLSZM3301  
 
Tárgyfelelős intézet: ATTI  

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: BTBNSZM2201, BTBNSZM2202 
BTBLSZM2201, BTBLSZM2202 

Óraszám/hét: 2 óra/hét; 
Óraszám/félév: 10 óra/félév 

Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali és levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus szerves egységet képez a szociális ismeretek blokkhoz tartozó egyéb tárgyakkal különösen a Szociális  
esetmunka és a Szociális munka közösségekkel című kurzusokkal. Ezeken kívül ez az elméleti kurzus megalapozza  
a Projektmunka I-II. kurzusokat, melyek a csoportmunkát és a közösségi munkát a gyakorlatban mutatják be.  
Egységben kezelendő a Készségfejlesztés II. tárggyal. 
A tantárgy célja a szociális csoportok típusainak: a rekreációs, rekreációs-készségfejlesztő, oktató,  
problémamegoldó és döntéshozó, önsegítő, szocializációs és terápiás csoportjainak az alapvető csoportdinamikai  
fogalmaknak, a csoportmunka folyamatának, a csoportvezetés alapkérdéseinek, a legalapvetőbb csoportvezetői  
intervencióknak a megismerése. 
A tantárgy célja továbbá a szakmai kompetencia, a szociális professzió iránti elkötelezettség elmélyítése. 
A kurzus során a megtanult anyag elsajátításának ellenőrzésén kívül a következő készségek gyakorlását szolgálják  
a megoldandó feladatok: a megfigyelés és a megfigyelt jelenségek értelmezése önreflexió, a saját érzelmek,  
attitűdök felismerése és kezelése. 
Módszerek: előadások kérdésekkel irányított önálló irodalom-feldolgozás önálló kérdésfelvetésekre és válaszok  
keresésére ösztönzés, bemutatási lehetőség nyújtása.  
A tárgyak közötti integráció lehetőségei: Szociológiai és pszichológiai tárgyak. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: 
- Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák  
keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes  
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. 
- Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a társas viselkedés pszichológiai tényezőit, az emberek és a  
környezetük közötti interakciókat. 
képesség: 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott  
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
- Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak  
holisztikus elemzésére. 
attitűd: 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség  
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős  
cselekvésre. 
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- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és  
közösségekhez. 
autonómia és felelősség: 
- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex  
iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1-2. A szociális csoportmunka fogalmi és szemléletbeli keretei, szándékai, előnyei, értékei.  

3. Esetmunka – csoportmunka – közösségi munka összefüggései 

4-5. A szociális csoportmunka fő modelljei 

6.  A csoportmunka kialakítása, szervezése: a csoportmunkát igénybe vevők felmérése. 

7. A csoportmunka kialakítása, szervezése: forrásteremtés 

8. A szociális csoportmunka folyamata, a csoportfejlődés szakaszai, fázisai 

9-10. A csoport működésének belső világa, dinamikája, versengés-együttműködés, döntéshozás 

11. Konfliktusok és kezelésük. Egyén a csoportban, a csoport, mint kliens. 

12. A csoport vezetése, vezetői szerepek, funkciók, feladatok, felelősségek, stílusok, hatalom, kompetenciák, 
etika 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Írásbeli vizsga az órai anyag és a kötelező irodalom alapján!  
Aki jelest szeretne, annak mindkettőt maradéktalanul ismernie kell! 

Kötelező irodalom:  
Pataki Éva (2010): Szociális munka csoportokkal. Szociotéka, Debrecen. 
https://mek.oszk.hu/11900/11917/11917.pdf 
 
Ajánlott irodalom: 
Rudas János (1990 és későbbi megjelenések): Delfi örökösei. Gondolat, Budapest, 3., 5. fejezetek 
 

 
  

https://mek.oszk.hu/11900/11917/11917.pdf
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Tantárgy neve: 
Szociális munka csoportokkal 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM3301 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: BTBLSZM2201, BTBLSZM2202 

Óraszám/hét: 10 óra/félév Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus szerves egységet képez a szociális ismeretek blokkhoz tartozó egyéb tárgyakkal különösen a Szociális 
esetmunka és a Szociális munka közösségekkel című kurzusokkal. Ezeken kívül ez az elméleti kurzus megalapozza 
a Projektmunka I-II. kurzusokat, melyek a csoportmunkát és a közösségi munkát a gyakorlatban mutatják be.  
Egységben kezelendő a Készségfejlesztés II. tárggyal. 
A tantárgy célja a szociális csoportok típusainak: a rekreációs, rekreációs-készségfejlesztő, oktató, 
problémamegoldó és döntéshozó, önsegítő, szocializációs és terápiás csoportjainak az alapvető csoportdinamikai 
fogalmaknak, a csoportmunka folyamatának, a csoportvezetés alapkérdéseinek, a legalapvetőbb csoportvezetői 
intervencióknak a megismerése. 
A tantárgy célja továbbá a szakmai kompetencia, a szociális professzió iránti elkötelezettség elmélyítése. 
A kurzus során a megtanult anyag elsajátításának ellenőrzésén kívül a következő készségek gyakorlását szolgálják 
a megoldandó feladatok: a megfigyelés és a megfigyelt jelenségek értelmezése önreflexió, a saját érzelmek, 
attitűdök felismerése és kezelése. 
Módszerek: előadások kérdésekkel irányított önálló irodalom-feldolgozás önálló kérdésfelvetésekre és válaszok 
keresésére ösztönzés, bemutatási lehetőség nyújtása.  
A tárgyak közötti integráció lehetőségei: Szociológiai és pszichológiai tárgyak. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák 
keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes 
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. 
- Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a társas viselkedés pszichológiai tényezőit, az emberek és a 
környezetük közötti interakciókat. 
képesség:  
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
- Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak 
holisztikus elemzésére. 
attitűd:  
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
autonómia és felelősség:  
- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex 
iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
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- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 

Tantárgy tematikus leírása: 
 

Előadás: 

  A szociális csoportmunka fogalmi és szemléletbeli keretei, szándékai, előnyei, értékei. Esetmunka – 
csoportmunka – közösségi munka összefüggései 

 A szociális csoportmunka fő modelljei 

 A csoportmunka kialakítása, szervezése: a csoportmunkát igénybe vevők felmérése. 

 A csoportmunka kialakítása, szervezése: forrásteremtés 

 A szociális csoportmunka folyamata, a csoportfejlődés szakaszai, fázisai 

 A csoport működésének belső világa, dinamikája, versengés-együttműködés, döntéshozás 

 Konfliktusok és kezelésük. Egyén a csoportban, a csoport, mint kliens. 

 A csoport vezetése, vezetői szerepek, funkciók, feladatok, felelősségek, stílusok, hatalom, kompetenciák, etika 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az értékelés módja: 

 az alkalmak 80 %-án a hallgatóknak részt kell venniük 

 portfólió-értékelés – a portfólió tartalma:  
1. Félévközi tanulási feladat (33%) 

irányított megfigyelés, a dolgozat leadási határideje:  
Golding: A legyek ura vagy Ottlik: Iskola a határon c. könyvének elemzési szempontjai: 

- csoportok alakítása, fejlődése 

- szerepek a csoportban  

- csoporton belüli és csoportok közötti viszonyok 

- dinamika, konfliktusok és kezelésük 
 

2. Az előadások és a kérdésekkel irányított irodalom-feldolgozás anyagából írásbeli vizsga (67%) 
Kérdések és irodalom 

3. A szociális csoportmunka fogalmi és szemléletbeli keretei, szándékai, előnyei, értékei. Esetmunka – 
csoportmunka – közösségi munka összefüggései 

Pataki, 9-15; 22-26, 45-50 
4. A szociális csoportmunka fő modelljei, típusai  

Pataki, 15-21, előadás, ill. Németh, 5-23 
5. A csoportmunka kialakítása, szervezése: a csoportmunkát igénybe vevők felmérése. 

Pataki, 50-57, 60-63 
6. A csoportmunka kialakítása, szervezése: forrásteremtés 

Pataki, 27-46, 57-59 
7. A szociális csoportmunka folyamata, a csoportfejlődés szakaszai, fázisai 

Pataki, 64-98. (a gyakorlatokat hagyjátok most ki!) 
8. A csoportdinamika 

Toesland-Rivas: Csoportdinamika 
9. Egyén a csoportban 

Toesland-Rivas: Egyén a csoportban 
10. A csoport vezetése, vezetői szerepek, funkciók, feladatok, felelősségek, stílusok, hatalom, kompetenciák, 

etika 
Pataki, 98-102; előadás, ill. Toeslan-Rivas: A csoportvezezetés 
Szóbeli vizsga: azon hallgatók esetében, akik nem teljesítették a félév folyamán a közepes szintet, vagy javítani 
akarnak szóban a félév során elért eredményükön 

Kötelező irodalom: 
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Hegyesi-Kozma-Szilvási-Talyigás (szerk.) (1997 és későbbi megjelenések): A szociális munka elmélet és gyakorlata 
4. kötet, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola, Budapest, 9-16, 35-53, 86-334. 
Pataki Éva (2010): Szociális munka csoportokkal. Szociótéka, Debrecen (tanszéki honlapon). 
Németh László (2002 és későbbi megjelenések): Szociális munka csoportokkal. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv 
szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 186-229. 
Ajánlott irodalom: 
(legalább 1 idegen nyelvű) 
Rudas János (1990 és későbbi megjelenések): Delfi örökösei. Gondolat, Budapest, 3., 5. fejezetek. 
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Tantárgy neve: 
Szakmai képességfejlesztés II. 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBNSZM3302 
BTBLSZM3302 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Kozma Judit, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bányai Emőke, főiskolai tanár 

Javasolt félév: 3Ő Előfeltétel: BTBNSZM1101, BTBNSZM1102 
Előfeltétel: BTBLSZM1101, BTBLSZM1102 

Óraszám/hét: 2 óra/ hét 
Óraszám/félév: 10 óra 

Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali, levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A Szociális munka csoportokkal c. tárgyhoz kapcsolódó készségfejlesztés. 
Gyakorlati stúdium, melyen a hallgatók kiscsoportban (max.15 fő ) vesznek részt, és melynek céljai a  következők: 

 egyrészt elő kell segítenie, hogy a hallgató elsajátítsa a csoportokkal végzett szociális munka  hatékony 
végzéséhez szükséges alapvető készségeket,  

 növelje a hallgató szakmai és a személyközi hatékonyságát, 
elő kell segítenie a reális önismeret kialakulását. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Felkészült a szakmai csapatmunkára, a partneri együttműködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, a 
társszakmák és a közigazgatás szakembereivel, önkéntesekkel. 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális 
munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
autonómia és felelősség:   

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Csoportdinamika 
2. Konfliktuskezelés 
3. Mediáció, resztoratív eljárások  
4. Családi csoportos esetkonferencia 
5. A hatalom kérdései a csoportban 
6. Önsegítő csoportok, hozzátartozói csoportok 

Módszer: gyakorlatok, megfigyelés és elemzés 
 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

 Az órákon való aktív részvétel 40% 
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 Egy téma referálása 60% 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

 Aczél Zsófia – Kakuk Tímea: Test- és énkép egy cigánytelepen. Parola 2018/2, Test és énkép a 
cigánytelepen. Egy önismereti fókuszú csoport tapasztalatai (kka.hu) 

 Barabás Tünde - Fellegi Borbála – Windt Szandra (2011): Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás. 
Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrahajtásban.  Országos Kriminológiai Intézet, 

MEREPS.indd (foresee.hu)  
 Konfliktuskezelés: konferencia-modellek. Online : Konfliktuskezelés / Szembesítő modellek az 
oktatásban /Konferenciamodellek (konszenzus.org) 

 A családi csoport-konferencia 15 éves ausztráliai tapasztalatai, Család, Gyermek, Ifjúság 2008/3, online: 
Család, gyermek, ifjúság 17 .évf. 3.sz. (2008.) (oszk.hu) 

 Pataki Éva: A csoportmunka alkalmazása az óvodai, iskolai szociális munkában. Programok, 
kezdeményezések Zuglóban. Szociálpedagógia 16. (2020): Pintér Bálint – Valkony Kinga, Boda Krisztina, 
BodaKrisztina – Hajdú Szilárd, Németh Márta és Reszler Bogárka tanulmányai, 173-201, Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola, Vác, online: http://real-j.mtak.hu/14877/12/szocped16jav6_2020_12_21.pdf 

 Melanie Joy (2021): Hatalomarchia. 1-6. fejezet, 11-105. oldal. Lelkesedés, Tanulás, Szabadság könyvek1 

 Tanító Zsófia: Segíthetek? Rubeus Egyesület, online, https://oszkdk.oszk.hu/DRJ/28286 

 Frankó András: Szenvedélybeteg szülők, elfeledett gyerekek. In: F. Lassú Zsuzsa, Frankó András, Kaposiné 
Czinkócki Annamária, Kormos Piroska (szerk.), 2021: Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. 
Kézikönyv segítő szakemberek számára. Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

 Elefánt a nappaliban?! Kézikönyv szenvedélybeteg szülők gyerekeit segítő szakemberek számára. Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, 2022, elefantanappaliban.pdf (kimondhato.hu) 

 

 

  

http://kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/e865e1dacf38e2818525663b007896c5/48a59d7d6a8291c9c12582d6005d36da?OpenDocument
http://kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/e865e1dacf38e2818525663b007896c5/48a59d7d6a8291c9c12582d6005d36da?OpenDocument
http://www.foresee.hu/uploads/tx_abdownloads/files/MEREPS_FinalPubl_HU_web.pdf
https://konszenzus.org/wp-content/uploads/AVR/lecke7_lap2.html#hiv6
https://konszenzus.org/wp-content/uploads/AVR/lecke7_lap2.html#hiv6
https://epa.oszk.hu/03400/03457/00074/pdf/EPA03457_csalad_2008_3_045-051.pdf
http://real-j.mtak.hu/14877/12/szocped16jav6_2020_12_21.pdf
https://oszkdk.oszk.hu/DRJ/28286
http://kimondhato.hu/wp-content/uploads/2021/04/elefantanappaliban.pdf
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Tantárgy neve: 
Szakmai képességfejlesztés II. 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM3302 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Kozma Judit, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 3 Előfeltétel: BTBLSZM1101, BTBLSZM1102 

Óraszám/hét: 10 óra/ félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A Szociális munka csoportokkal c. tárgyhoz kapcsolódó készségfejlesztés. 
Gyakorlati stúdium, melyen a hallgatók kiscsoportban (max.15 fő ) vesznek részt, és melynek céljai a  következők: 

* egyrészt elő kell segítenie, hogy a hallgató elsajátítsa a csoportokkal végzett szociális munka hatékony 
végzéséhez szükséges alapvető készségeket,  

* növelje a hallgató szakmai és a személyközi hatékonyságát, 
elő kell segítenie a reális önismeret kialakulását. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Felkészült a szakmai csapatmunkára, a partneri együttműködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, a 
társszakmák és a közigazgatás szakembereivel, önkéntesekkel. 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális 
munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
autonómia és felelősség:  

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

 Csoportdinamika 

 Konfliktuskezelés 

 Mediáció  
Módszer: gyakorlatok, megfigyelés és elemzés 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
W. Golding: A Legyek ura vagy a Ottlik Géza: iskola a határon című művének elemzése csoportpszichológiai 
szempontból. 
Leadási határidő: 

Kötelező és ajánlott irodalom: 
Lásd a Szociális munka csoportokkal c. tárgynál! 
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Tantárgy neve:  
Struktúra és rétegződés 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM3303 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 3ő Előfeltétel: BTBLSZM1104 

Óraszám/hét: 1-0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus bemutatja a struktúra és rétegződés legfontosabb  alapfogalmait, elméleteit, hazai és nemzetközi 
kutatási irányait.  
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A helyes magatartás, valamint a jó döntés elveiről kialakított álláspontok kritikus, elemző megítélése. A 
lényeges és a lényegtelen mozzanatok, jelenségek megkülönböztetése. Az ok-okozati összefüggések felismerése.  
képesség: A morális problémák felismerése, értelmezése, a lehetséges válaszok megfogalmazásának képessége. 
A cselekedet és a következmény összefüggéseinek figyelembevétele. A morális helytállás értelmének sokoldalú 
megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 
attitűd: A problémaérzékenység fejlesztése, az igazságérzet és a becsületesség képességének formálása. 
autonómia és felelősség: A morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és 
az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. A társadalmi helyzet és a társadalmi struktúra fogalmának főbb értelmezései.  
2. A struktúra és a rétegződés megkülönböztetése, társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek.  
3. Karl Marx és Max Weber osztályelmélete.  
4. A társadalmi struktúra normativista, funkcionalista elmélete.  
5. A társadalmi struktúra konfliktuselméleti megközelítése.  
6. Modern osztályelméletek, neo-marxista és neo-weberiánus megközelítések.  
7. Az iparosodási folyamat és a társadalmi struktúra alakulása.  
8. Társadalmi egyenlőtlenségek, meritokrácia, iskola és mobilitás.  
9. Társadalmi rétegződés és életstílus.  
10. A társadalmi helyzet empirikus mérése: munkamegosztási helyzet, osztályhelyzet, foglalkozási presztízs, 
társadalmi-gazdasági státusz, a státuszinkonzisztencia.  
11. A társadalmi struktúra kapcsolathálózati felfogása és a tőkeelméletek.  
12. A szocialista társadalom struktúrájának megközelítései: a munkamegosztásra és a munkajelleg csoportokra 
épülő megközelítések, piac és redisztribúció, az L-modell és a két-háromszög modell.  
13. A társadalmi struktúra, rétegződés és egyenlőtlenségek alakulása Magyarországon a rendszerváltás után.  
14. A társadalmi egyenlőtlenségek különböző formáinak (pld. Nemi, etnikai helyzetből adódó) elemzése. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
- 
Az előadás teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli beszámoló, ötfokú skálán történő értékelés.  
A hallgatók írásbeli vizsgát tesznek, 4 feladat alapján, egyenként 10 pontot érnek a feladatok.  
Pontozás:  
38-40: jeles (5) 
35-38: jó (4) 
29-34: 3 (közepes) 
21-28: 2 (elégséges) 
0-20: 1 (elégtelen) 
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Kötelező irodalom:  
ANDORKA Rudolf –HRADIL, Stefan –. PESCHAR, Jules L (szerk.): Társadalmi rétegződés. Aula, Budapest, 1995 
ANGELUSZ Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum, Budapest, 1999 
KOLOSI Tamás: Tagolt társadalom. Gondolat, Budapest, 1987, 89-123. o. 
Robert K. Merton Social Structure and Anomie. American Sociological ReviewVol. 3, No. 5 (Oct., 1938), pp. 672-
682 
RÓBERT Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Új Mandátum, Budapest, 
1998 
 
Ajánlott irodalom: 
ALEXANDER Jeffrey C.: Szociológiaelmélet a II. világháború után. Balassi, Budapest, 1996, 122-147. o. 
ANDORKA Rudolf: A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése a rendszerváltás óta. In: Szociológiai Szemle 
1996./1. 
ANDORKA Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat, Budapest, 1982. 
ANGELUSZ Róber – TARDOS Róbert: Hálózatok, stílusok, struktúrák. ELTE Szociológiai Intézet, 1991 
ANGELUSZ Róbert – TARDOS Róbert: A magyarországi kapcsolathálózatok néhány sajátossága. In: Szociológia 
1988. 2. 
ANGELUSZ Róbert – TARDOS Róbert: Társadalmi átrétegződés és szociális-politikai identifikáció. In: Szociológiai 
Szemle 1995. 2. 
CSITE András – KOVÁCH Imre: Gazdasági elit: útban az osztályhatalomhoz. In_ Társadalmi Szemle. 1998. 4. 
DARVAS Á. – TAUSZ K.: A gyermekek szegénysége. In: Szociológiai Szemle, 2002/4. 95-120.  
DARVAS Á. – TAUSZ K.: Gyermekszegénység. Demos, Budapest, 2006 
FÁBIÁN Zoltán – KOLOSI Tamás – RÓBERT Péter: Fogyasztás és életstílus. In: KOLOSI T. – TÓTH I. Gy. – VUKOVICH 
Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2000. Budapest, TÁRKI, 2000. 225-259. o. 
FERGE Zsuzsa 1969: Társadalmunk rétegződése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 77-158. o. 
FERGE Zsuzsa: A rendszerváltás megítélése. In_Szociológiai Szemle 1996. 1. 
FERGE Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés.  
In: FERGE Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1980 
GAZSÓ Ferenc: A társadalmi folyamatok és az oktatási rendszer. In: Századvég. Új folyam. 1997. 7. szám 
KOLOSI Tamás (szerk.) Elméletek és hipotézisek. Rétegződés-modell vizsgálat I. Társadalomtudományi Intézet, 
1982 
KOLOSI Tamás (szerk.): Egyenlőtlen helyzetek. Kossuth, Budapest, 1988 
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. o. 
KOLOSI Tamás: A terhes babapiskóta: A rendszerváltás társadalmi szerkezete. Osiris, Budapest, 2000 
KOLOSI Tamás: Előre. A státuszmegszerzés és az esélyegyenlőtlenség komplex megközelítése. In: Szociológiai 
Szemle 2006. 1. szám. 93-102. o. 
KONRÁD György- SZELÉNYI Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Gondolat, Budapest, 1989 
LENGYEL György – SZÁNTÓ Zoltán (szerk.): Tőkefajták. A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. AULA, 
Budapest, 1998 
Robert King Merton, Lewis A. Coser: The Idea of social structure: papers in honor of Robert K. Merton. 1975.  
RÓBERT Péter: Családösszetétel, társadalmi tőke és iskolai egyenlőtlenségek. In: Útközben. Tanulmányok a 
társadalomtudományok köréből. Somlai Péter 60. születésnapjára. Új Mandátum, Budapest, 2001. 94-120. o. 
RÓBERT Péter: Társadalmi mobilitás. A tények és vélemények tükrében. 2. kiadás ARTT – Századvég, 2001 
SZALAI Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Aula, Budapest, 2001 
SZELÉNYI Iván-ERIK Costello: A piaci átmenet elmélete: vita és szintézis. In: Szociológia Szemle 1996. 2. 
SZELÉNYI Iván: Új osztály, állam, politika. Európa, Budapest, 1990. 77-83. o. 
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TARDOS Róbert: Kapcsolathálózati megközelítés: Új paradigma? In: Szociológiai Szemle. 1995. 4. 
VEBLEN, Thorstein: A dologtalan osztály elmélete. KJK, Budapest, 1975 
WEBER, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. (Ebből a negyedik fejezet) 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987, 303-308. o. 
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Tantárgy neve:  
Struktúra és rétegződés 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM3303 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 3Ő Előfeltétel:BTBLSZM1104 

Óraszám/hét: 5 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus bemutatja a struktúra és rétegződés legfontosabb alapfogalmait, elméleteit, hazai és nemzetközi 
kutatási irányait.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A helyes magatartás, valamint a jó döntés elveiről kialakított álláspontok kritikus, elemző megítélése. A 
lényeges és a lényegtelen mozzanatok, jelenségek megkülönböztetése. Az ok-okozati összefüggések felismerése.  
képesség: A morális problémák felismerése, értelmezése, a lehetséges válaszok megfogalmazásának képessége. 
A cselekedet és a következmény összefüggéseinek figyelembevétele. A morális helytállás értelmének sokoldalú 
megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 
attitűd: A problémaérzékenység fejlesztése, az igazságérzet és a becsületesség képességének formálása. 
autonómia és felelősség: A morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és 
az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A társadalmi helyzet és a társadalmi struktúra fogalmának főbb értelmezései.  
2. A struktúra és a rétegződés megkülönböztetése, társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek.  
3. Karl Marx és Max Weber osztályelmélete.  
4. A társadalmi struktúra normativista, funkcionalista elmélete.  
5. A társadalmi struktúra konfliktuselméleti megközelítése.  
6. Modern osztályelméletek, neo-marxista és neo-weberiánus megközelítések.  
7. Az iparosodási folyamat és a társadalmi struktúra alakulása.  
8. Társadalmi egyenlőtlenségek, meritokrácia, iskola és mobilitás.  
9. Társadalmi rétegződés és életstílus.  
10. A társadalmi helyzet empirikus mérése: munkamegosztási helyzet, osztályhelyzet, foglalkozási presztízs, 
társadalmi-gazdasági státusz, a státuszinkonzisztencia.  
11. A társadalmi struktúra kapcsolathálózati felfogása és a tőkeelméletek.  
12. A szocialista társadalom struktúrájának megközelítései: a munkamegosztásra és a munkajelleg csoportokra 
épülő megközelítések, piac és redisztribúció, az L-modell és a két-háromszög modell.  
13. A társadalmi struktúra, rétegződés és egyenlőtlenségek alakulása Magyarországon a rendszerváltás után.  
14. A társadalmi egyenlőtlenségek különböző formáinak (pld. Nemi, etnikai helyzetből adódó) elemzése. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 
Az előadás teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli beszámoló, ötfokú skálán történő értékelés.  
A hallgatók írásbeli vizsgát tesznek, 4 feladat alapján, egyenként 10 pontot érnek a feladatok.  
Pontozás:  
38-40: jeles (5) 
35-38: jó (4) 
29-34: 3 (közepes) 
21-28: 2 (elégséges) 
0-20: 1 (elégtelen) 
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Kötelező irodalom:  
ANDORKA Rudolf –HRADIL, Stefan –. PESCHAR, Jules L (szerk.): Társadalmi rétegződés. Aula, Budapest, 1995 
ANGELUSZ Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum, Budapest, 1999 
KOLOSI Tamás: Tagolt társadalom. Gondolat, Budapest, 1987, 89-123. o. 
Robert K. Merton Social Structure and Anomie. American Sociological Review Vol. 3, No. 5 (Oct., 1938),  

pp. 672-682 
RÓBERT Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Új Mandátum,  

Budapest, 1998 
Ajánlott irodalom: 
ALEXANDER Jeffrey C.: Szociológiaelmélet a II. világháború után. Balassi, Budapest, 1996, 122-147. o. 
ANDORKA Rudolf: A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése a rendszerváltás óta In: Szociológiai Szemle 

1996/1. 
ANDORKA Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat, Budapest, 1982. 
ANGELUSZ Róber – TARDOS Róbert: Hálózatok, stílusok, struktúrák. ELTE Szociológiai Intézet, 1991 
ANGELUSZ Róbert – TARDOS Róbert: A magyarországi kapcsolathálózatok néhány sajátossága. In: Szociológia 

1988. 2. 
ANGELUSZ Róbert – TARDOS Róbert: Társadalmi átrétegződés és szociális-politikai identifikáció. In: Szociológiai 

Szemle 1995. 2. 
CSITE András – KOVÁCH Imre: Gazdasági elit: útban az osztályhatalomhoz. In_ Társadalmi Szemle. 1998. 4. 
DARVAS Á. – TAUSZ K.: A gyermekek szegénysége. In: Szociológiai Szemle, 2002/4. 95-120.  
DARVAS Á. – TAUSZ K.: Gyermekszegénység. Demos, Budapest, 2006 
FÁBIÁN Zoltán – KOLOSI Tamás – RÓBERT Péter: Fogyasztás és életstílus. In: KOLOSI T. – TÓTH I. Gy. – VUKOVICH 

Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2000. Budapest, TÁRKI, 2000. 225-259. o. 
FERGE Zsuzsa 1969: Társadalmunk rétegződése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 77-158. o. 
FERGE Zsuzsa: A rendszerváltás megítélése. In_Szociológiai Szemle 1996. 1. 
FERGE Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés.  
In: FERGE Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1980 
GAZSÓ Ferenc: A társadalmi folyamatok és az oktatási rendszer. In: Századvég. Új folyam. 1997. 7. szám 
KOLOSI Tamás (szerk.) Elméletek és hipotézisek. Rétegződés-modell vizsgálat I. Társadalomtudományi Intézet, 

1982 
KOLOSI Tamás (szerk.): Egyenlőtlen helyzetek. Kossuth, Budapest, 1988 
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. o. 
KOLOSI Tamás: A terhes babapiskóta: A rendszerváltás társadalmi szerkezete.  
Osiris, Budapest, 2000 
KOLOSI Tamás: Előre. A státuszmegszerzés és az esélyegyenlőtlenség komplex megközelítése. In: Szociológiai 

Szemle 2006. 1. szám. 93-102. o. 
KONRÁD György- SZELÉNYI Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz.  
Gondolat, Budapest, 1989 
LENGYEL György – SZÁNTÓ Zoltán (szerk.): Tőkefajták. A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. AULA, 

Budapest, 1998 
Robert King Merton, Lewis A. Coser: The Idea of social structure: papers in honor of Robert K. Merton. 1975.  
RÓBERT Péter: Családösszetétel, társadalmi tőke és iskolai egyenlőtlenségek. In: Útközben. Tanulmányok a 

társadalomtudományok köréből. Somlai Péter 60. születésnapjára.  
Új Mandátum, Budapest, 2001. 94-120. o. 
RÓBERT Péter: Társadalmi mobilitás. A tények és vélemények tükrében. 2. kiadás  
ARTT – Századvég, 2001 
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SZALAI Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban.  
Aula, Budapest, 2001 
SZELÉNYI Iván-ERIK Costello: A piaci átmenet elmélete: vita és szintézis. In: Szociológia Szemle 1996. 2. 
SZELÉNYI Iván: Új osztály, állam, politika. Európa, Budapest, 1990. 77-83. o. 
TARDOS Róbert: Kapcsolathálózati megközelítés: Új paradigma? In: Szociológiai Szemle. 1995. 4. 
VEBLEN, Thorstein: A dologtalan osztály elmélete. KJK, Budapest, 1975 
WEBER, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. (Ebből a negyedik fejezet) 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987, 303-308. o. 
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Tantárgy neve:  
Társadalmi hátrányok szociológiája 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM3304 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyukits György egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 3Ö Előfeltétel: BTBNSZM1104 

Óraszám/hét: 0-1 Számonkérés módja:  gy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
Magyarországon az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma a halmozottan hátrányos helyzetűek társadalmi 
leszakadása, kirekesztődése. A hátrányos helyzet különböző tényezők mentén alakulhat ki, ilyenek a szociális, 
etnikai, egészségi állapotbeli, kulturális, életmódbeli helyzet. A tárgy a hátrányos helyzet kialakulásának, 
kezelésének és megelőzésének szociológiai vonatkozásaival foglalkozik 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Társadalmi egyenlőtlenségekkel és szegénységgel kapcsolatos ismeretek megalapozása 
képesség: Társadalmi hátrányok követlezményeinek felismerése a szociális munka során 
attitűd: érzékenyítés az egyenlőtlenségekből fakadó hátrányokra 
autonómia és felelősség: A társadalmi hátrányok felszámolása melletti elköteleződés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Társadalmi egyenlőtlenségek, struktúra és rétegződés. 
2. A magyar társadalom egyenlőtlenségi dimenziói. Jövedelem és szegénység. 
3. Szegénység elméletek, Depriváció. A szegénység mérése. 
4. Hagyományos szegénység és "új szegénység". 
5. Tartós és átmeneti szegénység. Belépési és kilépési mobilitás a szegénységen belül. 
6. A társadalmi kirekesztődés és leszakadás.  
7. Társadalompolitikai alternatívák. 
8. Etnikai hátrányok. 
9. Egészségi állapotból, kulturális, életmódbeli sajátosságokból fakadó hátrányok. 
10. A nem és az életkor társadalmi összefüggései. 
11. Társadalmi kohézió. 
12. Asszimiláció, szegregáció, integráció. 
13. Egyenlő bánásmód, vagy diszkrimináció. 
14. Munkanélküliség, hajléktalanság, eladósodás. Versenyképesség, életminőség és a társadalmi kohézió. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 
Gyakorlati jegy  
Órai beszámoló a kötelező irodalomból, plusz az Esély és Szociológiai Szemle áttekintése a megadott szempontok 
alapján. 

Kötelező irodalom: 
SPÉDER Zsolt: A szegénység változó arcai. SZÁZADVÉG KIADÓ. 2002 
Kelly, Patritzia-Fernandez (1998) Társadalmi és kulturális tőke a városi gettóban: következmények a bevándorlás 
gazdaságszociológiájára. In Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.) Tőkefajták: a társadalmi és kulturális 
erőforrások szociológiája. Budapest, Aula, 239-280. 
Az Esély illetve a Szociológiai Szemle  (utolső 5 év) témával kapcsolatos cikkeinek áttekintése – önálló munka 

 
Ajánlott irodalom: 
Ambrus, P. (1988): A Dzsumbuj. Budapest: Magvető Kiadó 
Lewis, Oscar (1968) Sánches gyermekei. Budapest, Európa  
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Lazarsfeld, Paul – Jahoda, Marie – Ziesel, Hans (1999) Marinethal. Budapest, Új Mandátum  
Piketty, Thomas (2015): A tőke a 21. században. Kossuth, Budapest. 
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Tantárgy neve:  
Társadalmi hátrányok szociológiája 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM3304 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyukits György egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 3Ö Előfeltétel: BTBLSZM1104 

Óraszám/félév: 5 Számonkérés módja: gy 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
Magyarországon az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma a halmozottan hátrányos helyzetűek társadalmi 
leszakadása, kirekesztődése. 
A hátrányos helyzet különböző tényezők mentén alakulhat ki, ilyenek a szociális, etnikai, egészségi állapotbeli, 
kulturális, életmódbeli helyzet. A tárgy a hátrányos helyzet kialakulásának, kezelésének és megelőzésének 
szociológiai vonatkozásaival foglalkozik 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Társadalmi egyenlőtlenségekkel és szegénységgel kapcsolatos ismeretek megalapozása 
képesség: Társadalmi hátrányok következményeinek felismerése a szociális munka során 
attitűd: Érzékenyítés az egyenlőtlenségekből fakadó hátrányokra 
autonómia és felelősség: A társadalmi hátrányok felszámolása melletti elköteleződés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Társadalmi egyenlőtlenségek, struktúra és rétegződés. 
2. A magyar társadalom egyenlőtlenségi dimenziói. Jövedelem és szegénység. 
3. Szegénység elméletek, Depriváció. A szegénység mérése. 
4. Hagyományos szegénység és "új szegénység". 
5. Tartós és átmeneti szegénység. Belépési és kilépési mobilitás a szegénységen belül. 
6. A társadalmi kirekesztődés és leszakadás.  
7. Társadalompolitikai alternatívák. 
8. Etnikai hátrányok. 
9. Egészségi állapotból, kulturális, életmódbeli sajátosságokból fakadó hátrányok. 
10. A nem és az életkor társadalmi összefüggései. 
11. Társadalmi kohézió. 
12. Asszimiláció, szegregáció, integráció. 
13. Egyenlő bánásmód, vagy diszkrimináció. 
14. Munkanélküliség, hajléktalanság, eladósodás. Versenyképesség, életminőség és a társadalmi kohézió. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 
Gyakorlati jegy  
Órai beszámoló a kötelező irodalomból, plusz az Esély és Szociológiai Szemle áttekintése a megadott szempontok 
alapján. 

Kötelező irodalom: 
SPÉDER Zsolt: A szegénység változó arcai. SZÁZADVÉG KIADÓ. 2002 
Kelly, Patritzia-Fernandez (1998) Társadalmi és kulturális tőke a városi gettóban: következmények a bevándorlás 

gazdaságszociológiájára. In Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.) Tőkefajták: a társadalmi és kulturális 
erőforrások szociológiája. Budapest, Aula, 239-280. 

Az Esély illetve a Szociológiai Szemle  (utolső 5 év) témával kapcsolatos cikkeinek áttekintése – önálló munka 
 
Ajánlott irodalom: 
Ambrus, P. (1988): A Dzsumbuj. Budapest: Magvető Kiadó 
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Lewis, Oscar (1968) Sánches gyermekei. Budapest, Európa  
Lazarsfeld, Paul – Jahoda, Marie – Ziesel, Hans (1999) Marinethal. Budapest, Új Mandátum  
Piketty, Thomas (2015):  A tőke a 21. században. Kossuth, Budapest. 
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Tantárgy neve: A családszociológia alapjai Tantárgy Neptun kódja:  
BTBNSZM3305, BTBLSZM3305 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 3Ő Előfeltétel: BTBLSZM1104 

Óraszám/hét: 2-10 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali, levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy a családszociológiai elméleteivel, koncepcióival, alapfogalmaival és fő témáival ismerteti meg a 
hallgatókat. A családszociológiai irányzatok bemutatása után kitér a család funkcióinak vizsgálatára (különös 
tekintettel a családon belüli szocializáció bemutatására) a párválasztás, a házasságkötés, a válás, a családon belüli 
konfliktusok, a gyerekvállalás, a különböző családtípusok, a férfi/női szerepek tárgyalására, illetve megismerteti a 
hallgatókat a legfrissebb családszociológiai kutatások eredményeivel, az alapvető demográfiai folyamatokkal, 
hazai és uniós összehasonlításban. Végezetül megtárgyaljuk a családpolitika legújabb fejleményeit és áttekintjük 
a családszociológia kutatási módszereit. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
 tudás: A kurzus hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók felismerjék és megértsék az emberi viselkedés és élethelyzet 
családi szocializáció során megalapozott és meghatározott voltát, ugyanakkor az egyéni fejlődés lehetőségeit. 
képesség: Képes átlátni a család működésének rejtett összefüggéseit, az egyes családi folyamatok mögötti 
meghatározó tényezőket, szabályszerűségeket.  
attitűd:. Érzékenység és nyitottság a különféle hátterű és összetételű családok problémái iránt. autonómia és 

felelősség: Felelősségteli hozzáállás a különféle egyéni és családi életciklusok tipikus problémái, kihívásai 
iránt.   

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A családszociológia tanításának (és tanulásának) célja. A család szociológiai megközelítésének lehetőségei. A  
család fogalma.  
2. Családszociológiai irányzatok, iskolák  
Cseh-Szombathy L. (1979) Családszociológiai problémák és módszerek. Budapest: Gondolat Kiadó. (10-33.old) 
http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma 
3. Funkcionalista családszociológia. A modern család társadalmi funkciói, funkciózavarai. A modern család  
érzelmi szerepe. 
4. Szocializáció a családban 
5. Családtípusok, új együttélési formák.   
Somlai Péter (1986): Konfliktus és megértés. A családi kapcsolatrendszer elmélete. Budapest: Gondolat Kiadó.  
(55-101. old) http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma 
6. Férfi és női szerepek, gyerekvállalás a mai magyar családokban. I.  
7. Férfi és női szerepek, gyerekvállalás a mai magyar családokban. II.  
Párkapcsolat, házasságkötés, Apaság, Családtámogatás, női munkavállalás, Gyermekvállalás című írások.  
http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/view/2726/2639 
Az írások letölthetők a Demográfiai Portré 2012018-as számából!  
http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/issue/view/532 
8. A modern család, mint kommunikációs rendszer. 
9. Párválasztás, szerelem 
10. Családon belüli konfliktusok, válás, játszmák.  
Válás című írás.  
http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/view/2726/2639 

http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/view/2726/2639
http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/view/2726/2639
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Az írások letölthetők a Demográfiai Portré 2012018-as számából! 
11. Családon belüli erőszak 
Tóth Olga: Családon belüli erőszak.  
http://www.mek.oszk.hu/02000/02019 
12. Új kihívások a családszociológiában 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 
Az előadás teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli vizsga a megadott szakirodalom és az órai anyag alapján! 
Pontozás:  
38-40: jeles (5) 
35-38: jó (4) 
29-34: 3 (közepes) 
21-28: 2 (elégséges) 
0-20: 1 (elégtelen) 

Kötelező irodalom:  
Lásd a tematikánál 
 
Ajánlott irodalom:  
CSALÁDSZOCIOLÓGIA (Szöveggyűjtemény, Szerk: Schadt Mária) Comenius BT, Pécs 2000. 
Cseh-Szombathy László: A HÁZASTÁRSI KONFLIKTUSOK SZOCIOLÓGIÁJA 
Gondolat, Budapest, 1985.  
Madonna Kolbenschlag: BÚCSÚCSÓK CSIPKERÓZSIKÁNAK Csokonai Kiadó, Debrecen Budapest, 1999. 
Virginia Satir: A CSALÁD EGYÜTTÉLÉSÉNEK MŰVÉSZETE. AZ ÚJ CSALÁDMŰHELY BFI-Budapest, 
Berne, Eric: EMBERI JÁTSZMÁK Háttér Kiadó Kft 2002. 
Roderick Phillips: AMIT ISTEN ÖSSZEKÖTÖTT. A VÁLÁS RÖVID TÖRTÉNETE Osiris, Budapest, 2004.  
A GYERMEKKOR TÖRTÉNETE (Szöveggyűjtemény, Szerk: Vajda Zsuzsanna, Pukánszky Béla) Eötvös József 
Könyvkiadó Budapest, 1998. 
Alice Miller: A TEHETSÉGES GYERMEK DRÁMÁJA Osiris,Budapest, 2005. 
Boldizsár Ildikó: MESETERÁPIA Magvető Kiadó, Budapest 2010. 

 
 
  

http://www.mek.oszk.hu/02000/02019
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Tantárgy neve: 
Szociális jog 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM3306 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező  

Tárgyfelelős: Dr. Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 3Ő Előfeltétel: BTBNSZM2207 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy általános célja az, hogy a hallgatókat megismertesse a szociális jog és a társadalombiztosítás 
területével. Ezeket a jogszabályokat majd munkájuk során alkalmazniuk és részleteiben jobban ismerniük kell, de 
ehhez egyszer át kell látniuk a rendszert egységesen 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a hallgatók ismerni és értelmezni fogják a szociális munkához kapcsolódó szociális jogi területek 
szabályozását 
képesség: a hallgató képes lesz eligazodni a szociális jog világában, így a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek jogi hátterében, annak esetleges módosítási 
lehetőségeiben 
attitűd: fejlődik a hallgató érzékenysége és nyitottsága a társadalmi és szociális problémákra, valamint 
elkötelezettsége és felelősségvállalása a szakma értékei és a társadalmi szolidaritás iránt, hisz a jogrendszer és a 
jogi szabályozás módjai befolyásolják a problémákat és kezelésüket 
autonómia és felelősség:  a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. Foglalkoztatáspolitika jogszabályai (EU és hazai jog), hazai szervezetrendszere 
2. Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei 
3. Foglalkoztatáspolitika passzív eszközei 
4. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások és természetben nyújtott szociális ellátások 
5. Szociális szolgáltatások 
6. Gyermekvédelem- ellátások 
7. Gyermekvédelem- hatósági intézkedések 
8. Társadalombiztosítási rendszerek  
9. Egészségbiztosítás  
10. Balesetbiztosítás  
11. Nyugdíjbiztosítás 
12. -14. Jogeset-feldolgozások 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félév során a hallgatóknak kell jogeseteket gyűjteni és elemző módon bemutatni. 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Szóbeli vizsga 

Kötelező irodalom: 
CZUCZ Ottó: Szociális jog I-II. Unio Bp. 2002 
FILÓ-KATONÁNÉ: Gyermekvédelem gyámügy. HVG-ORAC Bp,. 2003 
GECSE Istvánné – JAKAB Nóra – MENYHÁRT Szabolcs – PRUGBERGER Tamás –TÓTH Hilda –VARGA Zoltán: Szociális jog II. 
Társadalombiztosítási jog. Novotni, Miskolc 200 
Jo Shaw (2000): Social law and policy in an Evolving European Union. Oxford, Portland. ISBN 1-84113-107-5 
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Ajánlott irodalom: 
MOLNÁR Margit: Szociálpolitikai és szociális jogi alapismeretek. PTE ÁJK Pécs.2003 
PRUGBERGER Tamás: Magyar és európai összehasonlító társadalombiztosítási jog. Bíbor, Miskolc, 2001 
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Tantárgy neve: 
Szociális jog 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM3306 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező  

Tárgyfelelős: Dr. Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 3Ő Előfeltétel: BTBLSZM2207 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy általános célja az, hogy a hallgatókat megismertesse a szociális jog és a társadalombiztosítás 
területével. Ezeket a jogszabályokat majd munkájuk során alkalmazniuk és részleteiben jobban ismerniük kell, de 
ehhez egyszer át kell látniuk a rendszert egységesen 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a hallgatók ismerni és értelmezni fogják a szociális munkához kapcsolódó szociális jogi területek 
szabályozását 
képesség: a hallgató képes lesz eligazodni a szociális jog világában, így a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek jogi hátterében, annak esetleges módosítási 
lehetőségeiben 
attitűd: fejlődik a hallgató érzékenysége és nyitottsága a társadalmi és szociális problémákra, valamint 
elkötelezettsége és felelősségvállalása a szakma értékei és a társadalmi szolidaritás iránt, hisz a jogrendszer és a 
jogi szabályozás módjai befolyásolják a problémákat és kezelésüket 
autonómia és felelősség:  a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. Foglalkoztatáspolitika jogszabályai (EU és hazai jog), hazai szervezetrendszere 
2. Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei 
3. Foglalkoztatáspolitika passzív eszközei 
4. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások és természetben nyújtott szociális ellátások 
5. Szociális szolgáltatások 
6. Gyermekvédelem- ellátások 
7. Gyermekvédelem- hatósági intézkedések 
8. Társadalombiztosítási rendszerek  
9. Egészségbiztosítás  
10. Balesetbiztosítás  
11. Nyugdíjbiztosítás 
12. -14. Jogeset-feldolgozások 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félév során a hallgatóknak kell jogeseteket gyűjteni és elemző módon bemutatni. 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Szóbeli vizsga 

Kötelező irodalom: 
CZUCZ Ottó: Szociális jog I-II. Unio Bp. 2002 
FILÓ-KATONÁNÉ: Gyermekvédelem gyámügy. HVG-ORAC Bp,. 2003 
GECSE Istvánné – JAKAB Nóra – MENYHÁRT Szabolcs – PRUGBERGER Tamás –TÓTH Hilda –VARGA Zoltán: Szociális jog II. 
Társadalombiztosítási jog. Novotni, Miskolc 200 
Jo Shaw (2000): Social law and policy in an Evolving European Union. Oxford, Portland. ISBN 1-84113-107-5 
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Ajánlott irodalom: 
MOLNÁR Margit: Szociálpolitikai és szociális jogi alapismeretek. PTE ÁJK Pécs.2003 
PRUGBERGER Tamás: Magyar és európai összehasonlító társadalombiztosítási jog. Bíbor, Miskolc, 2001 
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Tantárgy neve: 
Társadalmi problémák a gyakorlatban 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBNSZM3307 
BTBLSZM3307 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Mihályi Helga, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): Dr. ): Bányai Emőke, főiskolai tanár 

Javasolt félév: 3Ő Előfeltétel: BTBNSZM2201, BTBNSZM2202 
Előfeltétel: BTBLSZM2201, BTBLSZM2202 

Óraszám/hét: 0+2 
Óraszám/félév:0+10 

Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali és levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A hallgatók az elméletben megismert társadalmi problémákat képesek lesznek beazonosítani és a gyakorlatban 
feltárni, megvizsgálni, kezelni. Terepmunka révén kapcsolódnak az intézet társadalmi konfliktusokkal foglalkozó 
projektjébe. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: elemzés, alkalmazás, együttműködés 
attitűd: nyitottság, empátia, elkötelezettség 
autonómia és felelősség: segítés, intervenció, fejlődés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 
A Kreatív Régiók c. projekt keretében készülő kutatásban való részvétel: 

1. Terepmunka I. - kérdőívezés 
2. Terepmunka II. – interjúzás 
3. Adatok elemzése 
4. Interjú-elemzés 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Egy 5-8 oldalas dolgozat írása a kutatás tapasztalatairól.  
Leadási határidő a szorgalmi időszak utolsó napja. E-mailen a következő címre kell elküldeni: emoke.banyai@uni-
miskolc.hu . 
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles 

Kötelező irodalom: 
BABBIE, Earl (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó. 
CSEH-SZOMBATHY László, FERGE Zsuzsa (szerk.) (1971): A szociológiai felvétel módszerei. 
Budapest: KJK. 
HELTAI Erzsébet, TARJÁNYI József: A szociológiai interjú készítése, http://www.tarki.hu/adatbank-
h/kutjel/html/a509.html 
Sociological Methods. http://www.sociology.org.uk/notes/revgrm5.pdf  
 
Ajánlott irodalom: 
Émile DURKHEIM: The Rules of Sociological Method. 
     https://monoskop.org/images/1/1e/Durkheim_Emile_The_Rules_of_Sociological_Method_1982.pdf  

mailto:emoke.banyai@uni-miskolc.hu
mailto:emoke.banyai@uni-miskolc.hu
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/html/a509.html
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/html/a509.html
http://www.sociology.org.uk/notes/revgrm5.pdf
https://monoskop.org/images/1/1e/Durkheim_Emile_The_Rules_of_Sociological_Method_1982.pdf
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KOVÁCS Zoltán (2002): Népesség- és településföldrajz. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 
SZTÁRAYNÉ KÉZDY Éva (2003): Az interjúkészítés módszertana, 
     http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0091_KM_06_Az_interjukeszites_  

 
  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0091_KM_06_Az_interjukeszites_modszertana/adatok.html
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Tantárgy neve: 
Szociálpszichológia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM3308 
Tárgyfelelős intézet: BTK-ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Csepeli György, egyetemi tanár 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 3Ő Előfeltétel: BTBNSZM1107 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: koll. 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Az előadások bevezetést nyújtanak a szociálpszichológia legfontosabb témáiba, végig vezetve a hallgatókat az “én”-
től az “identitás”-ig vezető körkörös úton. A hallgatók megismerkednek a szociálpszichológia interaktív és kognitív 
ágaival. A kurzus célja, hogy sok mindennapi példával megvilágítva megértesse a hallgatókkal, hogy a 
szociálpszichológiai tudás mindenkiben ott van, de elméleti rendszerezés, fogalmi tisztázás híján ez a tudás kevéssé 
hasznosul az ön-és társismeretben. A kurzus célja az ön-és társismeret szintjének emelése, a társadalmilag 
konstruált valóságban való eligazodás fokozása.  
 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: társas-és társadalmi valóság ismeret 
képesség: megértés, tolerancia, empátia 
attitűd: segítés 
autonómia és felelősség: empowerment, közösségfejlesztés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
Minden péntek 12-14 
II.11  Az én és a Másik 
II.18  Társas hatások- Interakció 
II.25  Kommunikáció 
III.4  Interperszonális kapcsolat 
III. 11 (szünnap) 
III.18 Szerep 
III.25 Társas kiscsoport 
IV/11 Tömeg 
IV. 15 (szünnap) 
IV.22 A társadalmi megismerés356 
IV. 29 Eőítéletek, sztereotípiák 
V. 6 Társadalmi identitás 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: csoportos projekt munka prezentációja 
Kollokvium jegy teljesítésének módja, értékelése:  

Félév végi értékelés: óralátogatás 20 %, félévközi teljesítés: 20 %, szóbeli vizsga 60 % Félév végi 
értékelés: óralátogatás 20 %, félévközi teljesítés: 20 %, szóbeli vizsga 60 % 

Kötelező irodalom: 
Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben, Budapest: Kossuth. 27-356. 

Heider, F. 1858. The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley 

Hunnyady Gy. 2016. Jelentörténeti szociálpszichológia. Budapest: Eötvös 

 

Ajánlott irodalom: 
Aronson, E.2003. The Social Animal. Worth Publishers 
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Csepeli György 2016. Szociálpszichológia mindenkiben..  

Fiske, S.T 2006. Társas alapmotívumok. Budapest: Osiris 

Fiske, S.T. 2005. Társas alapmotívumok. Budapest:Osiris 

Hamilton, D.L., Fiske, T.S. 2006.A társak és a társadalom megismerése. Budapest: Osiris 

Hunyady György 2016. Jelentörténeti szociálpszichológia, Budapest: Eötvös 

Hunyady, Gy. 2010. A társadalmi közérzet hullámverése, Budapest: Napvilág 

Kelley, H. 1950. The warm-cold variable in frost impressions of persons. Journal of Personality, 18, 431-439 

Murányi I. 2006. Identitás és előítélet. Budapest: UMK 

Sherif, M. 1966. In common predicament: Social psychology of intergroup conflict and cooperation. Boston: 
Houghton-MifflinSiklaki, I. 2010. Előítélet és tolerancia. Budapest:Akadémiai Kiadó 

Siklaki, I. 2010. Előítélet és tolerancia. Budapest:Akadémiai Kiadó 
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Tantárgy neve: 
Szociálpszichológia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM3308 
Tárgyfelelős intézet: BTK-ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Csepeli György, egyetemi tanár 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 3Ő Előfeltétel: BTBLSZM1107 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: koll. 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
Az előadások bevezetést nyújtanak a szociálpszichológia legfontosabb témáiba, végig vezetve a hallgatókat az “én”-
től az “identitás”-ig vezető körkörös úton. A hallgatók megismerkednek a szociálpszichológia interaktív és kognitív 
ágaival. A kurzus célja, hogy sok mindennapi példával megvilágítva megértesse a hallgatókkal, hogy a 
szociálpszichológiai tudás mindenkiben ott van, de elméleti rendszerezés, fogalmi tisztázás híján ez a tudás kevéssé 
hasznosul az ön-és társismeretben. A kurzus célja az ön-és társismeret szintjének emelése, a társadalmilag 
konstruált valóságban való eligazodás fokozása.  

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: társas-és társadalmi valóság ismeret 
képesség: megértés, tolerancia, empátia 
attitűd: segítés 
autonómia és felelősség: empowerment, közösségfejlesztés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
szeptember 25.  
9-12  (Interaktív szociálpszicológia) 
Az én és a másik 
Az interakció/Társas hatások 
A kommunikáció 
Az interperszonális kapcsolat/A szerep 
A társas kiscsoport 
A tömeg 
14-18 (Kognitív szociálpszichológia) 
A társadalmi megismerés 
A vélemény és a nézet 
Az előítéletek és sztereotpiák 
Az értékek 
Az identitás 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:- 
A kollokvium jegy teljesítésének módja, értékelése: Rendszeres óralátogatás(40%), a félév végén egy írásos 
ismeretfelmérő teszt kitöltése (60%) 

Kötelező irodalom: 
Csepeli György 2016. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth. 27-319. 329-358o.  
Fiske, S.T 2006. Társas alapmotívumok. Budapest: Osiris 
Murányi I. 2006. Identitás és előítélet. Budapest: UMK 
 
Ajánlott irodalom: 
Aronson, E.2003. The Social Animal. Worth Publishers 
Fiske, S.T. (2005.): Társas alapmotívumok. Budapest:Osiris 
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Hunyady György 2016. Jelentörténeti szociálpszichológia, Budapest: Eötvös 
Sherif, M. (1966.): In common predicament: Social psychology of intergroup conflict and cooperation. Boston: 
Houghton-Mifflin 
Siklaki, I. (2010.(: Előítélet és tolerancia. Budapest:Akadémiai Kiadó 
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Tantárgy neve: 
Előítéletek a magyar társadalomban 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM632_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem szabadon vál.. 

Tárgyfelelős: Dr. Szepessy Péter, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Dr. Sebes József, Horváth-Lindberg Judit, Glebov Melinda, Sipos András, Dr. Huff 
Endre Béla 

Javasolt félév: 3Ő/ Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2+0  Számonkérés módja:, kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
Magyarországon elkerülhetetlenül szükségessé vált, a múlt szenzitív kérdéseinek feldolgozása. Mindezek 
hiányában társadalmi béke, konszenzus nem képzelhető el. Ennek tudatában szükséges körbejárni a magyar 
társadalom zsidósághoz való viszonyát, különös tekintettel a holokausztra, a múlt emlékezetére vonatkozó 
nézeteket, érzéseket, a meglévő társadalmi attitűdök megváltoztatásának útját, illetve meggátolni a régi 
sötét ideológiák, új formában jelentkező áramlatainak feléledését és térnyerését. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: kreativitás, elemzés, értékelés, kommunikáció  
attitűd: együttműködés, nyitottság, mérlegelés, fejlődés  
autonómia és felelősség: véleményalkotás, objektivitás, empátia 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: (2x5 órára lebontva) 

III. Érzékenyítő tréning /3 óra/ Horváth-Lindberg Judit és Glebov Melinda 
Civil kurázsi a mindennapokban, a mi életünkben. 

Előítéletek természetrajza /2 óra/ Dr. Huff Endre Béla 
A foglalkozás célja a rasszizmus és idegengyűlölet természetrajzának  megértése, mely  feltételezi 
az előítéletes magatartási minták megismerését. 
Célunk megmutatni ennek mentális, tehát nagyon is emberi természetét.  
Annak érdekében,  hogy fel tudjunk lépni veszélyes következményei – a rasszizmus, 
idegengyűlölet, és az általuk motivált politika – ellen, mindenekelőtt fel kell ismerni, pontosan be 
kell azonosítani, és hatékony  
  lépéseket kell tenni ellene.  

IV. A Horthy korszak emlékezete /3 óra/ Dr. Sebes József 
Különös tekintettel a zsidótörvények, háborús előkészületek, hadüzenetek és 
azok következményei - a holokauszt tartalma, főbb tényei, a deportálások kitervelése és 
végrehajtása. Emberek az embertelenségben, kiemelt tények az embermentésről. /diplomáciai, 
egyházi, katonai, állampolgári, egyéb/  
Az antijudeizmus, antiszemitizmus az ókortól-napjainkig /2 óra/ Dr. Szepessy Péter 
Cél az antijudaizmus, az antiszemitizmus, az anticionizmus fogalmak mentén a zsidóellenesség 
különböző alakzatainak bemutatása az antik kortól, napjaink Izrael-ellenességéig. Friss (2016-os, 
és 2017-ben publikált) kutatási eredmények  alapján, a mai magyar társadalom zsidósághoz, 
Izraelhez kapcsolódó véleményeit, képzeteit, asszociációit nemzetközi összehasonlításban is 
tárgyaljuk. Célunk a kritikai szemlélet és vitakészség erősítése.  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A csoportfoglalkozásokon való részvétel, az ott nyújtott teljesítmény.  
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli (8-10 oldalas) dolgozat készítése az előadókkal egyeztetet témákban, melyet a megadott tematikából 
lehet választani. Beadási határidő: december 20. 
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Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Napilapok, online folyóiratok témához kapcsolódó írásai 
Csepeli György: Csoport határok nélkül. Új Egyenlítő 2015. augusztus szeptember 
Allport, W. Gordon (1977): Az előítélet. Gondolat Könyvkiadó 
Bibó István (1986.): A Kelet-európai kisállamok nyomorúsága. Ld: Válogatott tanulmányok. II. kötet. 

Magvető Könyvkiadó. 
Romsics Ignác: A Horthy – korszak. Válogatott tanulmányok. Helikon. 2017. 

Ajánlott irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Bibó István (1984): Zsidókérdés Magyarországon 1944-után. Ld: Hanák Péter (szerk): Zsidókérdés, 

antiszemitizmus, asszimiláció. Gondolat Kiadó 
Csepeli György (2002): Kinek a képe? Ld: Csepeli György – Örkény Antal (szerk): Gyűlölet és politika. 

Minoritás Alapítvány 
Csepeli György: Meg nem gondolt gondolat: a zsidóellenességtől a népirtásig. Budapest:      Kossuth K., 

2016. 254 p. Megjegyzés: elektronikus (EPUB) formátumban is megjelent.  
Huff Endre Béla (2002): A rasszizmus kihívása az ezredfordulón. Holokauszt Füzetek (16) p. 108-119 
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Tantárgy neve: MINDFULNESS A HÉTKÖZNAPOKBAN 
– éber figyelmen alapuló  stresszkezelés  klasszikus 
MBSR módszerrel 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM635_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: Szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs Ágnes 

Közreműködő oktató(k): - Dr. Hegedűs Ágnes 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 0+2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: A stressz funkcióinak és jellegzetességeinek megismertetése, saját stressz-
működésünk és stressz-mintázataink feltérképezése tapasztalati gyakorlatok segítségével. Az éber figyelem 
(mindfulness, tudatos jelenlét) képességének fokozatos felépítése az MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) 
módszer alapgyakorlatainak elsajátításával. Az éber figyelem kiterjesztése a másokhoz fűződő viszony, a 
kommunikáció és az öngondoskodás területeire. Az órai munka és az otthoni gyakorlás együttesen hozza létre a 
kívánt hatást, ami a hallgatók jobb koncentrációs készsége, hatékonyabb stresszkezelése, tudatosabb 
kommunikációja, kapcsolati működése és képessége egy felelősebb öngondoskodásra. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Elméleti alapismereteket szerez a stressz mibenlétéről, funkcióiról, élettanáról, a stresszkezelés általános 

megközelítéseiről, módszereiről. Gyakorlati tapasztalatokon keresztül ismeri fel saját stresszmintázatait, 
automatikus reagálásait, diszfunkcionális működésmódjait, amelyek az életében frusztrációt, stresszes 
állapotokat okoznak. Ismeretekkel rendelkezik a kommunikáció területén a tudatos, asszertív 
kommunikációról, amely a békés kapcsolatokat építi, és felismeri az erőszakos, romboló kommunikációt, 
amelynek feloldására is eszközöket kap. Tájékozottá válik az egyetemes emberi értékek alapján való 
kapcsolódás területén. A módszer kifejezett hangsúlyt helyez a tapasztalati gyakorlatokra, így az órai 
feldolgozás kapcsán átélt felismerések mélyebben rögződnek.  .  

képesség: Képessé válik arra, hogy kifejlessze és fenntartsa az éber figyelmet a formális ülő – álló – és mozgás –
gyakorlatok alatt, valamint a hétköznapi tevékenységben is fokozatosan beépítse azt. Képes konzekvens 
önreflexiót gyakorolni, objektíven megfigyelni saját diszfunkcionális működését, automatikus reakcióit, és 
tudatosabb, konstruktívabb válaszokra cserélni azokat. Képes az éber figyelmet használni a másokkal való 
kapcsolódásban,  kommunikációban, egy asszertív, önmagát hatékonyan képviselő, de a másikra is figyelő 
módon. Képessé válik a felelősebb öngondoskodásra, felismerve a romboló, nem támogató 
tevékenységeket, lecserélve azokat támogató, építő időtöltésekre.  

attitűd: A mindfulness filozófiáját és gyakorlatát elsajátítva  nyolc attitűd  kerül kifejlesztésre: nyitottá és 
kíváncsivá válik a valóságra, ítélkezésmentes, elvárásmentes és elfogadó módon viszonyul saját magához és 
másokhoz, a világhoz. Felismeri a fölösleges ragaszkodásait, és törekszik azok elengedésére.. Fejlődik a 
türelemben, és a saját maga, mások és az élet alapvető jóságában vetett bizalomban, és az együttérzésben 
A csoportmunka emellett fejleszti a nyitott, értő meghallgatást, a másikra való türelmes odafigyelő 
magatartást. 

autonómia és felelősség: Az órai munkában az első alkalommal közösen egyeztetett és biztonságot adó 
kereteken belül mindenki önállóan vállalja a gyakorlatokban való részvételt, tudatosan gondoskodva a saját 
aktuális terhelhetőségéről, határairól. Az otthoni gyakorlás energia/idő/figyelem befektetéssel jár, ezen 
keresztül is gyakorolja a magáért való felelősségvállalást.  

Tantárgy tematikus leírása: Az első alkalom egy orientációs óra lesz, amelyen a hallgatók tájékozódnak a tantárgy 
lényegét, felépítését, célját illetően, illetve arról, hogy mit igényel tőlük a mindfulness elsajátítása az órai munkán 
kívül. Ez a foglalkozás a tanárnak is lehetővé teszi a hallgatók motivációinak  feltérképezését, a velük való 
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megismerkedést, és a keretek egyeztetését. A foglalkozások első harmadában elméleti szinten megismerkedünk 
a mindfulness módszerrel, a stressz élettanával, jellegzetességeivel, majd saját stressz-működésünk és stressz-
mintázataink saját élmény alapú feltérképezése következik. Ebben a szakaszban az éber figyelem-gyakorlatok 
elsősorban a megalapozottságot, a földeltséget, a figyelem lehorgonyzását, koncentrálási képességét fejlesztik. A 
második harmadban a kifejlesztett alapokon építkezve további felismeréseket teszünk a destruktív és a 
konstruktív viselkedési minták feltérképezésével, keresve a hasznosabb és tudatos válaszadást az élet kihívásaira. 
A harmadik harmadban kiterjesztjük a vizsgálódást a kapcsolatokra, a kommunikációra, az önmagunkról való 
tudatos gondoskodás, a magunk és mások iránti együttérzés kifejlesztésére, és a tanultak életünkbe való 
beépítésére. 
 

Gyakorlat: 
szeptember 7.  Orientációs óra. Ismerkedés a módszerrel, egymással, motivációk feltérképezése, szükséges 
attitüd, keretek egyeztetése. Első éber figyelem gyakorlat, légzésfigyelés. 
szeptember 14. Automatikus reakcióink/szokásaink/viselkedési függőségeink felfedezése, mitől szenvedünk? 
Tolerancia-ablak. A figyelem irányítása, lehorgonyzása, testpásztázás.  
szeptember 21. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. A figyelem irányítása, lehorgonyzása, a test és a légzés 
megfigyelése.  Tudatos étkezés. Mindfulness – attitűdök. 
szeptember 28. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Lehorgonyzás és kapcsolódás magunkhoz, a test és a légzés 
megfigyelése. Tudatos mozgás.  A helyes ülés. Kellemes tapasztalatok megfigyelése, feldolgozása.   
október 5. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Lehorgonyzás és kapcsolódás magunkhoz. Tudatos járás.  Hogyan 
hozzuk létre a stresszt? 
október 12. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Lehorgonyzás és kapcsolódás magunkhoz Odafordulás a 
nehézséghez. Kellemetlen tapasztalatok megfigyelése, feldolgozása 
október 19. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Lehorgonyzás és kapcsolódás magunkhoz. 3 lépéses lehorgonyzás. 
Tudatos mozgás.  
október 26. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. A stressz mélyebb megértése. Az éber figyelem kiterjesztése a 
tudati eseményekre (gondolatok, érzelmek): Ötféle tudatosság-gyakorlat. 
november 9. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. A stressz mélyebb megértése. Az éber figyelem kiterjesztése a 
tudati eseményekre (gondolatok, érzelmek): Választás nélküli tudatossság-gyakorlat. 
november 16. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. A nehéz és a könnyű kommunikáció. Asszertív kommunikáció.  
Választás nélküli tudatossság-gyakorlat. 
november 23. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Tudatos járás. Öngondoskodás, önegyüttérzés. A kedves 
odafordulás gyakorlata. 
november 30. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Összegzés. Mit tanultunk? Mi változott meg az életünkben? 
Hogyan építsük be a mindfulness gyakorlatokat a mindennapokba? Mire van ehhez szükségünk?  
december 7.  
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: Az aláírás feltétele maximálisan 3 hiányzás. 
Gyakorlati teljesítésének módja, értékelése: Az órán való aktív részvétel alapján 
 

Kötelező irodalom: (3+1 idegen nyelvű) 
MBSR tanfolyami munkafüzet 
Jon Kabat-Zinn: Az éber figyelemről – örök kezdőknek (Ursus Libris) (letölthető) 
Jon Kabat-Zinn: Bárhová mész, ott vagy (Ursus Libris) (letölthető) 
Jon Kabat-Zinn: Full catastrophe living (Piatkus) 
 
 
Ajánlott irodalom: (3+1 idegen nyelvű) 
Anna Black: Tudatos jelenlét (Angyalműhely könyvek) 
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Thich Nhat Hanh: A párbeszéd művészete (Ursus Libris) 
Kelly McGonigal: A stressz napos oldala (Ursus Libris) 
Susan Gillis Chapman: The five keys to mindful communication (Shambala Boulder) 
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Tantárgy neve: 
Az iszlám világ múltja és jelene 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM636_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI   

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Udvarvölgyi Zsolt András, főiskolai tanár, Ph.D. 

Közreműködő oktató(k):. 

Javasolt félév: 1 Ő Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Az elmúlt évek során a magyarországi közérdeklődés is az iszlám vallás és a muszlimok által lakott országok 
irányába fordult. A tantárgy célja az iszlám vallás alapjainak, az iszlám országok újkori történetének, a közelmúlt 
és a jelen eseményeinek rövid áttekintése és elemzése. Különös hangsúlyt fektetünk a közel-keleti és európai 
történésekre, ill. az aktuális fejleményekre Afganisztántól-Nyugat-Európáig. A kurzust képek és filmek színesítik 
majd. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  

- Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott 
tendenciái, jellemzői, adatai körében.  

- Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, 
politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket.  
(Különösen az iszlám vallás és az iszlám országok tekintetében.) 

képesség:   
- Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és 

rendszerezésére. 
- Képes a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, 

feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására. 
- Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a nemzetközi kapcsolatok 

jelenségeit értelmezni. (Jelen kurzus esetében képes az iszlám kultúrát értelmezni.)  
attitűd:  

- Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag 
meghatározottak és változóak. 

- Igénye van az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák megismerésére. (Jelen 
kurzus esetében igénye van az iszlám kultúra megismerésére.) 

autonómia és felelősség:  
- A szakterületén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.  
- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Bevezetés. Az iszlám rövid története. Mohamed próféta élete, az iszlám irányzatai. 
2. Az iszlám vallás alapjai. Az öt pillér. A muszlimok szokásai, életvitele. Iszlám ünnepek. 
3. Az iszlám jogrendszer (sharia). Az iszlám Nyugat-Európában.  
4. Az iszlám a Balkánon. 
5. Az „arab tavasz” és következményei. Líbia, Tunézia, Egyiptom helyzete. A migrációs válság. 

Visszatekintés az elmúlt 10 évre. 
6. A szíriai és iraki polgárháború. Jemen tragédiája. Szaúd-Arábia és az Öböl-menti sejkségek. 
7. Törökország helyzete. 
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8. Az Iráni Iszlám Köztársaság. Merre tart Irán az elnökválasztás után? 
9. A posztszovjet térség muszlim államai. 
10. Afganisztán és Pakisztán. Az afgán dráma okai és következményei. 
11. Muszlimok Indiában és Kínában. 
12. Kitekintés a Távol-Kelet más iszlám országaira és népeire. Indonézia, Malajzia, Brunei. 
13. Az iszlám Afrikában. 
14. Az iszlám Magyarországon. A hazai közösségek. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Aktív órai részvétel. 
 
A gyakorlat teljesítésének módja, értékelése: 
 
Zárthelyi dolgozat (ZH) az utolsó órák egyikén az órán elhangzottak és a megadott irodalom alapján. (A 
megadottól eltérő, de témába vágó olvasmányok színvonalas ismertetésének a lehetősége is reális választás 
lehet. Ennek részleteit az első órán megbeszéljük.) 
 
Az írásbeli / szóbeli vizsga itt tüntetendő fel, illetve az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) 
módok, jellemzők (ha vannak):  - 

Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
 
Germanus Gyula: Allah Akbar! Budapest, Szépirodalmi, 1984. ISBN: 963 152 524 4 
Horváth Pál: Vallásfilozófia és vallástörténet. Az iszlám: keletkezés, tanítás, történet c. fejezet. 
Budapest, 2006, L’Harmattan-Zsigmond Király Főiskola. ISBN: 9789639683334  
Hillenbrand, Carole: Az iszlám. Új történeti bevezetés. Budapest, Kossuth, 2016. ISBN: 978-963-09-8625-0  
Rostoványi Zsolt (szerk.): Az iszlám Európában. Az európai iszlám közösségek differenciáltsága. Budapest, Grotius 
könyvtár, 2010.  
in: http://www.grotius.hu/publ/konyvtar.asp#b5 
Malcolm Clark: Islam For Dummies. Hoboken, Wiley Publishing, 2003. ISBN 978-0764555039 
 
Ajánlott irodalom (4+1 angol nyelvű): 
 
A Kegyes Korán értelmi és tartalmi fordítása magyar nyelvre. Szaúd-Arábia, A Fahd Király nevét viselő, a Kegyes 
Korán nyomtatására alapított Komplexum, é.n. 2007. Fordította: Dr. Okváth Csaba 
Goldziher Ignác: Az iszlám története. Budapest, Anno Bt, én. (Reprint) ISBN: 963 9066 96 6 
Germanus Gyula: Kelet varázsa. Budapest, Magvető Kiadó, több kiadásban. ISBN 963 140 093 X 
Ash, Timothy Garton: Az iszlám Európában (Eurábia). In: Magyar Lettre Internationale, 67. szám (2007/2008 tél) 
http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre67/tga.htm    
Csizmadia Sándor: Az iszlám közösségek helyzete Nyugat-Európában.  
In: http://www.publikon.hu/application/essay/298_1.pdf   
Arthur Goldschmidt Jr.: A Közel-Kelet rövid története. Budapest, Maecenas, 1997. ISBN: 963 902 544 5 
Goldziher Ignác: Az iszlám. Tanulmányok a mohamedán vallás köréből. Budapest. Magvető, 1980.  
Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája I-II. Budapest. Gondolat, 1981. 
Korán. (The Holy Quran) ford.: Mihálffy Balázs (Abdulrahman) Karachi, Rehbar Publishers, é. n. 
N. Rózsa Erzsébet – Tüske László: A burka viselésének szabályozásáról folyó európai vitához. In: MKI 
Gyorselemzések 2010/12. 
http://www.kulugyiintezet.hu/index.php?menu=26&gyors=2047   
Rostoványi Zsolt: Az iszlám a 21. század küszöbén. Budapest, Aula, 1998. 
Francis Robinson: Atlas of the Islamic World Since 1500. Oxford, Andromeda Oxford, 1989. ISBN: 978-
0871966292 

http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre67/tga.htm
http://www.publikon.hu/application/essay/298_1.pdf
http://www.kulugyiintezet.hu/index.php?menu=26&gyors=2047
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Tantárgy neve: 
A Kárpát-medencei zsidóság kultúrtörténete 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM633_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Szepessy Péter, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Markovics Zsolt, főrabbi 

Javasolt félév: 3Ő/ Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2+0  Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Ciceró, üzenete, miszerint: „a történelem pedig az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezet élete, az élet 
tanítómestere, a régiség hírnöke." ma is aktuálisak. Ebben a kurzusban a magyar és a zsidó történelem egy 
speciális részletét szeretnénk bemutatni speciális megközelítésben. A sokszor elhanyagolt kultúrtörténeti, 
vallástörténeti, társadalomtörténeti dimenziókra nagyobb hangsúlyt helyezünk azért, hogy jobban megértsük a 
múltat, és könnyebben kiigazodjunk a jelenben. Ha tetszik, történelem alulnézetből. Kevesebb statisztika, de több 
lélek. 
Fejlesztendő kompetenciák:  
tudás: Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereit, 
lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait. Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a fontos szociológiai 
és társadalmi összefüggéseket. 
képesség: Képes eligazodni a társadalmi problémák és konfliktusok rendszerében. 
attitűd: Kritikusan ítéli meg a társadalomtudományok nyitottságát és sokszínűségét korlátozni igyekvő 
tudományos, gyakorlati, jogi vagy politikai törekvéseket. 
autonómia és felelősség: Személyes felelősséggel tartozik a szociológus mesterség szakmai és etikai 
szabályainak betartásáért, a szociológus szakma integritásának megőrzéséért. 
Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: (14 hétre lebontva) 
1. Zsidó irányzatok  
2. Talmud 
3. Zsidó ünnepek  
4. Zsidó szertartások/ esküvő, temetés, stb/ 
5. Az antiszemitizmus eszmetörténete. Az ókori és a középkori vallási antiszemitizmus. Az antijudaizmus 

teológiai alapjai, és megjelenése a mindennapok világában. A zsidóság helyzete a modernizáció 
kezdetén és korai kapitalizmus korában. 

6. A politikai antiszemitizmus a XIX. században és a XX. századi megjelenési formái. Államelméletek, 
biológiai –evolúciós – elméletek és az antiszemitizmus „integrációja”. 

7. Kelet-európai és Közép-európai sajátosságok, a magyar specifikumok. Megkésett polgárosodás, 
emancipációs törekvések, a századfordulós Budapest kulturális jelentősége, Trianon, stb. 

8. A miskolci zsidóság története 
9. A két világháború közötti helyzet Magyarországon. (numerus clausus, „nemzedéki torlódás”, a 

kulturális elit ellentétei, zsidótörvények) 
10. A második világháború, a német megszállás és következményei, a holokauszt. 
11. A háborús vereség és a holokauszt feldolgozására tett kísérletek közvetlenül a háború után 1945-49. 

(Molnár Erik, Bibó István) 
12. Második világháborús tragédiák és a holokauszt ábrázolása filmeken, tankönyvekben az 50-es, 60-as, 

70-es években. 
13. Társadalmi traumák és holokauszt narratívák Magyarországon és a világban. (tudomány, művészet, 

politika – bűnös, áldozat, „kívülálló” - a felelősség) 
14. 21. századi kihívások a hagyományos zsidó életben 
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Félévközi számonkérés módja és értékelése:   
A foglalkozások kéthetente tömbösítve lesznek megtartva. Egy foglalkozás alkalmával a tematikában felsorolt 
témakörök közül kettőt – hármat is érintünk. 
 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: szóbeli vizsga 
Vizsgakérdések: 

1. Zsidó irányzatok  
2. Talmud 
3. Zsidó ünnepek  
4. Zsidó szertartások/ esküvő, temetés, stb/ 
5. Az antiszemitizmus eszmetörténete. Az ókori és a középkori vallási antiszemitizmus. Az antijudaizmus 

teológiai alapjai, és megjelenése a mindennapok világában. A zsidóság helyzete a modernizáció kezdetén és 
korai kapitalizmus korában. 

6. A politikai antiszemitizmus a XIX. században és a XX. századi megjelenési formái. Államelméletek, biológiai 
–evolúciós – elméletek és az antiszemitizmus „integrációja”. 

7. Kelet-európai és Közép-európai sajátosságok, a magyar specifikumok. Megkésett polgárosodás, 
emancipációs törekvések, a századfordulós Budapest kulturális jelentősége, Trianon, stb. 

8. A miskolci zsidóság története 
9. A két világháború közötti helyzet Magyarországon. (numerus clausus, „nemzedéki torlódás”, a kulturális elit 

ellentétei, zsidótörvények) 
10. A második világháború, a német megszállás és következményei, a holokauszt. 
11. A háborús vereség és a holokauszt feldolgozására tett kísérletek közvetlenül a háború után 1945-49. 

(Molnár Erik, Bibó István) 
12. Második világháborús tragédiák és a holokauszt ábrázolása filmeken, tankönyvekben az 50-es, 60-as, 70-es 

években. 
13. Társadalmi traumák és holokauszt narratívák Magyarországon és a világban. (tudomány, művészet, politika 

– bűnös, áldozat, „kívülálló” - a felelősség) 
14. 21. századi kihívások a hagyományos zsidó életben 

Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Lau, Israel Méir: A zsidó élet törvényei. Mazsihisz, Budapest. 2011. 
Donin, Hayim Halevy: Zsidónak lenni. Göncöl, Budapest. 2004. 
Mezei Mónika - Róna Tamás (szerk.): A magyarországi zsidóság története. Szent István Társulat. 2018. 

  Romsics Ignác: Magyarország története. Kossuth Kiadó, Budapest. 2017. 
 
Ajánlott irodalom:  
Gonda László: A szidóság Magyarországon 1526-1945 Századvég, Budapest. 1992. 
Braham, Randolph L.: Genocide and retribution. The Holocaust in Hungarian-ruled Northern Transylvania; KNP, 
Boston, 1983 
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II/2 
 

Tantárgy neve: 
Szociális munka közösségekkel 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM4401 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: BTBNSZM2201, BTBNSZM2202 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: koll. 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A közösségi szociális munka irányzatainak, hozzájuk kapcsolódó elméleteknek és gyakorlati példáknak 
megismerése a fő cél. Megismerkedik a hallgató a közösségfejlesztés módszertani gazdagságával, határtalan 
lehetőségeivel. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a hallgatók megismerik és megértik a közösségi szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, 
komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét, annak beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális 
problémák megelőzésére és kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait 
képesség: a hallgatóknak fejlődik képessége a bizalomépítésre, szükségletfelmérésre, az egyén és környezete 
közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus elemzésére, felismerni a forrásokat és a 
kockázatok elemzésének és kezelésének módját 
attitűd: a közösségekkel végzett szociális munka alapértékei közül a közösségi szociális munka számára 
kiemelkedő a demokrácia, fejlődik a hallgatók empátiája az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez,  növekszik nyitottságuk az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra 
autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. Közösségek definíciója, közösségi szociális munka irányzatai* 
2. Közösségszervezés elmélete és gyakorlata* 
3. Közösségfejlesztés elmélete és gyakorlata* 
4. Aktivizáló és feltáró eszközök a gyakorlatban* 
5. Képzőművészet a közösségfejlesztésben  
6. Fenntartható fejlődés a közösségfejlesztésben, ökofalvak, ökoközösségek 
7. Roma programok 
8. Közösségi vállalkozások, helyi gazdaság* 
9. Közösségi média* 
10. Látogatás a miskolci részvételi irodában 
11. Látogatás az Észak-keleti átjáró egyesületnél 
12. Látogatás a Szimbiózis alapítványnál 
13. Látogatás Fulókércs (komplex telepes pr és tanoda) 
14.  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
aláírásért: http://www.kiskozossegek.hu/ oldalról két kezdeményezés választása, ezek írásban való bemutatása (2 
oldal, 12-es betűtípus, 1,5-ös szóköz, 2,5 cm margók). Nem csak erről az oldalról szerezni információt, hanem hozzá 
kell keresni egyéb híreket, írásokat, videókat.  
Határidő: május 15. 

http://www.kiskozossegek.hu/
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Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
szóbeli vizsga 
 

Kötelező irodalom: 
HAVASI VIRÁG: A közösségfejlesztés módszertani gazdagságáról és alkalmazási területeiről. In: Szellem és tudomány. 
9 évf. p 29-62 

GOSZTONYI Géza: Közösségi szociális munka. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest, 
Szociális Szakmai Szövetség, 1998, 234-288. 

ZASTROW, C.: A szociális munka közösségi gyakorlata. In: GOSZTONYI Géza (szerk.): Közösségi szociális munka. A 
szociális munka elmélete és gyakorlata 3. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994, 219-257. 

Varga, P- Vercseg, I: Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, 1998. letölthető: 
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocumen
t 

HENDERSON Paul- VERCSEG Ilona: Community Development and Civil Society: Making Connections in  the European 
Context. 2010, ISBN: 9781861349405 

 
Ajánlott irodalom: 

ALBERT József, HERPAINÉ MÁRKUS Ágnes, JÁSZ Krisztina: Szociális munka a fenntartható fejlődésért. Pécs, Szent László 
TISZK Nyomdája, 2011 

BUDAI István, NÁRAI Márta (szerk.): Közösségi munka – társadalmi bevonás – integráció. Szöveggyűjtemény. Győr, 
Széchenyi István Egyetem, 2011. 

MAYER Margit: The Onward Sweep of Social Capital: Causes and Consequences for 
Understanding Cities, Communities and Urban Movements. In: International Journal of Urban and Regional 

Research. Volume 27.1 March 2003 108-30 
 

 
  

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocument
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Tantárgy neve: 
Szociális munka közösségekkel 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM4401 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: BTBLSZM2201, BTBLSZM2202 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: koll. 

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A közösségi szociális munka irányzatainak, hozzájuk kapcsolódó elméleteknek és gyakorlati példáknak 
megismerése a fő cél. Megismerkedik a hallgató a közösségfejlesztés módszertani gazdagságával, határtalan 
lehetőségeivel. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a hallgatók megismerik és megértik a közösségi szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, 

komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét, annak beavatkozásra, együttműködések kialakítására, 
szociális problémák megelőzésére és kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait 

képesség: a hallgatóknak fejlődik képessége a bizalomépítésre, szükségletfelmérésre, az egyén és környezete 
közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus elemzésére, felismerni a forrásokat és 
a kockázatok elemzésének és kezelésének módját 

attitűd: a közösségekkel végzett szociális munka alapértékei közül a közösségi szociális munka számára 
kiemelkedő a demokrácia, fejlődik a hallgatók empátiája az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez, növekszik nyitottságuk az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és 
innovációkra 

autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. Közösségek definíciója, közösségi szociális munka irányzatai 
2. Közösségszervezés elmélete és gyakorlata 
3. Közösségfejlesztés elmélete és gyakorlata 
4. Aktivizáló és feltáró eszközök a gyakorlatban 
5. Képzőművészet a közösségfejlesztésben  
6. Dráma a közösségfejlesztésben 
7. Zene a közösségfejlesztésben 
8. Fenntartható fejlődés a közösségfejlesztésben 
9. Roma programok 
10. Közösségi vállalkozások 
11. Közösségi média 
12. Látogatás a Dialóg egyesületnél 
13. Munkavégzés a Dialóg egyesületnél 
14. A tanult technikák alkalmazhatósága a szociális szféra különböző területein 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Bizonyos technikákat az órákon gyakorlatban kipróbálunk, dokumentumfilmeket nézünk egyes témákhoz, 
melyeket közösen ki is elemzünk, ily módon a hallgatók megértése mélyül, illetve a tanár számára jobban 
nyomon is követhető, hogy mit értettek meg, mit nem. 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: Írásbeli vizsga 
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Kötelező irodalom: 
HAVASI VIRÁG: A közösségfejlesztés módszertani gazdagságáról és alkalmazási területeiről. In: Szellem és 
tudomány. 9 évf. p 29-62 

GOSZTONYI Géza: Közösségi szociális munka. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest, 
Szociális Szakmai Szövetség, 1998, 234-288. 

ZASTROW, C. : A szociális munka közösségi gyakorlata. In: GOSZTONYI Géza (szerk.): Közösségi szociális munka. A 
szociális munka elmélete és gyakorlata 3. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994, 219-257. 

Varga, P- Vercseg, I: Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, 1998. letölthető: 
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocum
ent 

HENDERSON Paul- VERCSEG Ilona: Community Development and Civil Society: Making Connections in  the European 
Context. 2010, ISBN: 9781861349405 
 
Ajánlott irodalom: 
ALBERT József, HERPAINÉ MÁRKUS Ágnes, JÁSZ Krisztina: Szociális munka a fenntartható fejlődésért. Pécs, Szent László 
TISZK Nyomdája, 2011 
BUDAI István, NÁRAI Márta (szerk.): Közösségi munka – társadalmi bevonás – integráció. Szöveggyűjtemény. Győr, 
Széchenyi István Egyetem, 2011. 
MAYER Margit: The Onward Sweep of Social Capital: Causes and Consequences for 
Understanding Cities, Communities and Urban Movements. In: International Journal of Urban and Regional 
Research. Volume 27.1 March 2003 108-30 

 
  

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocument
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Tantárgy neve: 
Szociális munka csoportokkal 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM3301, 
BTBLSZM3301 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  Dr. Bányai Emőke, főiskolai tanár 

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: BTBNSZM2201, BTBNSZM2202 
BTBLSZM2201, BTBLSZM2202 

Óraszám/hét: 2 óra/hét Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali és levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus szerves egységet képez a szociális ismeretek blokkhoz tartozó egyéb tárgyakkal különösen a Szociális 
esetmunka és a Szociális munka közösségekkel című kurzusokkal. Ezeken kívül ez az elméleti kurzus megalapozza 
a Projektmunka I-II. kurzusokat, melyek a csoportmunkát és a közösségi munkát a gyakorlatban mutatják be.  
Egységben kezelendő a Készségfejlesztés II. tárggyal. 
A tantárgy célja a szociális csoportok típusainak: a rekreációs, rekreációs-készségfejlesztő, oktató, 
problémamegoldó és döntéshozó, önsegítő, szocializációs és terápiás csoportjainak az alapvető csoportdinamikai 
fogalmaknak, a csoportmunka folyamatának, a csoportvezetés alapkérdéseinek, a legalapvetőbb csoportvezetői 
intervencióknak a megismerése. 
A tantárgy célja továbbá a szakmai kompetencia, a szociális professzió iránti elkötelezettség elmélyítése. 
A kurzus során a megtanult anyag elsajátításának ellenőrzésén kívül a következő készségek gyakorlását szolgálják 
a megoldandó feladatok: a megfigyelés és a megfigyelt jelenségek értelmezése önreflexió, a saját érzelmek, 
attitűdök felismerése és kezelése. 
Módszerek: előadások kérdésekkel irányított önálló irodalom-feldolgozás önálló kérdésfelvetésekre és válaszok 
keresésére ösztönzés, bemutatási lehetőség nyújtása.  
A tárgyak közötti integráció lehetőségei: Szociológiai és pszichológiai tárgyak. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák 
keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes 
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. 
- Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a társas viselkedés pszichológiai tényezőit, az emberek és a 
környezetük közötti interakciókat. 
képesség:  
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
- Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak 
holisztikus elemzésére. 
attitűd:  
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
autonómia és felelősség:  
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- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex 
iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. Az ember a csoportban, a csoport az egyes emberben 
2. A szociális csoportmunka fogalmi és szemléletbeli keretei, szándékai, előnyei, értékei. Esetmunka – 

csoportmunka – közösségi munka összefüggései 
3. A szociális csoportmunka fő modelljei 
4. A csoportmunka kialakítása, szervezése: a csoportmunkát igénybe vevők felmérése. 
5. A csoportmunka kialakítása, szervezése: forrásteremtés 
6. A szociális csoportmunka folyamata, a csoportfejlődés szakaszai, fázisai 
7. A csoport működésének belső világa, dinamikája, versengés-együttműködés, döntéshozás 
8. Konfliktusok és kezelésük. Egyén a csoportban, a csoport, mint kliens. 
9. A csoport vezetése, vezetői szerepek, funkciók, feladatok, felelősségek, stílusok, hatalom, kompetenciák, 

etika 
10. Szerepek a csoportban, problémás csoporttagok 
11. Önsegítő csoportok, családi csoportkonferenciák, reszto. 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félévközi értékelés módja nappali tagozaton! 

 az alkalmak 80 %-án a hallgatóknak részt kell venniük 

 Egy szakirodalmi referátum, az első órán egyeztetett témában és időpontban.  

 Egy csoportfolyamat bemutatása, az első órán egyeztetett témában és időpontban.  
Írásbeli vizsga a félév végén mindkét tagozat számára. 

Kötelező irodalom: 
Csányi Vilmos: Az egyszemélyes csoportok és a globalizáció, Magyar Tudomány, 2002/6 online: MT 2002/6 8 

(iif.hu) 
Hegyesi-Kozma-Szilvási-Talyigás (szerk.) (1997 és későbbi megjelenések): A szociális munka elmélet és gyakorlata 
4. kötet, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola, Budapest, 9-16, 35-53, 86-334. 

Kozma Judit: Szociális munka csoportokkal. Munkatankönyv. Miskolci Egyetem, ATTI, 2020, online: 
https://docs.google.com/document/d/18jGj1DgSOAtAZeSmfDt2s8WMxsEVoY1K/edit  

Németh László (2002 és későbbi megjelenések): Szociális munka csoportokkal. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv 
szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 186-229. 

Pataki Éva (2010): Szociális munka csoportokkal. Szociotéka, Debrecen, online: Szociális munka csoportokkal : 
módszertani kézikönyv (oszk.hu) 

Sik Dorottya (2020): Egy gyermekjóléti komplex program szerepe a gyermekvédelmi törvény előfutáraként. 
Budapest, Eötvös Kiadó, online:  Sik-Dorottya-Egy-gyermekjóléti-komplex.pdf (eltereader.hu) 

Rudas János (1990 és későbbi megjelenések): Delfi örökösei. Gondolat, Budapest, 3., 5. fejezetek. 
Irvin D. Yalom: és Molyn Leszcz (2020): A csoport-pszichoterápia elmélete és gyakorlata, Park Kiadó, Budapest (8-

14. fejezet, 345-680. o.) 
 
Ajánlott irodalom: 
(legalább 1 idegen nyelvű) 
Rudas János (1990 és későbbi megjelenések): Delfi örökösei. Gondolat, Budapest, 3., 5. fejezetek. 

 
  

http://www.matud.iif.hu/02jun/csanyi.html
http://www.matud.iif.hu/02jun/csanyi.html
https://docs.google.com/document/d/18jGj1DgSOAtAZeSmfDt2s8WMxsEVoY1K/edit
http://mek.oszk.hu/11900/11917/11917.pdf
http://mek.oszk.hu/11900/11917/11917.pdf
https://www.eltereader.hu/media/2021/01/Sik-Dorottya-Egy-gyermekj%C3%B3l%C3%A9ti-komplex.pdf
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Tantárgy neve: 
Projektmunka I. (Csoport és közösségi munka a gyakorlatban) 

Tantárgy Neptun kódja 
BTBLSZM4402 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező  

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bányai Emőke 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: BTBLSZM3301 

Óraszám/hét10 Számonkérés módja: gy 

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A projekttervezés és menedzsment lépéseinek megtanulása után a tanultak alkalmazása, projektek 
tervezése. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a hallgatók jobban megismerik és megértik a közösségi szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, 

komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét, annak beavatkozásra, együttműködések kialakítására, 
szociális problémák megelőzésére és kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait 

képesség: a hallgatóknak tovább fejlődik képessége a bizalomépítésre, szükségletfelmérésre, az egyén és 
környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus elemzésére, 
felismerni a forrásokat és a kockázatok elemzésének és kezelésének módját 

attitűd: a közösségekkel végzett szociális munka alapértékei közül a közösségi szociális munka számára 
kiemelkedő a demokrácia, fejlődik a hallgatók empátiája az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez, növekszik nyitottságuk az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és 
innovációkra 

autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, 
következetes, autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Projektmenedzsment alapfogalmai, a projektmunka fázisai 
2. Célok, mérföldkövek, indikátorok, tevékenységtervek, logikai keretmátrix  
3. Humánerőforrás és eszközigény tervezése, költségvetés tervezés 
4. Disszemináció, kommunikáció 
5-12. Projektek tervezése 
13-14. A megtervezett projektek bemutatása 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A hallgatók két, korábban végzett kutatás alapján, kiscsoportban projektet terveznek. Az aláírás feltétele a 
tervezési folyamatban való aktív részvétel.   
Gyakorlati jegy értékelése: 
A hallgatók a félév végén, előre egyeztetett időpontban bemutatják az általuk készített projekt-tervet. 

 
Kötelező irodalom: 
 
ASZTALOS BERNADETT – JÁRAY MÁRTON – SZENTJÓBY OTTÓ (SZERK.): Álom, terv, tett. Útmutató mentálhigiénés 

projektekhez. Antroposz Mentálhigiénés Egyesület, 2017. alom_terv_tett.indd (semmelweis.hu) 
Bányai Emőke – Kelemen Gábor: Családok a lakhatás peremvidékén. In: Szellem és Tudomány, 2022/3-4, 5-

20.o. https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=185076 
Oláh Lili - Fehér Boróka - Lengyel Lea: Magára hagyott családok -a gyermekvédelmi gondoskodásban 

nevelkedő gyermekek vérszerinti családjainak helyzete Magyarországon, kitekintéssel a hajléktalan 

http://mental.semmelweis.hu/mellekletek/alomterv-doc/alom_terv_tett_finish_new.pdf
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=185076
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élethelyzetű anyákra (Láthatatlan családok), In: A Magyar Szociológiai Társaság 2022-es évi 
vándorgyűlésének absztraktkötete https://szociologia.hu/hirek/vandorgyules-absztraktkotet  

Varga, P- Vercseg, I: Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, 1998. letölthető: 
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDo
cument 

 
Ajánlott irodalom: 
FARSANG Zoltán: Projekt ciklus menedzsment. Szombathely, BDF Európa-tanulmányok Közp. (Európai 

integrációs felkészítési modulok) 2002. 
VERZUH, Eric: Projektmenedzsment. HVG Kiadói Rt., 2006. 
YESCOMBE, E. R. : A projektfinanszírozás alapjai. Panem, 2008. 
 
 

 

 

  

https://szociologia.hu/hirek/vandorgyules-absztraktkotet
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocument
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Tantárgy neve: 
Projektmunka I. (Csoport és közösségi munka a gyakorlatban) 

Tantárgy Neptun kódja BTBNSZM4402 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező  

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bányai Emőke 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: BTBNSZM3301 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gy 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A projekttervezés és menedzsment lépéseinek megtanulása után a tanultak alkalmazása, projektek 
tervezése. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a hallgatók jobban megismerik és megértik a közösségi szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, 

komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét, annak beavatkozásra, együttműködések kialakítására, 
szociális problémák megelőzésére és kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait 

képesség: a hallgatóknak tovább fejlődik képessége a bizalomépítésre, szükségletfelmérésre, az egyén és 
környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus elemzésére, 
felismerni a forrásokat és a kockázatok elemzésének és kezelésének módját 

attitűd: a közösségekkel végzett szociális munka alapértékei közül a közösségi szociális munka számára 
kiemelkedő a demokrácia, fejlődik a hallgatók empátiája az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez, növekszik nyitottságuk az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és 
innovációkra 

autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, 
következetes, autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Projektmenedzsment alapfogalmai, a projektmunka fázisai 

2. Célok, mérföldkövek, indikátorok, tevékenységtervek, logikai keretmátrix  

3. Humánerőforrás és eszközigény tervezése, költségvetés tervezés 

4. Disszemináció, kommunikáció 

5-12. Projektek tervezése 

13-14. A megtervezett projektek bemutatása 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A hallgatók két, korábban végzett kutatás alapján, kiscsoportban projektet terveznek. Az aláírás feltétele a 
tervezési folyamatban való aktív részvétel.   
Gyakorlati jegy értékelése: 
A hallgatók a félév végén, előre egyeztetett időpontban bemutatják az általuk készített projekt-tervet. 

Kötelező irodalom: 

ASZTALOS BERNADETT – JÁRAY MÁRTON – SZENTJÓBY OTTÓ (SZERK.): Álom, terv, tett. Útmutató mentálhigiénés 
projektekhez. Antroposz Mentálhigiénés Egyesület, 2017. alom_terv_tett.indd (semmelweis.hu) 

Bányai Emőke – Kelemen Gábor: Családok a lakhatás peremvidékén. In: Szellem és Tudomány, 2022/3-4, 5-
20.o. https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=185076 

Oláh Lili - Fehér Boróka - Lengyel Lea: Magára hagyott családok -a gyermekvédelmi gondoskodásban 
nevelkedő gyermekek vérszerinti családjainak helyzete Magyarországon, kitekintéssel a hajléktalan 
élethelyzetű anyákra (Láthatatlan családok), In: A Magyar Szociológiai Társaság 2022-es évi 

http://mental.semmelweis.hu/mellekletek/alomterv-doc/alom_terv_tett_finish_new.pdf
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=185076
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vándorgyűlésének absztraktkötete https://szociologia.hu/hirek/vandorgyules-absztraktkotet  

Varga, P- Vercseg, I: Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, 1998. letölthető: 
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDo
cument 

 

Ajánlott irodalom: 

FARSANG Zoltán: Projekt ciklus menedzsment. Szombathely, BDF Európa-tanulmányok Közp. (Európai 
integrációs felkészítési modulok) 2002. 

VERZUH, Eric: Projektmenedzsment. HVG Kiadói Rt., 2006. 

YESCOMBE, E. R. : A projektfinanszírozás alapjai. Panem, 2008. 

 

 
  

https://szociologia.hu/hirek/vandorgyules-absztraktkotet
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocument


 
 

Oldal: 153 / 318 

Tantárgy neve: 
Szociális munka hátrányos helyzetű településeken 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM4403 
Tárgyfelelős intézet: BTK-ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyukits György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: BTBNSZM2201, BTBNSZM2202 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: k 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy célja a hátrányos helyzetű települések gondjainak megismerése és a jelenlegi ellátórendszer működésének. Ezen 
keresztül megtanulhatják a hallgatók, hogy hogyan zajlik a szociális munka jelenleg e településeken, és hogy miben 
szenvednek hiányt. A szegény ed hiányt. A fejletlen területeken lehetőségként adódik a fenntartható fejlődés körébe 
tartozó gazdálkodási és háztartásvezetési technikák megismerése, melyekkel olcsón és környezetvédő módon lehet a 
háztartások életminőségét javítani. Ezért ezen technikák megismerésére is időt szánunk.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: megismeri a hallgató a hátrányos helyzetű települések jellemzőit, veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy 
mindezek hogyan hatnak az egyes emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre 
képesség: a hallgatóknak fejlődik képessége a bizalomépítésre, szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti 
folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus elemzésére, felismerni a forrásokat és a kockázatok 
elemzésének és kezelésének módját 
attitűd: fejlődik a hallgatók empátiája az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és közösségekhez, növekszik 
nyitottságuk az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra 
autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm 
munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. Hátrányos helyzetű település (operacionalizálás, már tanult kezelési módok összefoglalása) 
2. Toldi modell 
3. Kiselőadások 1 
4. Kiselőadások 2 
5. Kisközösségek kutatónap 
6. Kisközösségek bemutató nap 
7. Fenntartható fejlődés videók 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Aktív résztétel az órákon, kiselőadások, kisközösségek bemutató, ppt 14 darab diával, ebből három kép a településről, a 
6. órán bemutató, pótlásra a következő 7. órán van lehetőség, ha ez sem sikerül, akkor az utolsó órán utolsó pótlási 
lehetőség 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
szóbeli vizsga, értékelése az elsajátított szakirodalmi anyag ismerete alapján 

Kötelező irodalom: 
Kovács Éva (szerk.) (2007): Közösségtanulmány. Néprajzi Múzeum- PTE-BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 
Nagyné Varga Ilona (szerk.) (2011): Közösségi munka a családsegítésben. Debreceni Egyetem Szociológiai és 

Szociálpolitikai Tanszéke, Debrecen. (Dandé István, Erdős Judit, Giczey Péter, Serafin József, Varga Matild, Vercseg 
Ilona) 

Albert-Jász-Herpainé (2011): Szociális munka a fenntartható fejlődésért. Szekszárdi Szociális műhelytanulmányok 
Hajdú, G- Sík, E: A hátrányos helyzetű kistelepülés, mint szociológiai jelenség 

(http://www.tarki.hu/hu/publications/WP/regionalis/201401_regionalis_muhely.pdf 
Rural Development in the EU) 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf 
 
Ajánlott irodalom: 
KOZMA Judit – CSOBA Judit – CZIBERE Ibolya: Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások. Debrecen, Debreceni 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf
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Egyetemi Kiadó., 2004  
The Northern Ireland Degree in social work partnership 
https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofSociologySocialPolicySocialWork/Education/PracticeLearning/Resources/Fileto
upload,320808,en.pdf Kötelező irodalom: 
Kovács Éva (szerk.) (2007): Közösségtanulmány. Néprajzi Múzeum- PTE-BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 
Nagyné Varga Ilona (szerk.) (2011): Közösségi munka a családsegítésben. Debreceni Egyetem Szociológiai és 

Szociálpolitikai Tanszéke, Debrecen. (Dandé István, Erdős Judit, Giczey Péter, Serafin József, Varga Matild, Vercseg 
Ilona) 

Albert-Jász-Herpainé (2011): Szociális munka a fenntartható fejlődésért. Szekszárdi Szociális műhelytanulmányok 
Hajdú, G- Sík, E: A hátrányos helyzetű kistelepülés, mint szociológiai jelenség 

(http://www.tarki.hu/hu/publications/WP/regionalis/201401_regionalis_muhely.pdf 
Rural Development in the EU) 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf 
 
Ajánlott irodalom: 
KOZMA Judit – CSOBA Judit – CZIBERE Ibolya: Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások. Debrecen, Debreceni 

Egyetemi Kiadó., 2004  
The Northern Ireland Degree in social work partnership 
https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofSociologySocialPolicySocialWork/Education/PracticeLearning/Resources/Fileto

upload,320808,en.pdf  

 
  

https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofSociologySocialPolicySocialWork/Education/PracticeLearning/Resources/Filetoupload,320808,en.pdf
https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofSociologySocialPolicySocialWork/Education/PracticeLearning/Resources/Filetoupload,320808,en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf
https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofSociologySocialPolicySocialWork/Education/PracticeLearning/Resources/Filetoupload,320808,en.pdf
https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofSociologySocialPolicySocialWork/Education/PracticeLearning/Resources/Filetoupload,320808,en.pdf
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Tantárgy neve: 
Szociális munka hátrányos helyzetű településeken 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM4403 
Tárgyfelelős intézet: BTK-ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyukits György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Dr. Havasi Virág, egyetemi docens 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: BTBLSZM2201, BTBLSZM2202 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: k 

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy célja a hátrányos helyzetű települések gondjainak megismerése és a jelenlegi ellátórendszer működésének. Ezen 
keresztül megtanulhatják a hallgatók, hogy hogyan zajlik a szociális munka jelenleg e településeken, és hogy miben 
szenvednek hiányt. A szegény ed hiányt. A fejletlen területeken lehetőségként adódik a fenntartható fejlődés körébe 
tartozó gazdálkodási és háztartásvezetési technikák megismerése, melyekkel olcsón és környezetvédő módon lehet a 
háztartások életminőségét javítani. Ezért ezen technikák megismerésére is időt szánunk.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: megismeri a hallgató a hátrányos helyzetű települések jellemzőit, veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy 
mindezek hogyan hatnak az egyes emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre 
képesség: a hallgatóknak fejlődik képessége a bizalomépítésre, szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti 
folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus elemzésére, felismerni a forrásokat és a kockázatok 
elemzésének és kezelésének módját 
attitűd: fejlődik a hallgatók empátiája az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és közösségekhez, növekszik 
nyitottságuk az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra 
autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm 
munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. Hátrányos helyzetű település (operacionalizálás, már tanult kezelési módok összefoglalása) 
2. Toldi modell 
3. Kiselőadások 1 
4. Kiselőadások 2 
5. Kisközösségek kutatónap 
6. Kisközösségek bemutató nap 
7. Fenntartható fejlődés videók 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Aktív résztétel az órákon, kiselőadások, kisközösségek bemutató 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A félévi munkára megajánlott jegy kapható. 

Kötelező irodalom: 
KOZMA Judit és mts.: Nyomorgó családok és szociális szolgáltatások. Budapest, SzMI. (részletek), 2010 
1000 nap a végeken (http://gyerekesely.maltai.hu/upload/file/1000_nap_web_uj.pdf) 
Budai István-Nárai Márta (szerk.) (2011): Közösségi munka- társadalmi bevonás- Integráció. Széchenyi István Egyetem, 

Győr 
Kovács Éva (szerk.) (2007): Közösségtanulmány. Néprajzi Múzeum- PTE-BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 
Nagyné Varga Ilona (szerk.) (2011): Közösségi munka a családsegítésben. Debreceni Egyetem Szociológiai és 

Szociálpolitikai Tanszéke, Debrecen. (Dandé István, Erdős Judit, Giczey Péter, Serafin József, Varga Matild, Vercseg 
Ilona) 

Albert-Jász-Herpainé (2011): Szociális munka a fenntartható fejlődésért. Szekszárdi Szociális műhelytanulmányok 
Hajdú, G- Sík, E: A hátrányos helyzetű kistelepülés, mint szociológiai jelenség 

(http://www.tarki.hu/hu/publications/WP/regionalis/201401_regionalis_muhely.pdf 
Rural Development in the EU) 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf 
 
Ajánlott irodalom: 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf
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KOZMA Judit – CSOBA Judit – CZIBERE Ibolya: Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások. Debrecen, Debreceni 
Egyetemi Kiadó., 2004  

The Northern Ireland Degree in social work partnership 
https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofSociologySocialPolicySocialWork/Education/PracticeLearning/Resources/Fileto

upload,320808,en.pdf  

  

https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofSociologySocialPolicySocialWork/Education/PracticeLearning/Resources/Filetoupload,320808,en.pdf
https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofSociologySocialPolicySocialWork/Education/PracticeLearning/Resources/Filetoupload,320808,en.pdf
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Tantárgy neve: 
Családjog és gyermeki jogok, 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM4406 

BTBNSZM4406 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév:  
4 

Előfeltétel: . 

Óraszám/hét:  
28 ea 

Számonkérés módja: k 

Kreditpont:  
3 

Munkarend: nappali , levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy épít „A jogtudomány alapjai” című kurzus ismeretanyagára és a kurzus segítségével 
megszerzett kompetenciákra. A kurzus hozzásegíti a hallgatókat ahhoz, hogy munkájuk gyakorlása 
során minél jobban eligazodjanak a munkájukat megalapozó jogszabályi környezetben és hozzásegítsék 
ügyfeleiket ahhoz, hogy érdekeiket hatékonyabban tudják képviselni a családjogi viszonyaikban. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: a hallgatók ismerni és értelmezni fogják a szociális munkához kapcsolódó jogi területek 
szabályozását, különös tekintettel az emberi és gyermeki jogokra, valamint a családjogra 
képesség: a hallgató képes lesz eligazodni a családjog világában, így a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek jogi hátterében, annak esetleges módosítási 
lehetőségeiben 
attitűd: fejlődik a hallgató érzékenysége és nyitottsága a társadalmi és szociális problémákra, valamint 
elkötelezettsége és felelősségvállalása a szakma értékei és a társadalmi szolidaritás iránt, hisz a 
jogrendszer és a jogi szabályozás módjai befolyásolják a problémákat és kezelésüket 
autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, 
következetes, autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 
 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. A gyermeki jogok, szülők jogai és kötelességei 

2. A házasság (létrejötte,  személyi jog), válás 

Házassági vagyonjog 
3. Rokonság, rokontartás 

4. Apaság 

 5.  Az örökbefogadás célja, feltételei, az örökbefogadási eljárás, az örökbefogadás joghatásai 

 6.  Gyámság: gyámrendelés, a gyámság ellátása 

    4-14. Filmelemzések: 
Míg végül semmid nem marad (német)* 
Precious (USA)* 
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A Separation (iráni) 
Kismadár (USA)* 
Nobody knows (japán) 
Sráckor (Boyhood) (USA) 
Örökbefogadás (magyar) 
Bibliothèque Pascal (magyar) 
A nagy füzet (magyar) 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
- 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
szóbeli vizsga 

1. A gyermeki jogok, szülők jogai és kötelességei 

2. A házasság (létrejötte,  személyi jog), válás 

Házassági vagyonjog 
3. Rokonság, rokontartás 

4. Apaság 

 5.  Az örökbefogadás célja, feltételei, az örökbefogadási eljárás, az örökbefogadás joghatásai 

 6.  Gyámság: gyámrendelés, a gyámság ellátása 

 

Kötelező irodalom: 
BARZÓ Tímea: Családjog. Novotni, Miskolc, 2004.  

HEINERNÉ Barzó Tímea (szerk.): Családi jogi példatár. Novotni, Miskolc, 2005. 

  PTK IV. rész  
  Herring, Jonathan (2001): Family Law. Issues, debates, policy. Willam Publishing ISBN 1-903240-19-0 
Ajánlott irodalom: 
SOMFAI Balázs.: Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga. HVGORAC Kiadó, Budapest, 2008. 

KATONÁNÉ DR. PEHR E.- HERCZOG, M. (szerk.): A gyermekvédelem nagy kézikönyve. MERITUM sorozat. 
Complex, Budapest 2011. 

   FILÓ E.-KATONÁNÉ DR. PEHR E.: Gyermeki jogok, gyermekvédelem; HVGORAC Kiadó, Budapest, 2009 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_Pascal
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Tantárgy neve:  
Devianciaszociológia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM4405 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező,  

Tárgyfelelős: Gyukits György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A hallgatók megismerkedhetnek a deviancia társadalomelméleti alapjaival és azt egyes deviáns 
magatartásformák szociológiai jellemzőivel, továbbá a magyarországi deviáns magatartásformák elterjedésével, 
az ellenük folyó küzdelemmel 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A mássággal kapcsolatos ismeretbővítés 
képesség: Felismerni a napi munka során a különböző deviáns magatartásformákat 
attitűd: tolerancia kifejlesztése a különféle deviáns magatartásformákkal kapcsolatban 
autonómia és felelősség: a deviáns magatartás formában szenvedők, és a szociális hálójukban e miatt 
veszélyeztetettekkel kapcsolatos felelősség 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. A deviancia és a társadalmi beilleszkedési zavarok kifejezések jelentése. A deviáns magatartásformák 

különféle szemléletmódjai: pszichológiai, szociológiai, antropológiai. 
2. Társadalomelmélet a devianciáról. Modern társadalom és deviancia. 
3. A devianciák társadalmi percepciója – a deviancia társadalmi konstrukciója. 
4. Klasszikus deviancia elméletek: Durkheim, Merton elméleteinek példáján.  
5. Az alkoholizmus és a pszichiátriai megbetegedések főbb típusai és e jelenségek társadalmi háttere. 
6. Öngyilkosság. Öngyilkossági kísérlet, és társadalmi hátterük. Öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet a 

tizenévesek körében. 
7. Kábítószer fogyasztási szokások. Kábítószer fogyasztás társadalmi háttere. Kábítószer fogyasztás az iskolás 

korú népesség körében.     
8. Homoszexualitás: betegség vagy deviancia. Homoszexualitás a különböző társadalmakban.  
9. Homoszexualitás a modern társadalomban. 
10. Bűnözés. Fiatalkorú bűnelkövetés szociális faktorai. 
11. A deviáns magatartásformák statisztikai elemzésének problémái. A deviáns magatartásformák a 

statisztikai adatok tükrében. 
12. A deviáns magatartásformák magyarországi elterjedése. Deviáns magatartásformák elterjedése az Észak-

magyarországi régióban. 
13. A deviáns magatartásformák tárgykörében végzett főbb hazai kutatások. 
14. Deviáns magatartásformák visszaszorításának lehetőségei Magyarországon. A devianciák megfékezésére 

szolgáló intézményrendszerek. Összefoglalás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: beadandó dolgozat 20% 
kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 80% 
tételek: 

1. A deviancia és a társadalmi beilleszkedési zavarok kifejezések jelentése. A deviáns magatartásformák 
különféle szemléletmódjai: pszichológiai, szociológiai, antropológiai. 

2. Társadalomelmélet a devianciáról. Modern társadalom és deviancia. 
3. A devianciák társadalmi percepciója – a deviancia társadalmi konstrukciója. 
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4. Klasszikus deviancia elméletek: Durkheim, Merton elméleteinek példáján.  
5. Az alkoholizmus és a pszichiátriai megbetegedések főbb típusai és e jelenségek társadalmi háttere. 
6. Öngyilkosság. Öngyilkossági kísérlet, és társadalmi hátterük. Öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet a 

tizenévesek körében. 
7. Kábítószer fogyasztási szokások. Kábítószer fogyasztás társadalmi háttere.  
8. Kábítószer fogyasztás az iskolás korú népesség körében.     
9. Homoszexualitás: betegség vagy deviancia. Homoszexualitás a különböző társadalmakban. 

Homoszexualitás a modern társadalomban. 
10. Bűnözés. Fiatalkorú bűnelkövetés szociális faktorai. 
11. A deviáns magatartásformák statisztikai elemzésének problémái. A deviáns magatartásformák a 

statisztikai adatok tükrében. 
12. A deviáns magatartásformák magyarországi elterjedése. Deviáns magatartásformák elterjedése az 

Észak-magyarországi régióban. 
13. A deviáns magatartásformák tárgykörében végzett főbb hazai kutatások. 
14. Deviáns magatartásformák visszaszorításának lehetőségei Magyarországon. 
15. A devianciák megfékezésére szolgáló intézményrendszerek 

Kötelező irodalom: 
DUKRHEIM E.: Az öngyilkosság / Szociológiai tanulmány. KJK. Bp. 1982. 279-364. oldal 
KELLY, D.: DEVIANT BEHAVIOR. ST.MARTINS PRESS,NEW YORK,  21-29-P. 
PIKÓ Bettina (Szerk.): A deviáns magatartás szociológiai alapjai. Jate Press - Szeged, 2002 
 
Ajánlott irodalom: 
BÍRÓ Judit (Szerk.): Devianciák. ÚJ MANDÁTUM, Budapest, 1998 
Deviáns viselkedések szociológiája. GONDOLAT. Bp. 1964. 
KELLY, D.: DEVIANT BEHAVIOR. ST.MARTINS PRESS,NEW YORK,  74-79.-P 
ROSTA Andrea: A deviáns viselkedés szociológiája. LOISIR. Bp - Piliscsaba, 2007. 
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Tantárgy neve:  
Devianciaszociológia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM4405 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező,  

Tárgyfelelős: Gyukits György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelezp 

Tantárgy feladata és célja: 
A hallgatók megismerkedhetnek a deviancia társadalomelméleti alapjaival és azt egyes deviáns 
magatartásformák szociológiai jellemzőivel, továbbá a magyarországi deviáns magatartásformák elterjedésével, 
az ellenük folyó küzdelemmel 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A mássággal kapcsolatos ismeretbővítés 
képesség: Felismerni a napi munka során a különböző deviáns magatartásformákat 
attitűd: tolerancia kifejlesztése a különféle deviáns magatartásformákkal kapcsolatban 
autonómia és felelősség: a deviáns magatartás formában szenvedők, és a szociális hálójukban e miatt 
veszélyeztetettekkel kapcsolatos felelősség 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. A deviancia és a társadalmi beilleszkedési zavarok kifejezések jelentése. A deviáns magatartásformák 

különféle szemléletmódjai: pszichológiai, szociológiai, antropológiai. 

2. Társadalomelmélet a devianciáról. Modern társadalom és deviancia. 

3. A devianciák társadalmi percepciója – a deviancia társadalmi konstrukciója. 

4. Klasszikus deviancia elméletek: Durkheim, Merton elméleteinek példáján.  

5. Az alkoholizmus és a pszichiátriai megbetegedések főbb típusai és e jelenségek társadalmi háttere. 

6. Öngyilkosság. Öngyilkossági kísérlet, és társadalmi hátterük. Öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet a 
tizenévesek körében. 

7. Kábítószer fogyasztási szokások. Kábítószer fogyasztás társadalmi háttere. Kábítószer fogyasztás az 
iskolás korú népesség körében.     

8. Homoszexualitás: betegség vagy deviancia. Homoszexualitás a különböző társadalmakban.  

9. Homoszexualitás a modern társadalomban. 

10. Bűnözés. Fiatalkorú bűnelkövetés szociális faktorai. 

11. A deviáns magatartásformák statisztikai elemzésének problémái. A deviáns magatartásformák a 
statisztikai adatok tükrében. 

12. A deviáns magatartásformák magyarországi elterjedése. Deviáns magatartásformák elterjedése az 
Észak-magyarországi régióban. 

13. A deviáns magatartásformák tárgykörében végzett főbb hazai kutatások. 

14. Deviáns magatartásformák visszaszorításának lehetőségei Magyarországon. A devianciák 
megfékezésére szolgáló intézményrendszerek. Összefoglalás 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: beadandó dolgozat 20% 
melyet a 6. órán kell beadni Thimes new roman 12-es betűmérettel, minimum 6 maximum 12 oldal 
terjedelemben, oldalszámozással, a címoldalon nem szerepelhet oldalszám, de szerepelnie kell a hallgató 
nevének a dolgozat címének 18-as betűmérettel,  
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önállóan kell 2 darab szakirodalmi anyagot valamilyen devians magatartásforma témában az Esély című lapból 
felhasználni, pótlásra az utolsó órán van lehetőség 
kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 80% 
tételek: 

1. A deviancia és a társadalmi beilleszkedési zavarok kifejezések jelentése. A deviáns magatartásformák 
különféle szemléletmódjai: pszichológiai, szociológiai, antropológiai. 

2. Társadalomelmélet a devianciáról. Modern társadalom és deviancia. 

3. A devianciák társadalmi percepciója – a deviancia társadalmi konstrukciója. 

4. Klasszikus deviancia elméletek: Durkheim, Merton elméleteinek példáján.  

5. Az alkoholizmus és a pszichiátriai megbetegedések főbb típusai és e jelenségek társadalmi háttere. 

6. Öngyilkosság. Öngyilkossági kísérlet, és társadalmi hátterük. Öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet a 
tizenévesek körében. 

7. Kábítószer fogyasztási szokások. Kábítószer fogyasztás társadalmi háttere. Kábítószer fogyasztás az iskolás 
korú népesség körében. 

8. Homoszexualitás: betegség vagy deviancia. Homoszexualitás a különböző társadalmakban. Homoszexualitás 
a modern társadalomban. 

9. Bűnözés. Fiatalkorú bűnelkövetés szociális faktorai. 

10. A deviáns magatartásformák statisztikai elemzésének problémái. A deviáns magatartásformák a statisztikai 
adatok tükrében. 

11. A deviáns magatartásformák magyarországi elterjedése. Deviáns magatartásformák elterjedése az Észak-
magyarországi régióban. 

12. A deviáns magatartásformák tárgykörében végzett főbb hazai kutatások. 

13. Deviáns magatartásformák visszaszorításának lehetőségei Magyarországon.  

14. A devianciák megfékezésére szolgáló intézményrendszerek 

A tételekből szóban kell vizsgázni. 

Kötelező irodalom: 
DUKRHEIM E.: Az öngyilkosság / Szociológiai tanulmány. KJK. Bp. 1982. 279-364. oldal 
KELLY, D.: DEVIANT BEHAVIOR. ST.MARTINS PRESS,NEW YORK,  21-29-P. 
PIKÓ Bettina (Szerk.): A deviáns magatartás szociológiai alapjai. Jate Press - Szeged, 2002 
 
Ajánlott irodalom: 
BÍRÓ Judit (Szerk.): Devianciák. ÚJ MANDÁTUM, Budapest, 1998 
Deviáns viselkedések szociológiája. GONDOLAT. Bp. 1964. 
KELLY, D.: DEVIANT BEHAVIOR. ST.MARTINS PRESS,NEW YORK,  74-79.-P 
ROSTA Andrea: A deviáns viselkedés szociológiája. LOISIR. Bp - Piliscsaba, 2007. 
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Tantárgy neve: 
Szakmai képességfejlesztés III. 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM4404 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 4.T Előfeltétel: BTBNSZM1101, BTBNSZM1102 

Óraszám/hét: 2 óra/hét Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy célja a kutatási és prezentációs készségek megtanulása és gyakorlása a problémalapú tanulás 
módszerével. Előkészíti a Szociális munka gyermekes családokkal c. tárgyat. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 
- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális 
munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
autonómia és felelősség:  
Be kell mutatni a KKK-val összhangban, hogy milyen kompetenciákat igényel, illetve fejleszt a tantárgy 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
A hallgatók 4 fős csoportokban dolgoznak a szociális munkás gyakorlat egy-egy jelentős problémájának 
feltárásán, bemutatásán, a kezelés és szolgáltatások lehetséges módjainak felvázolásán, költség-haszon 
elemzésén. 
A témák kiválasztása az első órán történik.  
A feladat megoldásának menete: 

1. Információ-gyűjtés a problémáról (dokumentumok, szakirodalom, szakértő adatközlők) 
2. A probléma csomópontjainak (al-problémáinak) összegyűjtése, esetleg prioritási sorrend felállítása  
3. Az egyes témák kidolgozása 
4. A létező kezelési, szolgáltatási formák összegyűjtése, hozadékaik, tapasztalataik elemzése. 
5. Prezentáció elkészítése 
6. A prezentáció megvitatása 
7. Utómunkálatok 
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Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: Csoportmunka, prezentáció és beszélgetésvezetés alapján 

Kötelező irodalom: 
A probléma alapú tanulás http://ofi.hu/problemaalapu-tanulas      (2019. február 13.) 
Ajánlott irodalom: 
Lásd a szociális munka BA képzés tantárgy leírásainál az intézeti honlapon! 

 

  

http://ofi.hu/problemaalapu-tanulas


 
 

Oldal: 165 / 318 

Tantárgy neve: 
Szakmai képességfejlesztés III. 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM4404 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 4.T Előfeltétel: BTBLSZM1101, BTBLSZM1102 

Óraszám/hét: 10 óra/félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy célja a kutatási és prezentációs készségek megtanulása és gyakorlása a problémalapú tanulás 
módszerével. Előkészíti a Szociális munka gyermekes családokkal c. tárgyat. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 
- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
attitűd:  
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális 
munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
autonómia és felelősség:  
Be kell mutatni a KKK-val összhangban, hogy milyen kompetenciákat igényel, illetve fejleszt a tantárgy 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
A hallgatók 4-5 fős csoportokban dolgoznak a mindennapi szociális munka egy-egy jelentős problémájának 
feltárásán, bemutatásán, a kezelés/megoldás és az ehhez szükséges szolgáltatások lehetséges módjainak 
felvázolásán, költség-haszon elemzésén. 
Választható témákat nem adok meg. Csatolom az egyik korábbi előadásom prezentációját ötletadónak. nem 
muszáj azokat a témákat választani, amiket ebben leírtam, az órán megbeszéljük, hogy mit érdemes választani. 
A feladat megoldásának menete: 

1. Információ-gyűjtés a problémáról (dokumentumok, szakirodalom, szakértő adatközlők) 
2. A probléma csomópontjainak (al-problémáinak) összegyűjtése, esetleg prioritási sorrend felállítása  
3. Az egyes témák kidolgozása 
4. A létező kezelési, szolgáltatási formák összegyűjtése, hozadékaik, tapasztalataik elemzése 
5. Monográfia elkészítése és digitális benyújtása (a csoport FB-jára érdemes feltenni, mert ez 

segíthet a szakdolgozat elkészítésében). 
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A csoportokkal a félév folyamán konzultálni fogok. Mérföldkövek: 
1-2. pont: március 11. 
3. pont: április 15. 
4. pont: április 29. 
5. leadási határidő: május 13. 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
Csoportmunka, értékelés a benyújtott monográfia alapján. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 
A képzés tantárgyleírásaiban szereplő irodalmak mind felhasználhatók!  
http://atti.uni-miskolc.hu/kurzusok_orarend/Tematika_SocmunkaBA_17II.pdf  

 

 
  

http://atti.uni-miskolc.hu/kurzusok_orarend/Tematika_SocmunkaBA_17II.pdf
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Tantárgy neve:  
Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon I. 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBNSZM4407 
Tárgyfelelős intézet:  
Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szirbik Gabriella, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja:  
A „Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon” c. tárgy a „Társadalom- és szociálpolitika” tananyagcsoportba 
tartozik. Feladata, hogy a szociális munka alapképzés hallgatói megismerhessék a mai magyar jóléti ellátások 
alapvető elemeit.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: 
  Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi területek szabályozását, különös tekintettel az 

emberi és gyermeki jogokra, a szociális és gyermekvédelmi jogi szabályozásra. 
 Érti és átlátja a társadalomtudományi kutatások alapjait, a szakterület kutatási területeit és módszereit. 
 Érti és átlátja a szociális munka jogi, társadalmi és ökológiai kontextusát, a szociális munkára vonatkozó 

közvitákat és jellemző, elterjedt véleményeket, a szociális munka alapvető elméleteit, modelljeit és 
folyamatait. 

 Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák megelőzésére és 
kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait. 

képesség: 
  Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 

társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 

 Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotípiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 

attitűd:  
 Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei 

és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
 Elkötelezett a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai 

értékközösség mellett. 
autonómia:  
 Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex 

iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
 Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
 Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, képzésekben és továbbképzésekben, szupervízióban fejleszti 

önismeretét, önértékelését és szakmai tudását. 
Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm munkavégzés, a saját 
tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik. 

Tantárgy tematikus leírása: A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkedhetnek a jóléti ellátórendszer 
fogalmával, valamint annak a mai magyar társadalomban funkcionáló elemeivel.  

Előadás: 
1. Bevezetés. A probléma kijelölése 
2. A Polányi-féle integrációs sémák, a gazdaság formális és szubsztantív jelentése 
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3. A társadalmi újratermelés folyamata 

4. A piaci racionalitás tere és korlátjai 

5. A magyar társadalom szerkezete az államszocializmusban 
6. Szociálpolitika az államszocializmusban 
7. A magyar szociálpolitikai rendszerváltás funkcionalista megközelítésben – mi az állam dolga? 
8. Megváltozott társadalomszerkezet, elszabaduló egyenlőtlenségek 
9. A jóléti ellátórendszer elemei 
10. A munkanélküliség 
11. A családtámogatási rendszer 
12. Társadalombiztosítás 
13. Segélyezés 
14. Összefoglalás 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: A hallgatók a szemeszter felénél, a 7. hét utáni első héten, zárthelyi 
dolgozatot írnak, az addig ismertetésre kerülő témakörökből. Dolgozatuk érdemjegye 50%-os súllyal kerül 
beszámításra kollokviumjegyükbe. 
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A kurzus szóbeli kollokviummal zárul. Az előadások 75%-án kötelező a részvétel. 
 

 
Kötelező irodalom: 

 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába (Osiris, 1997. Társadalmi szerkezet és rétegződés pp.152-191.) 

 Polányi Károly: A gazdaság mint intézményesített folyamat In.: Polányi Károly: Az archaikus társadalom és a 
gazdasági szemlélet (Gondolat, Budapest, 1976.pp.: 228-273.) 

 Ferge Zsuzsa: A piaci racionalitás tere és korlátja in.: Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom (T-Twins, 
1991.pp.: 118-137.) 

 Ferge Zsuzsa: „A szociálpolitika paradigmaváltása - A társadalmi individualizálása". In: Évkönyv '98. A 
nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Budapest, Magyar Lajos Alapítvány, 1998.pp.: 31-63.  

 Szalai Júlia: Nincs két ország …? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni 
Magyarországon (Osiris Kiadó, Bp., 2007. pp.:70-94.) 

 Cseres-Gergely Zsombor – Molnár György: Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac 
(A Költségvetési Tanács megrendelésére készített hosszabb tanulmány Molnár et al. 2014. vonatkozó 
részeinek rövidített és további számításokkal kiegészített változata http://www.tarki.hu/adatbank-
h/kutjel/pdf/b331.pdf 

 Szirbik Gabriella: Bevezetés a mai magyar szociálpolitikába (JatePress, 2008.) 
 
 
Ajánlott irodalom: 

 Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Állam, kormányok, civilek. Bp., Hilscher Rezső Szocpol. 
Egyesület, 2000. 

 Castel, R.: A tulajdon társadalmasítása I—II. Esély, 1995/ 6., 1996/ 1 

 Gábos A.: A magyar jóléti rendszer jogi szabályozásának változása 1990-1995 között. Esély, 1996, 3. 62-117. 

 Mózer Péter: Szociálpolitikai jövő időben Esély 2011/6 
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Tantárgy neve:  
Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon I. 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBLSZM4407 
Tárgyfelelős intézet:  
Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szirbik Gabriella, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: - 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja:  
A „Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon” c. tárgy a „Társadalom- és szociálpolitika” tananyagcsoportba 
tartozik. Feladata, hogy a szociális munka alapképzés hallgatói megismerhessék a mai magyar jóléti ellátások 
alapvető elemeit.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: 

  Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi területek szabályozását, különös tekintettel az 
emberi és gyermeki jogokra, a szociális és gyermekvédelmi jogi szabályozásra. 

 Érti és átlátja a társadalomtudományi kutatások alapjait, a szakterület kutatási területeit és módszereit. 
 Érti és átlátja a szociális munka jogi, társadalmi és ökológiai kontextusát, a szociális munkára vonatkozó 

közvitákat és jellemző, elterjedt véleményeket, a szociális munka alapvető elméleteit, modelljeit és 
folyamatait. 

 Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák megelőzésére és 
kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait. 

 
képesség: 

  Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 

 Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotípiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 

 
attitűd:  
 Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei 

és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
 Elkötelezett a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai 

értékközösség mellett. 
 
autonómia:  
 Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex 

iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
 Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
 Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, képzésekben és továbbképzésekben, szupervízióban fejleszti 

önismeretét, önértékelését és szakmai tudását. 
Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm munkavégzés, a saját 
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tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik. Tantárgy feladata és célja:  
A „Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon” c. tárgy a „Társadalom- és szociálpolitika” tananyagcsoportba 
tartozik. Feladata, hogy a szociális munka alapképzés hallgatói megismerhessék a mai magyar jóléti ellátások 
alapvető elemeit.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: 
  Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi területek szabályozását, különös tekintettel az 

emberi és gyermeki jogokra, a szociális és gyermekvédelmi jogi szabályozásra. 
 Érti és átlátja a társadalomtudományi kutatások alapjait, a szakterület kutatási területeit és módszereit. 
 Érti és átlátja a szociális munka jogi, társadalmi és ökológiai kontextusát, a szociális munkára vonatkozó 

közvitákat és jellemző, elterjedt véleményeket, a szociális munka alapvető elméleteit, modelljeit és 
folyamatait. 

 Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák megelőzésére és 
kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait. 

képesség: 
  Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 

társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 

 Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotípiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 

attitűd:  
 Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei 

és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
 Elkötelezett a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai 

értékközösség mellett. 
autonómia:  
 Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex 

iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
 Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
 Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, képzésekben és továbbképzésekben, szupervízióban fejleszti 

önismeretét, önértékelését és szakmai tudását. 
Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm munkavégzés, a saját 
tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik. 

Tantárgy tematikus leírása: A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkedhetnek a jóléti ellátórendszer 
fogalmával, valamint annak a mai magyar társadalomban funkcionáló elemeivel.  

Előadás: 
1. Bevezetés. A probléma kijelölése 
2. A Polányi-féle integrációs sémák, a gazdaság formális és szubsztantív jelentése 
3. A társadalmi újratermelés folyamata 

4. A piaci racionalitás tere és korlátjai 

5. A magyar társadalom szerkezete az államszocializmusban 
6. Szociálpolitika az államszocializmusban 
7. A magyar szociálpolitikai rendszerváltás funkcionalista megközelítésben – mi az állam dolga? 
8. Megváltozott társadalomszerkezet, elszabaduló egyenlőtlenségek 
9. A jóléti ellátórendszer elemei 
10. A munkanélküliség 
11. A családtámogatási rendszer 
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12. Társadalombiztosítás 
13. Segélyezés 
14. Összefoglalás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: nincs 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A kurzus szóbeli kollokviummal zárul. Az előadások 75%-án kötelező a részvétel. 

Kötelező irodalom: 

 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába (Osiris, 1997. Társadalmi szerkezet és rétegződés pp.152-191.) 

 Polányi Károly: A gazdaság mint intézményesített folyamat In.: Polányi Károly: Az archaikus társadalom és a 
gazdasági szemlélet (Gondolat, Budapest, 1976.pp.: 228-273.) 

 Ferge Zsuzsa: A piaci racionalitás tere és korlátja in.: Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom (T-Twins, 
1991.pp.: 118-137.) 

 Ferge Zsuzsa: „A szociálpolitika paradigmaváltása - A társadalmi individualizálása". In: Évkönyv '98. A 
nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Budapest, Magyar Lajos Alapítvány, 1998.pp.: 31-63.  

 Szalai Júlia: Nincs két ország …? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni 
Magyarországon (Osiris Kiadó, Bp., 2007. pp.:70-94.) 

 Cseres-Gergely Zsombor – Molnár György: Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac 
(A Költségvetési Tanács megrendelésére készített hosszabb tanulmány Molnár et al. 2014. vonatkozó 
részeinek rövidített és további számításokkal kiegészített változata http://www.tarki.hu/adatbank-
h/kutjel/pdf/b331.pdf 

 Szirbik Gabriella: Bevezetés a mai magyar szociálpolitikába (JatePress, 2008.) 
 

Ajánlott irodalom: 

 Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Állam, kormányok, civilek. Bp., Hilscher Rezső Szocpol. 
Egyesület, 2000. 

 Castel, R.: A tulajdon társadalmasítása I—II. Esély, 1995/ 6., 1996/ 1 

 Gábos A.: A magyar jóléti rendszer jogi szabályozásának változása 1990-1995 között. Esély, 1996, 3. 62-117. 

 Mózer Péter: Szociálpolitikai jövő időben Esély 2011/6 
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Oldal: 173 / 318 

Tantárgy neve: 

Segítő kapcsolatok pszichológiája 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM4408, 
BTBLSZM4408 

Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Tar Anita, megbízott oktató 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: BTBNSZM1107; BTBLSZM1107 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali és levelező  

Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és szakszerűen használják a szociális munkához szükséges 
alapfogalmakat, elméleti modelleket, az egyéni konzultáció és a csoportvezetés módszereit és technikáit.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Ismeri és érti a humán fejlődésre, csoportokra vonatkozó főbb elméleteket. Ismeri és érti a csoport 
működését, a szociális problémák keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy 
mindezek hogyan hatnak az egyes emberekre, családokra, csoportokra és közösségekre. 

képesség: Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket. Képes a bizalomépítésre, 
a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti 
folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus elemzésére. 

attitűd: Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek 
közötti felelős cselekvésre. Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, 
családokhoz, csoportokhoz és közösségekhez. Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai 
eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális munka tudományos és gyakorlati 
eredményeinek megismerésére és alkalmazására. Nyitott a szakmai továbbképzés formáira, önállóan 
és felelősen törekszik az önismeret, az önreflexió, a kommunikáció és a szakmai módszerek 
fejlesztésére. 

autonómia és felelősség: Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és 
alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati 
megalapozottsággal végzi és képviseli. Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe 
történő beavatkozásért. Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban 
rögzített adatokért, titoktartási kötelezettségét megtartja. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 

1. Történeti áttekintés, hivatásos és nem hivatásos segítők.  

2. A segítő modell áttekintése, a segítő kapcsolat, mint munkaszövetség, munkaszerződés. 

3. Kommunikáció, a ráhangolódás, az aktív hallgatás, empátia kifejezése, konfrontálás. 

4. Ellenállás, az énvédő mechanizmusok szerepe az ellenállásban. 

5. A korrektív emocionális élmény 

6. A csoport, mint szociális mikrokozmosz, dinamikus kölcsönhatások. 

7. A csoportkohézió jelentősége, hatásmechanizmusa, csoportfejlődés szakaszai 

8. Alkalmazási formák és területek, csoportterápiák, klinikumon kívüli alkalmazási területek 

9. A gyógyító beszélgetés 

10. A rogersi triász, empátia, kongruencia, feltétel nélküli elfogadás. 
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11. A gyógyító beszélgetés szakaszai 

12. A célzott beszélgetés 

13. Önismeret, strukturált gyakorlatok 

14. A krízis lélektana, a családi krízishelyzetek formái 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:- 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Szóbeli vizsga 

Kötelező irodalom: 

Ruth Bang: A célzott beszélgetés Tankönyvkiadó, 1983 

Tringer László: A gyógyító beszélgetés Medicina Könyvkiadó, 2007 

Szőnyi Gábor: Csoportok és csoportozók, A lélektani munkára épít csoportok vezetése Medicina, 2005 

I. Yalom: A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata, Animula, 1995 

Hermann Argelander: Az első pszichoterápiás interjú. Springmed Kiadó, Budapest. 2006 

Hajduska Mariann: Krízislélektan, ELTE Eötvös Kiadó, 2015 

 

Ajánlott irodalom: 

Gerard Egan: a képzett segítő ELTE Etvös Kiadó, 2011 

Rudas János: Delfi örökösei Lélekben Otthon Kiadó, 2007 

Rudas János: Javne örökösei Lélekben Otthon Kiadó, 2009 
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SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY 

A társadalomtörténeti nőalakok filmeken 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM6612 
Tárgyfelelős intézet: ATTI   

Tantárgyelem: szabadon vál. tárgy. 

Tárgyfelelős: Fejes Katalin, Ph.D. hallgató 

Közreműködő oktató(k :  

Javasolt félév:  4T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10 óra/félév Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező   

Tantárgy feladata és célja: 
A magyar filmtörténet egy-egy alkotásán keresztül a hallgatók megismerhetik a média társadalmi-, és 
véleményformáló szerepét, valamint a filmrészletek segítségével elemezhetik, hogyan ábrázolták a 20. század 
különböző rendszerei a nő alakját. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek a társadalomi működési folyamatokról, a szociális problémák 
keletkezéséről, a társadalmi újratermelési folyamatokról, az egyenlőtlenségek természetéről 
képesség: a kritikai szemléletre és a konstruktív problémamegoldásra 
attitűd: érzékenység, nyitottság, elkötelezettség a társadalmi problémák, a szakmai kihívások, a demokratikus 
elvek és az egyenlőbb társadalom irányába. 
autonómia: felelős, önreflexív munkavégzés a szociális munka gyakorlatban, nyílt kommunikáció, 
következetesség a szakmai etikai kódex szabályai szerint.  

Tantárgy tematikus leírása: A magyar filmtörténet kezdetétől érdemes megfigyelni, hogyan ábrázolták 
különböző történelmi korszakok a nőket, milyen nőtípusok jelentek meg a filmvásznon, hogyan sztereotipizálta 
egy-egy politikai rendszer a nőt. Miért volt a mindennapi divat ennek a leglátványosabb eszköze? 

Előadás: 
Filmrészletek vetítése, majd közös vita a következő szempontok alapján:  
 Hogyan szólította meg a film (játék-, és híradófilm) a női közönséget? 
 Hogyan változott (korszakonként) a nőkép? 
 Milyen típusú hírekben jelent meg a nő a híradókban? 
 A híradó a valóság? 
 Film a fikció? 
 Progresszívabb lett-e a divat (korszakonként)? 

 
Két alkalom 
02.26. 14.00-19.00 Nőalakok a filmen – A századfordulótól a második világháború végéig (1900 – 1945) 
Bevezető (1. óra) 
A film, mint új szórakozási forma. Tömegekhez jut el - tömegesen lehet gyártani (sokszorosítani). 
Modern nagyváros, új életérzés, és a film, mint minta. 
Fűző nélkül (2. óra) 
Némafilm (1896-1930) 
Fénykor – A nő átalakulása 
Modern nő tíz éve (3-4. óra) 
Hangosfilm korai szakasza (1931-1938) 
A modern nő megjelenése a filmen 
Magyaros stílus (5. óra) 
Hangosfilm és a háború (1939-1945) 
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Nemzeti kurzus – magyaros stílus 
 
04.23.   9.00-14.00 Nőalakok a filmen – Az államosítástól a változások évtizedéig (1949 – 1960-as évek) 
Dolgozó nő (6-7. óra) 
„Fordulat” éve – Személyi kultusz 
Új nőtípus megjelenése – dolgozó nő, munkásnő 
Majdnem Párizs (8-9. óra) 
Gulyáskommunizmus = életszínvonal emelése, árubőség, fogyasztás ösztönzése 
Divatfordulat-Új anyagok (műanyag)-Nőies nő vs. dolgozó nő 
Összegzés (10. óra) 
Hogyan követi a nők ábrázolása a történelmi rendszerek változását? 
Az ábrázolás (külső megjelenítés – öltözködés) alapján fikció-e a fikció? 
A jövő az értelmiségi nő és a vállalkozó típusa? 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Nincs 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Az írásbeli / szóbeli vizsga itt tüntetendő fel, illetve az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) 
módok, jellemzők (ha vannak): teszt (három kérdésre rövid (8-10 mondat) válasz a félévi előadás anyaga alapján) 
Feladatonként: 5 pont, összesen: 15 pont  
0-6 pont (elégtelen), 7-8 pont (elégséges), 9-10 pont (közepes) 11-12 pont (jó), 13-15 pont (jeles) 

Kötelező irodalom: 
(4+1 angol nyelvű) 

1. Sipos Balázs: Modern amerikai lány, új nő és magyar asszony a Horthy-korban 
https://epa.oszk.hu/03300/03328/00007/pdf/EPA03328_szazadok_2014-1_003-034.pdf 

2. Barkóczi Janka: Hölgyképek, avagy a Magyar Világhíradók nőábrázolása 1931-1941 között 
http://www.irisro.org/tarstud2015aprilis/75BarkocziJanka.pdf 

3. Kara Anna: Újításokkal könnyítsük mai a dolgozó nő háztartási munkáját (Újítók Lapja, 1952-05-01/9. szám) 
4. Nők és társadalom a 20. század második felében Magyarországon. In.: Valuch Tibor: Mindennapi 

történeteink. Válogatott társadalomtörténeti tanulmányok. Kronosz, Pécs. (2020) 107-128pp. 
+1. Pruitt, Sarah: How Flappers of the Roaring Twenties Redefined Womanhood 
https://www.history.com/news/flappers-roaring-20s-women-empowerment 

 
Ajánlott irodalom: 
(4+1 angol nyelvű) 

1. Palasik Mária - Sipos Balázs (2005): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. 
századi Magyarországon. Napvilág, Bp. 

2. Kőháti Zsolt (1996): Tovamozduló ember tovamozduló világban. A magyar némafilm 1896-1931 között. 
Magyar Filmintézet, Bp. 

3. Nemeskürty István (1965): A meseautó utasai: a magyar filmesztétika története: 1930—1948. Magvető, Bp. 
4. Feitl István (2009). Budapest a 1960-as években. Napvilág, Bp. 

+1. Gyáni, Gábor (1989): Women as domestic servants. The case of Budapest, 1890-1940. Institute on East Central 
Europe Columbia University, New York. 

 
 
  

https://epa.oszk.hu/03300/03328/00007/pdf/EPA03328_szazadok_2014-1_003-034.pdf
http://www.irisro.org/tarstud2015aprilis/75BarkocziJanka.pdf
https://www.history.com/news/flappers-roaring-20s-women-empowerment


 
 

Oldal: 177 / 318 

III/1. 
 

Tantárgy neve: 
Projektmunka II – (Csoport és közösségi munka a 
gyakorlatban) 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBNSZMO501 
BTBNSZLO501 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 5Ő Előfeltétel: BTBNSZM4401, BTBNSZM3301 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gy 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali és levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A közösségi szociálismunka és a projekttervezés eddigi elméleti jellegű ismereteit kamatoztatják a hallgatók a 
gyakorlatban, kiscsoportban végzett, közösségi szociális munka projekt lebonyolításával. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
 
a, tudás: a hallgatók jobban megismerik és megértik a közösségi szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, 
komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét, annak beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális 
problémák megelőzésére és kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait  
 
b, képesség: a hallgatóknak tovább fejlődik képessége a bizalomépítésre, szükségletfelmérésre, az egyén és 
környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus elemzésére, felismerni a 
forrásokat és a kockázatok elemzésének és kezelésének módját  
 
c, attitűd: a közösségekkel végzett szociális munka alapértékei közül a közösségi szociális munka számára 
kiemelkedő a demokrácia, fejlődik a hallgatók empátiája az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez, növekszik nyitottságuk az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra  
 
d, autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Feladat ismertetése, csoportok alakítása, témák kiválasztása  
2. 2. Projektek megtervezése  
3. 3. -13. Projektek megvalósítása a terepeken, folyamatos feedback  
4. 14. Megvalósult projektek bemutatása, értékelése 

 
Levelező tagozaton:  
Az órán kiscsoportban terveznek a hallgatók projekteket, majd bemutatják. Az órai aktivitás képezi a gyakorlati 
jegy alapját! 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
gyakorlati munka 
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
értékelésre kerül a projektterv, annak megvalósítása és az eredmények prezentálása 
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Kötelező irodalom: 
FARSANG Zoltán: Projekt ciklus menedzsment. Szombathely, BDF Európa-tanulmányok Közp. (Európai integrációs 

felkészítési modulok) 2002.  
VERZUH, Eric: Projektmenedzsment. HVG Kiadói Rt., 2006. YESCOMBE, E. R. : A projektfinanszírozás alapjai.  
Panem, 2008.  
 
Ajánlott irodalom: 
Varga, P- Vercseg, I: Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, 1998. letölthető: 

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocume
n 

HENDERSON Paul- VERCSEG Ilona: Community Development and Civil Society: Making Connections in the 
European Context. 2010, ISBN: 9781861349405 FALUS Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás 
módszereibe. MŰSZAKI KIADÓ, Budapest, 2004 

 

 
  

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocumen
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/ec68caea967c3c04c125679f005b84b7?OpenDocumen
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Tantárgy neve:  
Szociális munka különböző klienscsoportokkal  

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM5502 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 5Ő Előfeltétel: BTBTNSZM2202, BTBNSZM3301 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus szerves egységet képez a szociális ismeretek blokkhoz tartozó egyéb tárgyakkal különösen a Szociális 
esetmunka és a Szociális munka közösségekkel című kurzusokkal. 
Ezeken kívül ez az elméleti kurzus megalapozza a Projektmunka I-II. kurzusokat, melyek a csoportmunkát és a 
közösségi munkát a gyakorlatban mutatják be. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A különböző klienscsoportokkal végzett szociális munka ismeretei.  
képesség: Rendszerszintű gondolkodás, nyitottság, empátia különféle csoportok iránt. Differenciálási képesség.  
attitűd: A problémaérzékenység fejlesztése, az igazságérzet és a becsületesség képességének formálása. 
autonómia és felelősség: A morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és 
az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A csoportokkal végzett szociális munka jellegzetességei 
2. Közösség, csoport, társadalom 
3. Csoportdinamika, csoportfolyamatok 
4. Közösség és társadalom 
5. Szociális munka kisgyerekes családokkal 
6. Szociális munka fiatalokkal 
7. Szociális munka fogyatékkal élőkkel 
8. Szociális munka szenvedélybetegekkel 
9. Szociális munka idősek körében 
10. Szociális munka hajléktalanokkal. 
11. Intézmény és tereplátogatás I.  
12. Intézmény és tereplátogatás II.  
13. Intézmény és tereplátogatás III.-  
14. Összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az intézménylátogatásokon való részvétel kötelező. Az egyik alapján 5 oldalas házidolgozat kell készíteni.  
A dolgozat elfogadása az aláírás megszerzésének feltétele.  
 
Az elődás teljesítésének módja, értékelése: 
A félév végén írásbeli vizsgát kell tenni.  
Pontozás:  
38-40: jeles (5) 
35-38: jó (4) 
29-34: 3 (közepes) 
21-28: 2 (elégséges) 
0-20: 1 (elégtelen) 



 
 

Oldal: 180 / 318 

Kötelező irodalom:  
Charles D. GARVIN, Lorraine M. GUTIÉRREZ, and Maeda J. GALINSKY: Handbook of Social Work with Groups. Guliford 
Press, 2017.  
HEGYESI Gábor – KOZMA Judit – SZILVÁSI Léna –TALYIGÁS Katalin (szerk.) (1997 és 
későbbi megjelenések): A szociális munka elmélet és gyakorlata 4. kötet, Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola, Budapest, 9-16, 35-53, 86-334. 
NÉMETH László: Szociális munka csoportokkal. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv 
szociális munkásoknak. 2002 és későbbi megjelenések. Szociális Szakmai 
Szövetség, Budapest, 186-229. 
 
Ajánlott irodalom:  
RUDAS János: Delfi örökösei. Gondolat, Budapest, 1990 és későbbi megjelenések. 3., 5. 
fejezetek 
BROOK , P.– GOLDING, W.: A legyek ura. 1968. (film) 
Social Work with Groups 
https://www.tandfonline.com/loi/wswg20 
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Tantárgy neve: 
Szociális munka különböző klienscsoportokkal  

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSM5502 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 4 Előfeltétel: BTBTLSZM2202, BTBLSZM3301 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus szerves egységet képez a szociális ismeretek blokkhoz tartozó egyéb tárgyakkal különösen a Szociális 
esetmunka és a Szociális munka közösségekkel című kurzusokkal. Ezeken kívül ez az elméleti kurzus megalapozza 
a Projektmunka I-II. kurzusokat, melyek a csoportmunkát és a közösségi munkát a gyakorlatban mutatják be. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A különböző klienscsoportokkal végzett szociális munka ismeretei.  
képesség: Rendszerszintű gondolkodás, nyitottság, empátia különféle csoportok iránt. Differenciálási képesség.  
attitűd: A problémaérzékenység fejlesztése, az igazságérzet és a becsületesség képességének formálása. 
autonómia és felelősség: A morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és 
az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A csoportokkal végzett szociális munka jellegzetességei 
2. Közösség, csoport, társadalom 
3. Csoportdinamika, csoportfolyamatok 
4. Közösség és társadalom 
5. Szociális munka kisgyerekes családokkal 
6. Szociális munka fiatalokkal 
7. Szociális munka fogyatékkal élőkkel 
8. Szociális munka szenvedélybetegekkel 
9. Szociális munka idősek körében 
10. Szociális munka hajléktalanokkal. 
11. Intézmény és tereplátogatás I.  
12. Intézmény és tereplátogatás II.  
13. Intézmény és tereplátogatás III.-  
14. Összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 
Az elődás teljesítésének módja, értékelése: 
A félév végén írásbeli vizsgát kell tenni. Pontozás:  

38-40: jeles (5) 
35-38: jó (4) 
29-34: 3 (közepes) 
21-28: 2 (elégséges) 
0-20: 1 (elégtelen) 

Kötelező irodalom:  
Charles D. GARVIN, Lorraine M. GUTIÉRREZ, and Maeda J. GALINSKY: Handbook of Social Work with Groups. Guliford 

Press, 2017.  
HEGYESI Gábor – KOZMA Judit – SZILVÁSI Léna –TALYIGÁS Katalin (szerk.) (1997 és későbbi megjelenések): A 

szociális munka elmélet és gyakorlata 4. kötet, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola, 
Budapest, 9-16, 35-53, 86-334. 

NÉMETH László: Szociális munka csoportokkal. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. 2002 és 
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későbbi megjelenések. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 186-229. 
Ajánlott irodalom:  
RUDAS János: Delfi örökösei. Gondolat, Budapest, 1990 és későbbi megjelenések. 3., 5. fejezetek 
BROOK, P.– GOLDING, W.: A legyek ura. 1968. (film) 
Social Work with Groups: https://www.tandfonline.com/loi/wswg20 
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Tantárgy neve: 
Szakmai képességfejlesztés IV. 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM5503 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős:D. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 5. Előfeltétel: BTBNSZM1101, BTBNSZM1102 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Gyakorlati stúdium, amely kialakít stressz-menedzsment készségeket, valamint előkészíti a következő félévben 
megtartandó szupervíziós kurzust 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 

társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 

- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 

- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 

attitűd:  
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális 

munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
- Nyitott a szakmai továbbképzés formáira, önállóan és felelősen törekszik az önismeret, az önreflexió, a 

kommunikáció és a szakmai módszerek fejlesztésére. 
autonómia és felelősség:  

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
Tréning jellegű kurzus. 

1. Stressz-menedzsment  
2. Szupervíziós alapismeretek 
3. Szupervíziós gyakorlatok mintaesetek alapján 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
Az órák 80%-án a hallgatóknak részt kell venniük. A gyakorlati jegy alapja egy db. szupervíziós szempontból 
elemzett esettanulmány elkészítése. 

Kötelező irodalom: 
Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, 2002. 
Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély, 2003/2, 15-30.  
Kozma Judit: Szociális diagnózis. Esély, 2001/3.61-94. 
Elisabeth Kübler-Ross: A halál és a hozzá vezető út. Bp. 1988. Gondolat. 
Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): Nemzetközi szöveggyűjtemény a "Szociális munka elmélete és 
gyakorlata" c. tárgyhoz. 1. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994,  
Tánczos Éva (szerk.): Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. Nemzetközi szöveggyűjtemény a 
"Szociális munka elmélete és gyakorlata" c. tárgyhoz 2. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994. 
 
Ajánlott irodalom: 
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(A különösen ajánlott könyveket kurzívval írtam.): 
Adams, L.: N. E. T. Bp., 1993, Studium Effektive 
Adler, A.: Életünk jelentése. Bp., 1994. Kossuth K. 
Bálint A.: A gyermekszoba pszichológiája. Bp., 1990, Kossuth K. 
uõ.: Anya és gyermek. Bp. 1990, Párbeszéd K. 
Berne, E.: Emberi játszmák. Bp., 1984, Gondolat, valamint Berne bármely megjelent munkája 
Bettelheim, B.: A mese bûvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Bp., 1985. Gondolat. 
uõ: Az elég jó szülõ. Bp., 1994. Gondolat K. 
uõ.: A végsõ határ. Bp., 1988. Gondolat 
Buda Béla: Empátia - a beleélés lélektana. Gondolat, 1978. 
Erikson, E. H.: A fiatal Luther és más írások. Bp. 1991. Gondolat K. 
Ferenczy S.: Lélekgyógyászat. Bp. 1991. Kossuth 
Frankl, V.: Mégis mondj Igent az Életre. Bp., 1988, PMMK, valamint Frankl bármely megjelent munkája 
von Franz, M. L.: Nõi mesealakok. Bp., 1992, Európa K.  
Freud, S.: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Bp. 1986, Gondolat K. 
uõ.: bármely megjelent könyve 
Fromm, E.: A szeretet mûvészete. Bp. 1984, Helikon 
uõ.: Birtokolni vagy létezni? Bp,  1994, Akadémia 
uõ.:Menekülés a szabadság elõl. Bp., 1993. Akadémia 
Goffmann, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Bp, 1981., Gondolat 
Gordon, Th.: bármely munkája 
Harris, Th.: Oké vagyok, oké vagy. Bp., 1994, Édesvíz K. 
Allen E. Ivey - Lynn S. Downing: Tanácsadás és pszichoterápia. Orvostovábbképzô Egyetem Pszichiátriai és Klinikai 
Pszichológiai Tanszék, 1990.; 
Jung, K. G.: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Bp., 1990, Európa 
uõ.: Analítikus pszichológia. Bp., 1987, Göncöl 
uõ.: Az ember és szimbólumai. Bp., 1993. Göncöl 
uõ.: Lélektani típusok. Bp., 1988. Európa 
uõ.: bármely megjelent könyve 
Laing, R. D.: Bölcsek, balgák, bolondok. Bp., 1990, Európa 
Mérei F.: A pszichológiai labirintus. Bp. 1989. MPT 
Uõ.: bármely megjelent könyve. 
Peseschkian, N.: A tudós meg a tevehajcsár. Bp., 1991, Helikon. 
Polcz A.: A halál iskolája. Bp., 1989. Magvetõ 
uõ.: Meghalok én is? Bp., 1993. Századvég 
Popper P. Belsõ utak könyve. Bp., 1981. Magvetõ 
Szondi L.: Káin, a törvényszegõ - Mózes, a törvényalkotó. Bp., 1987, Gondolat 
F. Várkonyi  Zs.: Már százszor megmondtam...Bp., 1986, Gondolat 
Watzlawick, P.: A helyzet reménytelen, de nem súlyos. Bp. 1989, Helikon 
uõ.- Weakland, J.H. - Fisch, R.: Változás. Bp., 1990, Gondolat 
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Tantárgy neve: 
Szakmai képességfejlesztés IV. 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM5503 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 5Ő Előfeltétel: BTBLSZM1101, BTBLSZM1102 

Óraszám/hét: 10 óra/félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
Gyakorlati stúdium, amely kialakít stressz-menedzsment készségeket, valamint előkészíti a következő félévben 
megtartandó szupervíziós kurzust 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 
- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
 
attitűd:  
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális 
munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
- Nyitott a szakmai továbbképzés formáira, önállóan és felelősen törekszik az önismeret, az önreflexió, a 
kommunikáció és a szakmai módszerek fejlesztésére. 
 
autonómia és felelősség:  
Be kell mutatni a KKK-val összhangban, hogy milyen kompetenciákat igényel, illetve fejleszt a tantárgy 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
Tréning jellegű kurzus. 

1. Stressz-menedzsment  
2. Szupervíziós alapismeretek 
3. Szupervíziós gyakorlatok mintaesetek alapján 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
Az órák 80%-án a hallgatóknak részt kell venniük. A gyakorlati jegy alapja egy db. szupervíziós szempontból 
elemzett esettanulmány elkészítése. 

Kötelező irodalom: 
Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, 2002. 
Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély, 2003/2, 15-30.  
Kozma Judit: Szociális diagnózis. Esély, 2001/3.61-94. 
Elisabeth Kübler-Ross: A halál és a hozzá vezető út. Bp. 1988. Gondolat. 
Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): Nemzetközi szöveggyűjtemény a "Szociális munka elmélete és 
gyakorlata" c. tárgyhoz. 1. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994,  
Tánczos Éva (szerk.): Szociális munka egyénekkel és családokkal – esetmunka. Nemzetközi szöveggyűjtemény a 
"Szociális munka elmélete és gyakorlata" c. tárgyhoz 2. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994. 
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Ajánlott irodalom: 
(A különösen ajánlott könyveket kurzívval írtam.): 
Adams, L.: N. E. T. Bp., 1993, Studium Effektive 
Adler, A.: Életünk jelentése. Bp., 1994. Kossuth K. 
Bálint A.: A gyermekszoba pszichológiája. Bp., 1990, Kossuth K. 
uõ.: Anya és gyermek. Bp. 1990, Párbeszéd K. 
Berne, E.: Emberi játszmák. Bp., 1984, Gondolat, valamint Berne bármely megjelent munkája 
Bettelheim, B.: A mese bûvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Bp., 1985. Gondolat. 
uõ: Az elég jó szülõ. Bp., 1994. Gondolat K. 
uõ.: A végsõ határ. Bp., 1988. Gondolat 
Buda Béla: Empátia - a beleélés lélektana. Gondolat, 1978. 
Erikson, E. H.: A fiatal Luther és más írások. Bp. 1991. Gondolat K. 
Ferenczy S.: Lélekgyógyászat. Bp. 1991. Kossuth 
Frankl, V.: Mégis mondj Igent az Életre. Bp., 1988, PMMK, valamint Frankl bármely megjelent munkája 
von Franz, M. L.: Nõi mesealakok. Bp., 1992, Európa K.  
Freud, S.: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Bp. 1986, Gondolat K. 
uõ.: bármely megjelent könyve 
Fromm, E.: A szeretet mûvészete. Bp. 1984, Helikon 
uõ.: Birtokolni vagy létezni? Bp,  1994, Akadémia 
uõ.:Menekülés a szabadság elõl. Bp., 1993. Akadémia 
Goffmann, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Bp, 1981., Gondolat 
Gordon, Th.: bármely munkája 
Harris, Th.: Oké vagyok, oké vagy. Bp., 1994, Édesvíz K. 
Allen E. Ivey - Lynn S. Downing: Tanácsadás és pszichoterápia. Orvostovábbképzô Egyetem Pszichiátriai és Klinikai 
Pszichológiai Tanszék, 1990.; 
Jung, K. G.: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Bp., 1990, Európa 
uõ.: Analítikus pszichológia. Bp., 1987, Göncöl 
uõ.: Az ember és szimbólumai. Bp., 1993. Göncöl 
uõ.: Lélektani típusok. Bp., 1988. Európa 
uõ.: bármely megjelent könyve 
Laing, R. D.: Bölcsek, balgák, bolondok. Bp., 1990, Európa 
Mérei F.: A pszichológiai labirintus. Bp. 1989. MPT 
Uõ.: bármely megjelent könyve. 
Peseschkian, N.: A tudós meg a tevehajcsár. Bp., 1991, Helikon. 
Polcz A.: A halál iskolája. Bp., 1989. Magvetõ 
uõ.: Meghalok én is? Bp., 1993. Századvég 
Popper P. Belsõ utak könyve. Bp., 1981. Magvetõ 
Szondi L.: Káin, a törvényszegõ - Mózes, a törvényalkotó. Bp., 1987, Gondolat 
F. Várkonyi  Zs.: Már százszor megmondtam...Bp., 1986, Gondolat 
Watzlawick, P.: A helyzet reménytelen, de nem súlyos. Bp. 1989, Helikon 
uõ.- Weakland, J.H. - Fisch, R.: Változás. Bp., 1990, Gondolat 
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Tantárgy neve: 
Szaknyelv I 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM5504  
BTBNSZM6601 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga 

Közreműködő oktató(k): Dr. Kozm Judit, egyetemi docens 

Javasolt félév: 5Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 0-2  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

1. A kurzusok megteremtik a lehetőségét annak, hogy a végzéshez szükséges nyelvvizsgát a hallgatók minél 
könnyebben megszerezhessék, valamint a szakmájukat megalapozó szakirodalmat idegen nyelven is követni 
tudják. A két szemeszter során áttekintjük a szociális munka, szociális igazgatás és szociálpolitika területéhez 
tartozó legfontosabb szakkifejezéseket, terminológiát az adott idegen nyelven, releváns szakmai cikkek, 
tanulmányok, könyvrészletek fordításával és értelmezésével. 

2. Ezek mellett a képzés során a hallgatók elsajátítják azokat a szituációkat, amelyek tipikusak a betegellátásban, 
az idősekkel, valamint a gyermekekkel való foglalkozásban és az ápolási, tanácsadói, gyermekvédelmi 
szakmákban. Cél a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, a megértés és a szociális kompetenciák idegen nyelvi 
fejlesztése.   

Tantárgy tematikus leírása: Az első szemeszterben szociális munka, szociális igazgatás és szociálpolitika 
területéhez tartozó legfontosabb szakkifejezések, terminológia az adott idegen nyelven;  

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: kreativitás, elemzés, értékelés, kommunikáció  
attitűd: együttműködés, nyitottság, mérlegelés, fejlődés  
autonómia és felelősség: véleményalkotás, objektivitás, empátia 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az órai szereplésre, zárthelyikre kapott jegyek alapján alakul a gyakorlati jegy 
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
(félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok) 
elégséges: 60 százalékos teljesítménytől, közepes 71%-tól,  jó: 81%-től, jeles 91 százalékos teljesítménytől. 

Kötelező irodalom: 
MARWICK, A.  1982. British Society since 1945. London: Penguin 
OAKLAND, John, 2015. British Civilisation, London: Taylor & Francis 
WORSLEY, P. 1980. Introducing Sociology. London: Penguin  
 
Ajánlott irodalom: 
cikkek az Economist-ből,  a Time-ből, a Sociology-ből 
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Tantárgy neve: 
Szaknyelv I 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM5504  
BTBLSZM6601 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga 

Közreműködő oktató(k): Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga 

Javasolt félév: 5Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

3. A kurzusok megteremtik a lehetőségét annak, hogy a végzéshez szükséges nyelvvizsgát a hallgatók minél 
könnyebben megszerezhessék, valamint a szakmájukat megalapozó szakirodalmat idegen nyelven is követni 
tudják. A két szemeszter során áttekintjük a szociális munka, szociális igazgatás és szociálpolitika területéhez 
tartozó legfontosabb szakkifejezéseket, terminológiát az adott idegen nyelven, releváns szakmai cikkek, 
tanulmányok, könyvrészletek fordításával és értelmezésével. 

4. Ezek mellett a képzés során a hallgatók elsajátítják azokat a szituációkat, amelyek tipikusak a betegellátásban, 
az idősekkel, valamint a gyermekekkel való foglalkozásban és az ápolási, tanácsadói, gyermekvédelmi 
szakmákban. Cél a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, a megértés és a szociális kompetenciák idegen nyelvi 
fejlesztése.   

Tantárgy tematikus leírása: Az első szemeszterben szociális munka, szociális igazgatás és szociálpolitika 
területéhez tartozó legfontosabb szakkifejezések, terminológia az adott idegen nyelven;  

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: kreativitás, elemzés, értékelés, kommunikáció  
attitűd: együttműködés, nyitottság, mérlegelés, fejlődés  
autonómia és felelősség: véleményalkotás, objektivitás, empátia 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az órai szereplésre, zárthelyikre kapott jegyek alapján alakul a gyakorlati jegy 
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
(félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok) 
elégséges: 60 százalékos teljesítménytől, közepes 71%-tól,  jó: 81%-től, jeles 91 százalékos teljesítménytől. 

Kötelező irodalom: 
MARWICK, A.  1982. British Society since 1945. London: Penguin 
OAKLAND, John, 2015. British Civilisation, London: Taylor & Francis 
WORSLEY, P. 1980. Introducing Sociology. London: Penguin  
 
Ajánlott irodalom: 
cikkek az Economist-ből,  a Time-ből, a Sociology-ből 
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Tantárgy neve:  
A szociális esetek jogi és etikai vonatkozásai 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBNSZM5505 
Tárgyfelelős intézet: BTK-ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Havasi Virág 

Közreműködő oktató(k):  Szirbik Gabriella 

Javasolt félév: 3Ő (harmadik őszi félév) Előfeltétel: BTBNSZM2207 

Óraszám/hét: 1 gy/hét Számonkérés módja: gyakorlati 
jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Az „A szociális esetek jogi és etikai vonatkozásai.” c. tárgy az „Állam és jogtudományok” 
tananyagcsoportba tartozik. Feladata, hogy a szociális munka alapképzés hallgatói gyakorlati 
esetleírások alapján ismerkedhessenek meg az egyes szociális esetek jogi és etikai 
vonatkozásaival, majd gyakorlati tapasztalatok alapján képessé váljanak önálló esetelemzésre is. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
 Ismeri más segítő szakmák kompetenciaköreit, felkészült a gyakorlat során felmerülő problémák 
szakmai illetékességének felismerésére, és más szakmák szakembereivel való szakszerű 
együttműködésre. 

képesség:  
 Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális 
problémákat, a veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 

 Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotípiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal 
alátámasztott társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 

attitűd: 
 Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek 

közötti felelős cselekvésre. 
 Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz 
és közösségekhez. 

 Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a 
korszerű szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és 
alkalmazására. 

autonómia és felelősség:  
 Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
 Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, 
titoktartási kötelezettségét megtartja. 
Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a szociális munka közvetlen 
gyakorlatában, a különböző szinteken megvalósuló csapatmunkában. Kommunikációjáért 
hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal. 

Tantárgy tematikus leírása: A félév első felében a hallgatók a szociális ellátórendszer bevezető 
értelmezésén túl, megismerkednek az ellátórendszer területeit jellemző esetleírásokkal. 
Szempontrendszert kapnak az esetleírások értékelő szempontjaihoz. Ezt követően gyakorlati 
helyükhöz kapcsolódó eseteken keresztül saját esetleírásokat készítenek, amelyeket az óra 
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keretében bemutatnak 

Előadás:  
 Bevezetés 
 Welfare – workfare 
 Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011-2020 – értelmezési keretek 
 Esettanulmányok/esetleírások értékelési szempontjai 

Gyakorlat 
 Gyakorlati feladatok 
 Hallgatói esetelemzések 

 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félév során a hallgatók egyénileg eseteket elemeznek, amelyeket a tárgy oktatója, a közös 
gyakorlati foglalkozások során értékel. A feladatok megoldásához tantermen kívüli aktív 
feladatvégzésre is szükség van. 

 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A félév végén beadandó dolgozatot készítenek a hallgatók, 5-10 oldal terjedelemben, egy egyéni 
eset feldolgozása kapcsán, a megadott szempontrendszert figyelembe véve. A dolgozatok formai 
követelményét (hivatkozás, irodalomjegyzék) és tartalmi elvárásait (önálló tudományos igényű 
tartalom, plágium kerülése, etc.) értékelve, gyakorlati jegyet szereznek. 

 
 
100-90 %          jeles 
89-76%-            jó 
75-65%             közepes 
64-50%             elégséges 
50% alatt          elégtelen 

Kötelező irodalom: 
Bányai Emőke: Szociális esetek jogi és etikai összefüggései, TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-
0043, Budapest, 2012. 
https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/8242/a_szocialis_esetek_jogi_es
_etnikai_osszefuggese.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 
Szociális esetek gyűjteménye a szociális joghoz kapcsolódóan, szerk.: Bányai Emőke   
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0043_2A_szocialis_esetek_gyujtemenye/01
_szocialis_esetek_gyujtemenye_69_69.html 
 
Szociális Munka Etikai Kódexe, Szociális Szakmai Szövetség, 2016, 
http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf   
A szociális munka globális definíciója. Fordította Fehér Boróka (Esély 2014/6) 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_6/2014-6_3-1_szocialis-munka_globalis_definicioja.pdf 
 
Esetkönyv. Példatár a szociális munka egyéni esetkezelésének gyakorlatához, szerk: Csoba Judit – 
Prókai Orsolya (Szociotéka, Debrecen, 2011.) https://mek.oszk.hu/11900/11939/11939.pdf 

https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/8242/a_szocialis_esetek_jogi_es_etnikai_osszefuggese.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/8242/a_szocialis_esetek_jogi_es_etnikai_osszefuggese.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0043_2A_szocialis_esetek_gyujtemenye/01_szocialis_esetek_gyujtemenye_69_69.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0043_2A_szocialis_esetek_gyujtemenye/01_szocialis_esetek_gyujtemenye_69_69.html
http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_6/2014-6_3-1_szocialis-munka_globalis_definicioja.pdf
https://mek.oszk.hu/11900/11939/11939.pdf
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Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011-2020 
http://szocialisklaszter.hu/adat/dokumentumtar/hu16_nszk_2011_10.pdf 
 
Kopasz, Marianna és Gábos, András (2018) A szociális segélyezési rendszer 2015. márciusi 
átalakításának hatása a települési önkormányzatok magatartására. In: Társadalmi Riport 2018. 
Társadalmi Riport . TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt., Budapest, pp. 328-349. ISBN 
5999033935777 
http://real.mtak.hu/105445/1/Kopasz_Gabos_2018_Aszocialissegelyezesirendszer.pdf 
 
Juhász A la- Molnár Csaba (2018): Szolidaritás és jólé  sovinizmus a magyar társadalomban 
Adalékok az Orbán-rezsim szociálpolitikájának megértéséhez (Political Capital - Friedrich Ebert 
Stiftung) 
https://www.politicalcapital.hu/pc-
admin/source/documents/fes_pc_szocialpolitika_tanulmany_181004.pdf 
 
Megkurtított szociális ellátások: a munkaalapú társadalom (2015) (Political Capital - Friedrich 
Ebert Stiftung) 
 https://www.politicalcapital.hu/wp-
content/uploads/FES_PC_SzocialisEllatasok_Tanulmany_150424.pdf 
 

 
Ajánlott irodalom: 
Bogács Ernő-Rácz Andrea: Gyermekvédelem és szakmai integritás, Esély 2016/3, 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2016_3/2016-3_4-1_Bogacs-Racz_Gyermekvedelem.pdf  
Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ): Ellátottjog, http://www.ijsz.hu/ellatottjog.html  
Párkányi Eszter: A cselekvőképességet érintő eljárások dilemmái, Esély 2014/5, 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_5/2004-5_1-2_parkanyi_cselekvokepesseget_erinto.pdf  
Rácz Andrea: Gyermekvédelem a változás-elmélet tükrében, Metszetek, 2016/4, 
http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek%202016_4_10_racz.pdf 
Spronz Júlia: A jog hálójában, Patent Egyesület, 2016, 
https://mek.oszk.hu/16000/16039/16039.pdf  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Korlátozó intézkedések, 
https://szgyf.gov.hu/phocadownload/eselyteremtes/Korlatozo_intezkedesek_tajekoztato0707.p
df 
Részletes tájékoztató a gondnokság alá helyezési eljárásról, http://szf.gov.hu/file/554_2018.pdf   
Szöllősi Gábor: A gyermekvédelmi probléma mint társadalmi konstrukció, Esély 2003/2, 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2003_2/SZOLLOSI.pdf  

 

 

Tantárgy neve:  
A szociális esetek jogi és etikai vonatkozásai 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBLSZM5505 
Tárgyfelelős intézet: BTK-ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

http://szocialisklaszter.hu/adat/dokumentumtar/hu16_nszk_2011_10.pdf
http://real.mtak.hu/105445/1/Kopasz_Gabos_2018_Aszocialissegelyezesirendszer.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/fes_pc_szocialpolitika_tanulmany_181004.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/fes_pc_szocialpolitika_tanulmany_181004.pdf
https://www.politicalcapital.hu/wp-content/uploads/FES_PC_SzocialisEllatasok_Tanulmany_150424.pdf
https://www.politicalcapital.hu/wp-content/uploads/FES_PC_SzocialisEllatasok_Tanulmany_150424.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2016_3/2016-3_4-1_Bogacs-Racz_Gyermekvedelem.pdf
http://www.ijsz.hu/ellatottjog.html
http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_5/2004-5_1-2_parkanyi_cselekvokepesseget_erinto.pdf
http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek%202016_4_10_racz.pdf
https://mek.oszk.hu/16000/16039/16039.pdf
https://szgyf.gov.hu/phocadownload/eselyteremtes/Korlatozo_intezkedesek_tajekoztato0707.pdf
https://szgyf.gov.hu/phocadownload/eselyteremtes/Korlatozo_intezkedesek_tajekoztato0707.pdf
http://szf.gov.hu/file/554_2018.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2003_2/SZOLLOSI.pdf
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Tárgyfelelős: Dr. Havasi Virág 

Közreműködő oktató(k): Szirbik Gabriella 

Javasolt félév: 3Ő (harmadik őszi félév) Előfeltétel: BTBLSZM2207 

Óraszám/hét: 1 gy/hét Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
Az „A szociális esetek jogi és etikai vonatkozásai.” c. tárgy az „Állam és jogtudományok” tananyagcsoportba 
tartozik. Feladata, hogy a szociális munka alapképzés hallgatói gyakorlati esetleírások alapján 
ismerkedhessenek meg el az egyes szociális esetek jogi és etikai vonatkozásaival, majd gyakorlati 
tapasztalatok alapján képessé váljanak önálló esetelemzésben való közreműködésre is. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
 Ismeri más segítő szakmák kompetenciaköreit, felkészült a gyakorlat során felmerülő problémák 

szakmai illetékességének felismerésére, és más szakmák szakembereivel való szakszerű 
együttműködésre. 

képesség:  
 Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 

veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
 Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal 

alátámasztott társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
attitűd: 
 Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek 

közötti felelős cselekvésre. 
 Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 

közösségekhez. 
 Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű 

szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
autonómia és felelősség:  
 Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
 Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, 

titoktartási kötelezettségét megtartja. 
 Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a szociális munka közvetlen gyakorlatában, a 

különböző szinteken megvalósuló csapatmunkában. Kommunikációjáért hatáskörén belül mindenkor 
felelősséget vállal. 

Tantárgy tematikus leírása: A félév első felében a hallgatók a szociális ellátórendszer bevezető 
értelmezésén túl, megismerkednek az ellátórendszer területeit jellemző esetleírásokkal. 
Szempontrendszert kapnak az esetleírások értékelő szempontjaihoz. Ezt követően gyakorlati 
helyükhöz kapcsolódó eseteken keresztül saját esetleírásokat készítenek, amelyeket az óra 
keretében bemutatnak. 
Előadás: 

 
Előadás:  
 Bevezetés 
 Welfare – workfare 
 Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011-2020 – értelmezési keretek 
 Esettanulmányok/esetleírások értékelési szempontjai 

Gyakorlat 
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 Gyakorlati feladatok 
 Hallgatói esetelemzések 

 

 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: A félév során a hallgatók egyénileg eseteket 
elemeznek, amelyeket a tárgy oktatója, a közös gyakorlati foglalkozások során értékel. A 
feladatok megoldásához tantermen kívüli aktív feladatvégzésre is szükség van. 
 
 
Gyakorlati jegy értékelése: 
A félév végén beadandó dolgozatot készítenek a hallgatók, 5-10 oldal terjedelemben, egy egyéni 
eset feldolgozása kapcsán, a megadott szempontrendszert figyelembe véve. A dolgozatok formai 
követelményét (hivatkozás, irodalomjegyzék) és tartalmi elvárásait (önálló tudományos igényű 
tartalom, plágium kerülése, etc.) értékelve, gyakorlati jegyet szereznek. 
 

100-90 %          jeles 
89-76%-            jó 
75-65%             közepes 
64-50%             elégséges 
50% alatt          elégtelen  

Kötelező irodalom: 
 

Bányai Emőke: Szociális esetek jogi és etikai összefüggései, TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-
0043, Budapest, 2012. 
https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/8242/a_szocialis_esetek_jogi_es
_etnikai_osszefuggese.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 
Szociális esetek gyűjteménye a szociális joghoz kapcsolódóan, szerk.: Bányai Emőke   
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0043_2A_szocialis_esetek_gyujtemenye/01
_szocialis_esetek_gyujtemenye_69_69.html 
 
Szociális Munka Etikai Kódexe, Szociális Szakmai Szövetség, 2016, 
http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf   
A szociális munka globális definíciója. Fordította Fehér Boróka (Esély 2014/6) 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_6/2014-6_3-1_szocialis-munka_globalis_definicioja.pdf 
 
Esetkönyv. Példatár a szociális munka egyéni esetkezelésének gyakorlatához, szerk: Csoba Judit – 
Prókai Orsolya (Szociotéka, Debrecen, 2011.) https://mek.oszk.hu/11900/11939/11939.pdf 
 
Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011-2020 
http://szocialisklaszter.hu/adat/dokumentumtar/hu16_nszk_2011_10.pdf 
 
Kopasz, Marianna és Gábos, András (2018) A szociális segélyezési rendszer 2015. márciusi 
átalakításának hatása a települési önkormányzatok magatartására. In: Társadalmi Riport 2018. 
Társadalmi Riport . TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt., Budapest, pp. 328-349. ISBN 
5999033935777 

https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/8242/a_szocialis_esetek_jogi_es_etnikai_osszefuggese.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/8242/a_szocialis_esetek_jogi_es_etnikai_osszefuggese.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0043_2A_szocialis_esetek_gyujtemenye/01_szocialis_esetek_gyujtemenye_69_69.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0043_2A_szocialis_esetek_gyujtemenye/01_szocialis_esetek_gyujtemenye_69_69.html
http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_6/2014-6_3-1_szocialis-munka_globalis_definicioja.pdf
https://mek.oszk.hu/11900/11939/11939.pdf
http://szocialisklaszter.hu/adat/dokumentumtar/hu16_nszk_2011_10.pdf
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http://real.mtak.hu/105445/1/Kopasz_Gabos_2018_Aszocialissegelyezesirendszer.pdf 
 
Juhász A la- Molnár Csaba (2018): Szolidaritás és jólé  sovinizmus a magyar társadalomban 
Adalékok az Orbán-rezsim szociálpolitikájának megértéséhez (Political Capital - Friedrich Ebert 
Stiftung) 
https://www.politicalcapital.hu/pc-
admin/source/documents/fes_pc_szocialpolitika_tanulmany_181004.pdf 
 
Megkurtított szociális ellátások: a munkaalapú társadalom (2015) (Political Capital - Friedrich 
Ebert Stiftung) 
 https://www.politicalcapital.hu/wp-
content/uploads/FES_PC_SzocialisEllatasok_Tanulmany_150424.pdf 

 
Ajánlott irodalom: 

Bogács Ernő-Rácz Andrea: Gyermekvédelem és szakmai integritás, Esély 2016/3, 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2016_3/2016-3_4-1_Bogacs-Racz_Gyermekvedelem.pdf  
 
Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ): Ellátottjog, http://www.ijsz.hu/ellatottjog.html  
 
Párkányi Eszter: A cselekvőképességet érintő eljárások dilemmái, Esély 2014/5, 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_5/2004-5_1-2_parkanyi_cselekvokepesseget_erinto.pdf  
 
Rácz Andrea: Gyermekvédelem a változás-elmélet tükrében, Metszetek, 2016/4, 
http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek%202016_4_10_racz.pdf 
 
Spronz Júlia: A jog hálójában, Patent Egyesület, 2016, 
https://mek.oszk.hu/16000/16039/16039.pdf  
 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Korlátozó intézkedések, 
https://szgyf.gov.hu/phocadownload/eselyteremtes/Korlatozo_intezkedesek_tajekoztato0707.p
df 
 
Részletes tájékoztató a gondnokság alá helyezési eljárásról, http://szf.gov.hu/file/554_2018.pdf   
 
Szöllősi Gábor: A gyermekvédelmi probléma mint társadalmi konstrukció, Esély 2003/2, 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2003_2/SZOLLOSI.pdf  
 

 

 

  

http://real.mtak.hu/105445/1/Kopasz_Gabos_2018_Aszocialissegelyezesirendszer.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/fes_pc_szocialpolitika_tanulmany_181004.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/fes_pc_szocialpolitika_tanulmany_181004.pdf
https://www.politicalcapital.hu/wp-content/uploads/FES_PC_SzocialisEllatasok_Tanulmany_150424.pdf
https://www.politicalcapital.hu/wp-content/uploads/FES_PC_SzocialisEllatasok_Tanulmany_150424.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2016_3/2016-3_4-1_Bogacs-Racz_Gyermekvedelem.pdf
http://www.ijsz.hu/ellatottjog.html
http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_5/2004-5_1-2_parkanyi_cselekvokepesseget_erinto.pdf
http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek%202016_4_10_racz.pdf
https://mek.oszk.hu/16000/16039/16039.pdf
https://szgyf.gov.hu/phocadownload/eselyteremtes/Korlatozo_intezkedesek_tajekoztato0707.pdf
https://szgyf.gov.hu/phocadownload/eselyteremtes/Korlatozo_intezkedesek_tajekoztato0707.pdf
http://szf.gov.hu/file/554_2018.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2003_2/SZOLLOSI.pdf
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Tantárgy neve: 
Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon II. 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBNSZM5506 
Tárgyfelelős intézet:  
Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szirbik Gabriella, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 5Ő (harmadik őszi félév) Előfeltétel: BTBNSZM4407 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A „Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon II.” c. tárgy a „Társadalom- és szociálpolitika” tananyagcsoportba 
tartozik. A hallgató a kurzus során a mai magyar szociális ellátórendszer problematizációjáról kap képet, az 
európai szociális modell alapelvei felől közelítve az egyedi és általános megoldások felé. A hallgató 
megismerkedhet a jelenlegi jóléti ellátórendszer főbb pilléreivel, a rendszer elmúlt 20 éves változásaival, illetve a 
szűken vett szociális szféra működésének sajátosságaival, s az egyes elemek összefüggéseivel. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: elemzés, alkalmazás, együttműködés 
attitűd: nyitottság, empátia, elkötelezettség 
autonómia és felelősség: segítés, intervenció, változás 
. 

Tantárgy tematikus leírása: 
A félév során a hallgatók a mai magyar jóléti ellátórendszer formáinak ismeretében az egyes elemek 
részösszefüggései mellett az eltérő formák közötti kapcsolatokat is képesek lesznek feltárni. 

Előadás: 
1. A szociális védelem általános jellemzői (igények, szükségletek, hatékonyság) 
2. Az Európai Szociális modell  
3. A szociális védelem integrált európai statisztikai rendszer (European System of integrated Social 

Protection Statistics – ESSPROS) 
4. A jóléti állam válsága 
5. A magyar ellátórendszer a szocializmusban 
6. Szociális munka az államszocializmusban 
7. Szociális ellátó- és intézményrendszer a rendszerváltást követően 
8. A szociálpolitikai paradigmaváltás 
9. Az ellátórendszer változásai 2012. után 
10. Az ellátórendszer változásai 2013. után 
11. Demográfiai folyamatok 
12. Munkaerőpiaci folyamatok 
13. Oktatási rendszer 
14. Összefoglalás 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:- 
 
A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A kurzus szóbeli kollokviummal zárul. Az előadások 75%-án kötelező a részvétel. 

Kötelező irodalom: 
Thomas R. Lawson – Eric R. Soelter: A jóléti állam fejlődésének szocio-kulturális modellje (In.: Helyi szociális 
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ellátórendszer Magyarországon, szerk.: Bódi Ferenc – Fábián Gergely Debreceni Egyetemi Kiadó, 
2016. pp.:7-19.) 

John Myles: Hanyatlás, vagy holtpont? A jóléti állam mai helyzete (In.: Az új jobboldal és a jóléti állam. Szerk.: 
Bujalos I.-Nyilas M.  Hilscher R. Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1996.pp.: 357-396.) 

Simonyi Ágnes: Úton a társadalompolitika (Kapocs7. évf. 1 sz. 2008. február) 
Szalai Júlia: A jóléti fogda I-II. (Esély, 2005/1, 2004/6) 
MARY DALY: Merre tart az EU szociálpolitikája? (Esély, 2009/1) 
Lannert Judit: Iskolázottság, iskolarendszer és oktatáspolitika 

(http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-820/publikaciok/tpubl_a_820.pdf ) 
Cristina Matos: The Shifting Welfare State in Hungary and Latvia, In: American Journal of Economics and 

Sociology, Vol. 72, No. 4, 2013 
 

Ajánlott irodalom: 
Egyenlőtlen Európa. Ajánlások egy gondoskodóbb Európai Unióért. A „Szociális Unió” témáján dolgozó magas 

szintű szakértő csoport zárójelentése 2015. tavasz, Brüsszel (Esély 2016/1) 
Szociális segélyezés, 2013 (STATISZTIKAI TÜKÖR, 2014/143) 
Temesváry Zsolt : Segélyezés feltételekkel A CCT programok működése 

(http://epa.oszk.hu/02900/02943/00047/pdf/EPA02943_kapocs_2010_4_03.pdf ) 
Szirbik Gabriella: Bevezetés a mai magyar szociálpolitikába (JatePress, 2008.) 

 

  

http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-820/publikaciok/tpubl_a_820.pdf
http://epa.oszk.hu/02900/02943/00047/pdf/EPA02943_kapocs_2010_4_03.pdf
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Tantárgy neve: 
Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon II. 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBLSZM5506 
Tárgyfelelős intézet:  
Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szirbik Gabriella, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 5Ő (harmadik őszi félév) Előfeltétel: BTBNSZM4407 

Óraszám/félév: 10-0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A „Jóléti ellátórendszer a mai Magyarországon II.” c. tárgy a „Társadalom- és szociálpolitika” tananyagcsoportba 
tartozik. A hallgató a kurzus során a mai magyar szociális ellátórendszer problematizációjáról kap képet, az 
európai szociális modell alapelvei felől közelítve az egyedi és általános megoldások felé. A hallgató 
megismerkedhet a jelenlegi jóléti ellátórendszer főbb pilléreivel, a rendszer elmúlt 20 éves változásaival, illetve a 
szűken vett szociális szféra működésének sajátosságaival, s az egyes elemek összefüggéseivel. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: elemzés, alkalmazás, együttműködés 
attitűd: nyitottság, empátia, elkötelezettség 
autonómia és felelősség: segítés, intervenció, változás 
. 

Tantárgy tematikus leírása: 
A félév során a hallgatók a mai magyar jóléti ellátórendszer formáinak ismeretében az egyes elemek 
részösszefüggései mellett az eltérő formák közötti kapcsolatokat is képesek lesznek feltárni. 

Előadás: 
1. A szociális védelem általános jellemzői (igények, szükségletek, hatékonyság) 
2. Az Európai Szociális modell  
3. A szociális védelem integrált európai statisztikai rendszer (European System of integrated Social 

Protection Statistics – ESSPROS) 
4. A jóléti állam válsága 
5. A magyar ellátórendszer a szocializmusban 
6. Szociális munka az államszocializmusban 
7. Szociális ellátó- és intézményrendszer a rendszerváltást követően 
8. A szociálpolitikai paradigmaváltás 
9. Az ellátórendszer változásai 2012. után 
10. Az ellátórendszer változásai 2013. után 
11. Demográfiai folyamatok 
12. Munkaerőpiaci folyamatok 
13. Oktatási rendszer 
14. Összefoglalás 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:- 
 
A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A kurzus szóbeli kollokviummal zárul. Az előadások 75%-án kötelező a részvétel. 

 

Kötelező irodalom: 
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Thomas R. Lawson – Eric R. Soelter: A jóléti állam fejlődésének szocio-kulturális modellje (In.: Helyi szociális 
ellátórendszer Magyarországon, szerk.: Bódi Ferenc – Fábián Gergely Debreceni Egyetemi Kiadó, 
2016. pp.:7-19.) 

John Myles: Hanyatlás, vagy holtpont? A jóléti állam mai helyzete (In.: Az új jobboldal és a jóléti állam. Szerk.: 
Bujalos I.-Nyilas M.  Hilscher R. Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1996.pp.: 357-396.) 

Simonyi Ágnes: Úton a társadalompolitika (Kapocs7. évf. 1 sz. 2008. február) 
Szalai Júlia: A jóléti fogda I-II. (Esély, 2005/1, 2004/6) 
MARY DALY: Merre tart az EU szociálpolitikája? (Esély, 2009/1) 
Lannert Judit: Iskolázottság, iskolarendszer és oktatáspolitika 

(http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-820/publikaciok/tpubl_a_820.pdf ) 
Cristina Matos: The Shifting Welfare State in Hungary and Latvia, In: American Journal of Economics and 

Sociology, Vol. 72, No. 4, 2013 
 

Ajánlott irodalom: 
Egyenlőtlen Európa. Ajánlások egy gondoskodóbb Európai Unióért. A „Szociális Unió” témáján dolgozó magas 

szintű szakértő csoport zárójelentése 2015. tavasz, Brüsszel (Esély 2016/1) 
Szociális segélyezés, 2013 (STATISZTIKAI TÜKÖR, 2014/143) 
Temesváry Zsolt : Segélyezés feltételekkel A CCT programok működése 

(http://epa.oszk.hu/02900/02943/00047/pdf/EPA02943_kapocs_2010_4_03.pdf ) 
Szirbik Gabriella: Bevezetés a mai magyar szociálpolitikába (JatePress, 2008.) 
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Tantárgy neve: 
Andragógia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM5507 

Tantárgyfelelős intézet: ATTI  

Tantárgyelem: Kötelező 

Tárgyfelelős (név, beosztás): Mihályi Helga, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): Szirbik Gabriella, mesteroktató 

Javasolt félév: 5Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 0+2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati 
jegy 

Kreditpont: 3 Tagozat: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal az andragógia, mint diszciplína és oktatási gyakorlat 
lehetőségeit, kutatási eredményeit, módszereit, s azok alkalmazásának fontosságát a szociális 
munkában 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: elemzés, alkalmazás, együttműködés 
attitűd: nyitottság, empátia, elkötelezettség 
autonómia és felelősség: segítés, intervenció, fejlődés 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. Andragógiaelmélet 
2. Andragógia versus pedagógia 
3. Az andragógia hazai és nemzetközi története 
4. A felnőttek tanulási sajátosságai 
5. A tanulás forradalma – az andragógia, mint felnőttnevelés, mint felnőttképzés, mint 

felnőttoktatás  
6. Az andragógia társadalompolitikai jelentősége, népművelés, közművelődés 
7. A lifelong learning jelenség – pedagógia versus andragógia 
8. Tanuláselméletek 
9. A személyes tanulási tér – IKT adta lehetőségek 
10. A globális, információs társadalmak strukturális átalakulásai, s ennek hatása az életstílusra 

és a tanulási stílusra 
11. Felnőttképzés az Európai Unióban – Európa 2020 stratégia 
12. Andragógia és munkaerőpiac – foglalkoztatás- és oktatáspolitika 
13. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának, reintegrálásának lehetőségei, 

tudásvagyon gazdálkodás 
14. Kulcskompetenciák, „képessé tétel” – szociális beruházás: andragógia a szociális munkában 

 

Félévközi számonkérés módja: - 
 
Gyakorlati jegy eljesítésének módja, értékelése: 
A hallgatók a megadott témakörökből és irodalmakból, tudományos igényű dolgozatot készítenek, 
szabadon kiválasztva a számukra érdeklődésre számot tartó részterületet. 
Nappali tagozaton az órák 75%-án való részvétel kötelező 

Kötelező irodalom:  
(legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű) 
Az Educatio 1999/1. Tavasz - Felnőttoktatás c. tematikus száma 
Maróti Andor (szerk.) (1997) : Andragógiai szöveggyűjtemény II. Válogatás a felnőttoktatás 

elméletének külföldi szakirodalmából. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  
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Zrinszky László (1996): A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába. Okker Oktatási Iroda, 
Budapest. 

Benedek András, Csoma Gyula, Harangi László (szerk.) (2002): Felnőttoktatási és - képzési lexikon. 
Szaktudás Kiadó Ház, Budapest 

Oktatás és képzés. Az EU oktatási portálja   
http://ec.europa.eu/education/index_hu.htm 
George Siemens: Knowing Knowledge, 2006 
http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf  
Szín Közösségi Művelődési Folyóirat CONFINTEA VI. tematikus száma, 2009/6 
http://epa.oszk.hu/01300/01306/00102/pdf/  

Ajánlott irodalom: 
 (legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű) 
Molnár Cecília Sarolta (2013.03.21.): Mi is az az andragógia? Nyelv és tudomány. 

http://www.nyest.hu/hirek/mi-is-az-az-andragogia 
Feketéné Szakos Éva (2002): A felnőttek tanulása és oktatása – új felfogásban. A konstruktivizmus 

alkalmazási lehetőségei a mai hazai andragógiában. Akadémiai Kiadó, Budapest 
Kálmán Anikó (2009): Az oktatástól az önálló tanulásig. BME APPI, Budapest 
Benedek András (szerk.) (2009): Tanulás életen át (TéT) Magyarországon. Tempus Közalapítvány, 

Budapest 
Adult education and training inEurope. Widening Access to Learning Opportunities. Eurydice Report 

2015. Letölthető innen: 
file:///C:/Users/Dell/Downloads/feln%C5%91ttoktat%C3%A1s%20%C3%A9s%20k%C3%A9pz
%C3%A9s%20az%20EUban%20(1).pdf 
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Tantárgy neve: 
Andragógia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM5507 

Tantárgyfelelős intézet: ATTI  

Tantárgyelem: Kötelező 

Tárgyfelelős (név, beosztás): Mihályi Helga, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): Szirbik Gabriella, mesteroktató 

Javasolt félév: 5Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati 
jegy 

Kreditpont: 3 Tagozat: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal az andragógia, mint diszciplína és oktatási gyakorlat 
lehetőségeit, kutatási eredményeit, módszereit, s azok alkalmazásának fontosságát a szociális 
munkában 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: elemzés, alkalmazás, együttműködés 
attitűd: nyitottság, empátia, elkötelezettség 
autonómia és felelősség: segítés, intervenció, fejlődés 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. Andragógiaelmélet 
2. Andragógia versus pedagógia 
3. Az andragógia hazai és nemzetközi története 
4. A felnőttek tanulási sajátosságai 
5. A tanulás forradalma – az andragógia, mint felnőttnevelés, mint felnőttképzés, mint 

felnőttoktatás  
6. Az andragógia társadalompolitikai jelentősége, népművelés, közművelődés 
7. A lifelong learning jelenség – pedagógia versus andragógia 
8. Tanuláselméletek 
9. A személyes tanulási tér – IKT adta lehetőségek 
10. A globális, információs társadalmak strukturális átalakulásai, s ennek hatása az életstílusra 

és a tanulási stílusra 
11. Felnőttképzés az Európai Unióban – Európa 2020 stratégia 
12. Andragógia és munkaerőpiac – foglalkoztatás- és oktatáspolitika 
13. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának, reintegrálásának lehetőségei, 

tudásvagyon gazdálkodás 
14. Kulcskompetenciák, „képessé tétel” – szociális beruházás: andragógia a szociális munkában 

 

Félévközi számonkérés módja: - 
 
Gyakorlati jegy eljesítésének módja, értékelése: 
A hallgatók a megadott témakörökből és irodalmakból, tudományos igényű dolgozatot készítenek, 
szabadon kiválasztva a számukra érdeklődésre számot tartó részterületet. 
 

Kötelező irodalom:  
(legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű) 
Az Educatio 1999/1. Tavasz - Felnőttoktatás c. tematikus száma 
Maróti Andor (szerk.) (1997) : Andragógiai szöveggyűjtemény II. Válogatás a felnőttoktatás 

elméletének külföldi szakirodalmából. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  
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Zrinszky László (1996): A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába. Okker Oktatási Iroda, 
Budapest. 

Benedek András, Csoma Gyula, Harangi László (szerk.) (2002): Felnőttoktatási és - képzési lexikon. 
Szaktudás Kiadó Ház, Budapest 

Oktatás és képzés. Az EU oktatási portálja   
http://ec.europa.eu/education/index_hu.htm 
George Siemens: Knowing Knowledge, 2006 
http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf  
Szín Közösségi Művelődési Folyóirat CONFINTEA VI. tematikus száma, 2009/6 
http://epa.oszk.hu/01300/01306/00102/pdf/  

Ajánlott irodalom: 
 (legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű) 
Molnár Cecília Sarolta (2013.03.21.): Mi is az az andragógia? Nyelv és tudomány. 

http://www.nyest.hu/hirek/mi-is-az-az-andragogia 
Feketéné Szakos Éva (2002): A felnőttek tanulása és oktatása – új felfogásban. A konstruktivizmus 

alkalmazási lehetőségei a mai hazai andragógiában. Akadémiai Kiadó, Budapest 
Kálmán Anikó (2009): Az oktatástól az önálló tanulásig. BME APPI, Budapest 
Benedek András (szerk.) (2009): Tanulás életen át (TéT) Magyarországon. Tempus Közalapítvány, 

Budapest 
Adult education and training inEurope. Widening Access to Learning Opportunities. Eurydice Report 

2015. Letölthető innen: 
file:///C:/Users/Dell/Downloads/feln%C5%91ttoktat%C3%A1s%20%C3%A9s%20k%C3%A9pz
%C3%A9s%20az%20EUban%20(1).pdf 
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Tantárgy neve: 
Szociális munka az egészségügyben 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZME51  
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező,  

Tárgyfelelős: Gyukits György 

Közreműködő oktató(k): egyetemi adjunktus 

Javasolt félév: 5Ő Előfeltétel: BTBNSZM2201, BTBNSZM2202 

Óraszám/hét:2+0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus során a hallgatók az egészségügy területén végzett szociális munka alapjaival ismerkedhetnek meg, 
tekintettel arra, hogy ez a szociális munka speciális területe, hiszen a klienssel éppen betegsége miatt kevésbé 
fogalmazhatóak meg elvárások, szemben az általános értelemben vett szociális munkával.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismerje az egészségügyi rendszer sajátosságaiból fakadó jellegzetességeit az e területen folyó szociális 
munkának. 
képesség: Képes legyen a kapcsolattartásra a szociális területek egyéb ágazataiban tevékenykedő szociális 
munkásokkal, illetve az egészségügyi apparátussal. 
attitűd: Megengedő attitűd a beteg elvárásaival kapcsolatban 
autonómia és felelősség: Felelősséget érezzen a sokszor magatehetetlen, beteg kliensekkel kapcsolatban. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
Tantárgy tematikus leírása: 
1. Az egészségügyben végzett szociális szolgáltatás alapelvei: az egészségmegőrzés, a betegek jogai, a modern 

egészségügyi szemlélet, a prevenció, prioritások, együttműködés. 
2. A szociális munkás helye és szerepe az egészségügyben. 
3. Az egészségügyi szociális munkás kompetenciái. 
4. Idősgondozás (az időskorúak szociális problémái, idős ember a családban, szolgáltatási programok 

időskorúak számára). 
5. Terminális betegségben szenvedők gondozása (a terminális betegségben szenvedők problémái, AIDS, 

hospice gondozás). 
6. Egészségkárosultak gondozása (kórházi szociális munka, tanácsadás egészségkárosultaknak). 
7. Fogyatékosok gondozása (fogyatékos ember a családban, korai fejlesztés, integrált nevelés és oktatás, 

foglalkoztatás, az intézményi gondozás sajátos problémái). 
8-9. Alkohol- és drogbetegek gondozása (alkoholista és drogbeteg a családban, szolgáltatási rezsimek, sajátos 

terápiás formák). 
10. Pszichiátriai betegek rehabilitációja (pszichiátriai beteg a családban, intézményi lehetőségek a pszichiátriai 

betegek gondozásában). 
11. Az öngyilkosságot megkísérlők gondozása (az öngyilkosság szociális és pszichés összefüggései, 

krízisintervenció). 
12. Önsegítő csoportok. Összefoglalás.    14.   Összefoglalás. 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: beadandó dolgozat 20% 
kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
tételek: 
1. Az egészségügyben végzett szociális szolgáltatás alapelvei: az egészségmegőrzés, a betegek jogai, a modern 

egészségügyi szemlélet, a prevenció, prioritások, együttműködés. 
2. A szociális munkás helye és szerepe az egészségügyben. 
3. Az egészségügyi szociális munkás kompetenciái. 
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4. Idősgondozás (az időskorúak szociális problémái, idős ember a családban, szolgáltatási programok 
időskorúak számára). 

5. Terminális betegségben szenvedők gondozása (a terminális betegségben szenvedők problémái, AIDS, 
hospice gondozás). 

6. Egészségkárosultak gondozása (kórházi szociális munka, tanácsadás egészségkárosultaknak). 
7. Fogyatékosok gondozása (fogyatékos ember a családban, korai fejlesztés, integrált nevelés és oktatás, 

foglalkoztatás, az intézményi gondozás sajátos problémái). 
8. Alkohol- és drogbetegek gondozása (alkoholista és drogbeteg a családban, szolgáltatási rezsimek, sajátos 

terápiás formák). 
9. Pszichiátriai betegek rehabilitációja (pszichiátriai beteg a családban, intézményi lehetőségek a pszichiátriai 

betegek gondozásában). 
10. Az öngyilkosságot megkísérlők gondozása (az öngyilkosság szociális és pszichés összefüggései, 

krízisintervenció). 
11 Önsegítő csoportok. 

 

Kötelező irodalom: 
CSATÓ Zsuzsa (szerk): Szociális munka és egészségügy. Budapest, 1994 
Gyukits György: Szociális munka a hospice-szellemű ellátásban. Esély 2000/6. 
KIGER, A.: TEACHING FOR HEALTH. LIVINGSTONE,  2005.   29-65 P. 
LAWSON, T. R. - FÁBIÁN Gergely (szerk): Szociális munka az egészségügyben. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 

2009 
TÖRÖK Judit: A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben. In: Somorjai Ildikó (szerk.): Kézikönyv a 

szociális munka gyakorlatához. Budapest, 3Sz, 2001, 140-156. 
 
Ajánlott irodalom: 
GYUKITS György: Az APRAE – egy franciaországi civil szervezet amely elősegíti az AIDS betegek társadalmi 

integrációját. Esély 2000/4  
KIGER, A.: TEACHING FOR HEALTH. LIVINGSTONE,  2005.   3-28 P. 
KOZMA Judit és mts.: A gondozási szükségletvizsgálat bevezetésének előzményei és hatásai. Kapocs, 2009. 

december, 14-29.. 
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Tantárgy neve:  
Szociális munka az egészségügyben 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZME51 
Tárgyfelelős intézet: ATI 

Tantárgyelem: kötelező,  

Tárgyfelelős: Gyukits György egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 5Ő Előfeltétel: BTBLSZM2201, BTBLSZM2202 

Óraszám/hét:10  Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: A kurzus során a hallgatók az egészségügy területén végzett szociális munka alapjaival 
ismerkedhetnek meg, tekintettel arra, hogy ez a szociális munka speciális területe, hiszen a klienssel éppen 
betegsége miatt kevésbé fogalmazhatóak meg elvárások, szemben az általános értelemben vett szociális 
munkával.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismerje az egészségügyi rendszer sajátosságaiból fakadó jellegzetességeit az e területen folyó szociális 
munkának. 
képesség: Képes legyen a kapcsolattartásra a szociális területek egyéb ágazataiban tevékenykedő szociális 
munkásokkal, illetve az egészségügyi apparátussal. 
attitűd: Megengedő attitűd a beteg elvárásaival kapcsolatban 
autonómia és felelősség: Felelősséget érezzen a sokszor magatehetetlen, beteg kliensekkel kapcsolatban. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
 
Tantárgy tematikus leírása: 
1. Az egészségügyben végzett szociális szolgáltatás alapelvei: az egészségmegőrzés, a betegek jogai, a modern 

egészségügyi szemlélet, a prevenció, prioritások, együttműködés. 
2. A szociális munkás helye és szerepe az egészségügyben. 
3. Az egészségügyi szociális munkás kompetenciái. 
4. Idősgondozás (az időskorúak szociális problémái, idős ember a családban, szolgáltatási programok 

időskorúak számára). 
5. Terminális betegségben szenvedők gondozása (a terminális betegségben szenvedők problémái, AIDS, 

hospice gondozás). 
6. Egészségkárosultak gondozása (kórházi szociális munka, tanácsadás egészségkárosultaknak). 
7. Fogyatékosok gondozása (fogyatékos ember a családban, korai fejlesztés, integrált nevelés és oktatás, 

foglalkoztatás, az intézményi gondozás sajátos problémái). 
8-9. Alkohol- és drogbetegek gondozása (alkoholista és drogbeteg a családban, szolgáltatási rezsimek, sajátos 

terápiás formák). 
10. Pszichiátriai betegek rehabilitációja (pszichiátriai beteg a családban, intézményi lehetőségek a pszichiátriai 

betegek gondozásában). 
11. Az öngyilkosságot megkísérlők gondozása (az öngyilkosság szociális és pszichés összefüggései, 

krízisintervenció). 
12. Önsegítő csoportok. Összefoglalás.    14.   Összefoglalás. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: beadandó dolgozat 20% 
kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
tételek: 
1. Az egészségügyben végzett szociális szolgáltatás alapelvei: az egészségmegőrzés, a betegek jogai, a modern 

egészségügyi szemlélet, a prevenció, prioritások, együttműködés. 
2. A szociális munkás helye és szerepe az egészségügyben. 
3. Az egészségügyi szociális munkás kompetenciái. 
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4. Idősgondozás (az időskorúak szociális problémái, idős ember a családban, szolgáltatási programok 
időskorúak számára). 

5. Terminális betegségben szenvedők gondozása (a terminális betegségben szenvedők problémái, AIDS, 
hospice gondozás). 

6. Egészségkárosultak gondozása (kórházi szociális munka, tanácsadás egészségkárosultaknak). 
7. Fogyatékosok gondozása (fogyatékos ember a családban, korai fejlesztés, integrált nevelés és oktatás, 

foglalkoztatás, az intézményi gondozás sajátos problémái). 
8. Alkohol- és drogbetegek gondozása (alkoholista és drogbeteg a családban, szolgáltatási rezsimek, sajátos 

terápiás formák). 
9. Pszichiátriai betegek rehabilitációja (pszichiátriai beteg a családban, intézményi lehetőségek a pszichiátriai 

betegek gondozásában). 
10. Az öngyilkosságot megkísérlők gondozása (az öngyilkosság szociális és pszichés összefüggései, 

krízisintervenció). 
     11 Önsegítő csoportok. 

Kötelező irodalom: 
CSATÓ Zsuzsa (szerk): Szociális munka és egészségügy. Budapest, 1994 

Gyukits György: Szociális munka a hospice-szellemű ellátásban. Esély 2000/6. 
KIGER, A.: TEACHING FOR HEALTH. LIVINGSTONE,  2005.   29-65 P. 
LAWSON, T. R. - FÁBIÁN Gergely (szerk): Szociális munka az egészségügyben. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 

2009 
TÖRÖK Judit: A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben. In: Somorjai Ildikó (szerk.): Kézikönyv a 

szociális munka gyakorlatához. Budapest, 3Sz, 2001, 140-156. 
 
Ajánlott irodalom: 
GYUKITS György: Az APRAE – egy franciaországi civil szervezet amely elősegíti az AIDS betegek társadalmi 

integrációját. Esély 2000/4  
KIGER, A.: TEACHING FOR HEALTH. LIVINGSTONE,  2005.   3-28 P. 
KOZMA Judit és mts.: A gondozási szükségletvizsgálat bevezetésének előzményei és hatásai. Kapocs, 2009. 

december, 14-29.. 
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Tantárgy neve: 
Egészségszociológia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZME52 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: név, beosztás: Gyukits György egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév:. 5Ő Előfeltétel: -  

Óraszám/hét: 2 -0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy célját a képzési és kimeneti követelményekben megfogalmazottak alapján kell megadni, kitérve a 
tantárgy helyére és szerepére a képzési programban. 
A kurzus során a hallgatók megismerik az egészségi állapot és szociális helyzet kapcsolatát, különös tekintettel a 
betegségek szociális mintázatára: a nők, az etnikai csoportok (romák) a szegények, stb. egészségi állapotának 
szociális dimenzióira. Továbbá megismerkednek az orvos beteg kapcsolat, az orvoshoz fordulás, a 
betegmagatartás szociális és kulturális dimenzióival. Az egészségügyi rendszer ismertetése során is elsősorban a 
szociális dimenziók kerülnek előtérbe, mint például az egészségügyi rendszer és a társadalmi egyenlőtlenségek 
viszonya.  
 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Átfogó ismereteket kapnak az egészségi állapot társadalmi meghatározottságát illetően 
képesség: Képes felismerni a társadalmi folyamatokban a népesség egészségi állapotának sokszor rejtett hatását 
attitűd: Az egészség, mint érték iránti pozitív elköteleződés 
autonómia és felelősség: Elköteleződik az egészséges életmód, mint alapvető érték mellett. 
Be kell mutatni a KKK-val összhangban, hogy milyen kompetenciákat igényel, illetve fejleszt a tantárgy 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. Az egészségszociológia fogalma, főbb területei, kapcsolódása más tudományterületekhez, orvosi antropológia, 

orvosi pszichológia. Az orvosi szociológia elméleti paradigmái. 
2. Az egészségi állapot mérése. 
3. A népesség egészségi állapotát jellemző főbb mutatók: születéskor várható átlagos élettartam 

csecsemőhalandóság… 
4. A betegségek társadalmi mintázata: korcsoportok, nemek közötti különbség 
5. A betegségek társadalmi mintázata: etnikai csoportok (romák) 
6. A betegségek társadalmi mintázata: társadalmi egyenlőtlenségek 
7. Betegségmodellek 
8.Megküzdés a betegséggel 
9. Orvos-beteg kapcsolat, orvoshoz fordulás szociális háttere 
10. Az egészségügyi ellátás típusai. 
11. Piaci és állami egészségügyi rendszer. 
13. Társadalmi egyenlőtlenségek és az egészségügyi ellátás 
14. Összefoglalás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Beadandó dolgozat 20% 
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Szóbeli vizsga 80% 
Tételek: 
1. Az egészségszociológia fogalma, főbb területei, kapcsolódása más tudományterületekhez, orvosi antropológia, 

orvosi pszichológia. Az orvosi szociológia elméleti paradigmái. 
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2. Az egészségi állapot mérése. 
3. A népesség egészségi állapotát jellemző főbb mutatók: születéskor várható átlagos élettartam 

csecsemőhalandóság… 
4. A betegségek társadalmi  mintázata: korcsoportok, nemek közötti különbség 
5. A betegségek társadalmi  mintázata: etnikai csoportok (romák) 
6. A betegségek társadalmi  mintázata: társadalmi egyenlőtlenségek 
7. Betegségmodellek. .Megküzdés a betegséggel 
8. Orvos-beteg kapcsolat, orvoshoz fordulás szociális háttere 
9. Az egészségügyi ellátás típusai. Piaci és állami egészségügyi rendszer. 
10. Társadalmi egyenlőtlenségek és az egészségügyi ellátás 

Kötelező irodalom: 
ARMSTRONG, D.: Az orvosi szociológia alapjai. SEMMELWEIS KIADÓ, Budapest, 1995. 
Helman C. G.:Cultare, HEalth and Illness. Taylor & Francis, 2010..  

 
Ajánlott irodalom: 
Bird Ch.E. – Conrad, P – Fremont, M.: Handbook of Medical Sociology: 2010. Perentice Hall. 
CSÉPE Andrea (Szerk.): Összefogás a Depresszió ellen.  SEMMELWEIS KIADÓ.2007. 
Szántó Zsuzsa. – Susánszki Éva. : Orvosi Szociológia. Semmelweis Kiadó, Budapest. 2015. 
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Tantárgy neve: 
Egészségszociológia 

Tantárgy Neptun kódja:  BTBLSZME52 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: név, beosztás: Gyukits György egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév:. 5Ő Előfeltétel: -  

Óraszám/hét: 10  Számonkérés módja:kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy célját a képzési és kimeneti követelményekben megfogalmazottak alapján kell megadni, kitérve a 
tantárgy helyére és szerepére a képzési programban. 
A kurzus során a hallgatók megismerik az egészségi állapot és szociális helyzet kapcsolatát, különös tekintettel a 
betegségek szociális mintázatára: a nők, az etnikai csoportok (romák) a szegények, stb. egészségi állapotának 
szociális dimenzióira. Továbbá megismerkednek az orvos beteg kapcsolat, az orvoshoz fordulás, a 
betegmagatartás szociális és kulturális dimenzióival. Az egészségügyi rendszer ismertetése során is elsősorban a 
szociális dimenziók kerülnek előtérbe, mint például az egészségügyi rendszer és a társadalmi egyenlőtlenségek 
viszonya.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Átfogó ismereteket kapnak az egészségi állapot társadalmi meghatározottságát illetően 
képesség: Képes felismerni a társadalmi folyamatokban a népesség egészségi állapotának sokszor rejtett hatását 
attitűd: Az egészség, mint érték iránti pozitív elköteleződés 
autonómia és felelősség: Elköteleződik az egészséges életmód, mint alapvető érték mellett. 
Be kell mutatni a KKK-val összhangban, hogy milyen kompetenciákat igényel, illetve fejleszt a tantárgy 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. Az egészségszociológia fogalma, főbb területei, kapcsolódása más tudományterületekhez, orvosi antropológia, 
orvosi pszichológia. Az orvosi szociológia elméleti paradigmái. 
2. Az egészségi állapot mérése. 
3. A népesség egészségi állapotát jellemző főbb mutatók: születéskor várható átlagos élettartam 
csecsemőhalandóság… 
4. A betegségek társadalmi mintázata: korcsoportok, nemek közötti különbség 
5. A betegségek társadalmi mintázata: etnikai csoportok (romák) 
6. A betegségek társadalmi mintázata: társadalmi egyenlőtlenségek 
7. Betegségmodellek 
8.Megküzdés a betegséggel 
9. Orvos-beteg kapcsolat, orvoshoz fordulás szociális háttere 
10. Az egészségügyi ellátás típusai. 
11. Piaci és állami egészségügyi rendszer. 
13. Társadalmi egyenlőtlenségek és az egészségügyi ellátás 
14. Összefoglalás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Beadandó dolgozat 20% 
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Szóbeli vizsga 80% 
Tételek: 
1. Az egészségszociológia fogalma, főbb területei, kapcsolódása más tudományterületekhez, orvosi antropológia, 
orvosi pszichológia. Az orvosi szociológia elméleti paradigmái. 
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2. Az egészségi állapot mérése. 
3. A népesség egészségi állapotát jellemző főbb mutatók: születéskor várható átlagos élettartam 
csecsemőhalandóság… 
4. A betegségek társadalmi  mintázata: korcsoportok, nemek közötti különbség 
5. A betegségek társadalmi  mintázata: etnikai csoportok (romák) 
6. A betegségek társadalmi  mintázata: társadalmi egyenlőtlenségek 
7. Betegségmodellek. .Megküzdés a betegséggel 
8. Orvos-beteg kapcsolat, orvoshoz fordulás szociális háttere 
9. Az egészségügyi ellátás típusai. Piaci és állami egészségügyi rendszer. 
10. Társadalmi egyenlőtlenségek és az egészségügyi ellátás 

Kötelező irodalom: 
ARMSTRONG, D.: Az orvosi szociológia alapjai. SEMMELWEIS KIADÓ, Budapest, 1995. 
Helman C. G.:Cultare, HEalth and Illness. Taylor & Francis, 2010..  

 
Ajánlott irodalom: 
Bird Ch.E. – Conrad, P – Fremont, M.: Handbook of Medical Sociology: 2010. Perentice Hall. 
CSÉPE Andrea (Szerk.): Összefogás a Depresszió ellen.  SEMMELWEIS KIADÓ.2007. 
Szántó Zsuzsa. – Susánszki Éva. : Orvosi Szociológia. Semmelweis Kiadó, Budapest. 2015. 
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Tantárgy neve: 
Szociális munka gyermekes családokkal 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZMCS51 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  Dr. Bányai Emőke, főiskolai tanár 

Javasolt félév: 5.Ő Előfeltétel: BTBNSZM2201, BTBNSZM2202 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Integráló tantárgy, amely az új ismeretek mellett magába foglalja a korábban a témában tanult szociológiai, jogi, 
pszichológiai ismereteket is.  
A tantárgy általános célja a család-, és gyermekjóléti szociális munka és a gyermekvédelem alapvető feladatának, 
kompetenciájának megismerése. A hallgatók ismerkedjenek meg a családokkal folytatott szociális munka elméleti 
és gyakorlati ismereteivel, továbbá ismerjék meg a családok számára formális erőforrásként rendelkezésre álló 
intézményi ellátórendszert és a rendelkezésre álló szolgáltatásokat. A tantárgy a családokkal végzett szociális 
munka, különböző  eseteinek és szolgáltatás típusainak bemutatásán keresztül fejleszti a professzionális segítői 
kapcsolathoz szükséges készségeket annak érdekében, hogy a hallgatók képessé váljanak kiválasztani azokat az 
eszközöket és módszereket, amelyek segítségével leendő szakemberekként hatékonyan hozzá tudnak járulni a 
családokat együtt tartó, integráló megoldási módszerek kidolgozásához. 
Az ismeretanyag bővítése egyaránt felöleli a családjukból kiemelt gyermekekkel és családjukkal való foglalkozást, 
valamint a szülői gondoskodás hiánya miatt veszélyeztetett gyermekekkel és családjaikkal való foglalkozást, 
mindezt a közelmúltban átalakuló gyermekvédelmi ellátórendszer fókuszának ismeretén keresztül. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 

- tudás: a hallgató tisztában van a társadalom működésével, folyamataival, a szociális problémákkal, 
felismeri a veszélyeztető tényezőket, ismeri és érti hogy mindezek hogyan hatnak  az egyes emberekre, 
gyermekekre, családokra, szervezetekre, közösségekre. 
Ismeri és érti a társadalompolitika területeit, a szociálpolitika meghatározó irányait, elosztási 
mechanizmusokat, valamint az egyéni, családi, közösségi élethelyzetekben, és a társadalmi és szociális 
problémák kezelésében alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat.  
Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi területek szabályozását, különös tekintettel a 
gyermeki és emberi jogokra, a szociális és gyermekvédelmi jogi szabályozásra. 
Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák 
megelőzésére és kezelésére felhasználható lehetőségeit, módszereit, eljárásait. 
Ismeri a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszert, átlátja a szervezetek feladatait, működését, és az 
ellátórendszeren belül a szociális szakember szerepét, tevékenységét. 
Ismeri az egyéb segítő szakmák kompetenciáját, nyitott, érzékeny a problémák és a saját illetékesség 
felismerésére, szakmai együttműködésre. 
 

- képesség: a hallgató képes eligazodni a gyermekjóléti és szociális terület mélyebb összefüggései, valamint 
a társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a prevenció és a problémamegoldás érdekében. 
Képes reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a veszélyeztető tényezőket 
és a problémakezelés folyamatát. 
Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotípiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
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- attitűd: elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint jogi és etikai keretek 
közötti felelős cselekvésre.  
Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra, elkötelezett a korszerű 
szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
 
autonómia és felelősség: tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzés, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik. 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. gyermekkor változó fogalma, a gyermekkor mint társadalmi konstrukció  
2. A gyermekkor univerzális, kulturális és egyedi jellemzői  
3. Terhesség, szülés, újszülöttes család – lélektani és társadalmi aspektusok, gyakori veszélyek  
4. A koragyermekkor jelentősége, koragyermekkori programok  
5. Óvodás és kisiskolás gyerekek veszélyben  
6. Serdülőkorúak veszélyeztetettsége, az elhúzódó felnőtté válás  

7. Gyermekek különleges családokban /patchwork családok, nevelőszülői ill. örökbefogadó családok, 
8. A családjukból kiemelt gyerekek sajátos szükségletei  
9. Sokproblémás családok, mentálisan sérülékeny családban élő gyerekek 

10. A gyermekkori trauma jelentősége 

11. Gyermekek elhanyagolása, bántalmazása, az intézményi abúzus fogalma  
12. A gyermekjóléti alapellátások, a gyermekvédelmi szakellátás; protokollok  

13. Részvételi szemlélet a gyermekvédelemben, child safeguarding 

 

Előadás, gyakorlat:  

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: Egy 8-10 oldalas dolgozat elkészítése a fenti témák 
valamelyikéről.  
A dolgozatot a következő e-mail címre kell elküldeni 2023. január 10-ig: emoke.banyai@gmail.com  
 

Kötelező irodalom: 
1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
http://www.complex.hu/kzldat/t9700031.htm/t9700031.htm 
Bátki Anna és M. Ribiczey Nóra (2021): Családhatározó. A sokszínűség pszichológiája. Open Books, 2021 

Frankó András: Szenvedélybeteg szülők, elfeledett gyerekek. In: F. Lassú Zsuzsa, Frankó András, Kaposiné 
Czinkócki Annamária, Kormos Piroska (szerk.), 2021: Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. Kézikönyv 
segítő szakemberek számára. Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

Herman, J. (2003): Trauma és gyógyulás. Háttér Kiadó – Kávé Kiadó – NANE Egyesület, Budapest, a 
Gyermekbántalmazás c. fejezet, 121-142. oldal 

Kozma Judit: Szociális munka gyermekekkel és családokkal. Munkatankönyv, Miskolci Egyetem, 2020. 
Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához (2009). Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, 2009, Budapest 

http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/archiv/vanjogod/kezikonyv_gyermekjogi_egyezmeny.pdf 
Rácz Andrea (szerk.) 2012: Gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi integrációs esélyei, Rubeus Egyesület  
RÁCZ ANDREA: Gyermekvédelemben élők helyzete a kutatások tükrében (rubeus.hu) 
Rácz Andrea (szerk.) 2015: A gyermekvédelem megújulási alternatívái, Rubeus Egyesület 
tordeles0701VEGSO (2) (rubeus.hu) 
MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek 

bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és 

mailto:emoke.banyai@gmail.com
http://www.complex.hu/kzldat/t9700031.htm/t9700031.htm
http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/archiv/vanjogod/kezikonyv_gyermekjogi_egyezmeny.pdf
http://rubeus.hu/wp-content/uploads/2013/09/24428_gyermek_es_ifjusagvedelmi_tanulmanyok_elso_kotet.pdf
http://rubeus.hu/wp-content/uploads/2015/08/gyermek_es_ifjusagvedelmi_tanulmanyok_otodik_kotet.pdf
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módszertan A gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló egységes elvek és 
módszertan.pdf (gov.hu) 

A gyermekbántalmazás kivizsgálása https://szocialisportal.hu/wp-
content/uploads/2021/08/Gyermekbantalmazas-elleni-modszertan-elso-modositott-valtozat.pdf 

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás szűrése https://nobadkid.org/pdf/ECLIPS-szures-es-jelzes-protokoll.pdf 
 
Ajánlott irodalom: 
Bessel van der Kolk (2020): A test mindent számontart. Ursus Libris, Budapest 
Jorge Colapinto, Patricia Minuchin és Salvador Minuchin: Krízisről Krízisre – A szegény családok segítése.  
Animula Kiadó, 2002. 
Elefánt a nappaliban?! Kézikönyv szenvedélybeteg szülők gyerekeit segítő szakemberek számára. Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat, 2022, elefantanappaliban.pdf (kimondhato.hu) 
Danis I. – Farkas M. – Herczog M. – Szilvási L. /szerk./ (2011): A génektől a társadalomig: a koragyermekkori 

fejlődés színterei, 
A koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások. Biztos Kezdet Kötetek I- II., Budapest  
A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei (oszk.hu) 
 
Gerhardt, Sue. (2009): A szükséges szeretet. Az affektusok hatása a kisgyermek agyfejlődésére. Lélekben Otthon 

Könyvek, Oriold és Társai, 2009, Budapest. 
Herczog Mária (2007): Gyermekbántalmazás. Complex Kiadó.  
Herczog Mária (2004): Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK-Kerszöv, Budapest 
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország, Tea Kiadó, Budapest, 2017 
 
Mártonffy Zsuzsa (2020): Akiknek két anyja van. Bookline, Budapest 
Bruce Perry – Maim Szalavitz (2015): A ketrecbe zárt fiú. Park Kiadó, Budapest 
Stájn Emma (2021): Kőbölcső. Libri, Budapest  
Somlai P. (2013): Család 2.0. Együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig. Napvilág Kiadó 
 
A Család, Gyermek Ifjúság c. folyóirat számai, www.csagyi.hu 
Nemzetközi szöveggyűjtemény a gyermekjóléti alapellátás tanulmányozásához; Nemzetközi szöveggyűjtemény 

gyermekjóléti szakellátás tanulmányozásához.  
http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm 

 

 
  

https://kk.gov.hu/download/e/60/c0000/A%20gyermek%20b%C3%A1ntalmaz%C3%A1s%C3%A1nak%20felismer%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9re%20ir%C3%A1nyul%C3%B3%20egys%C3%A9ges%20elvek%20%C3%A9s%20m%C3%B3dszertan.pdf
https://kk.gov.hu/download/e/60/c0000/A%20gyermek%20b%C3%A1ntalmaz%C3%A1s%C3%A1nak%20felismer%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9re%20ir%C3%A1nyul%C3%B3%20egys%C3%A9ges%20elvek%20%C3%A9s%20m%C3%B3dszertan.pdf
https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2021/08/Gyermekbantalmazas-elleni-modszertan-elso-modositott-valtozat.pdf
https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2021/08/Gyermekbantalmazas-elleni-modszertan-elso-modositott-valtozat.pdf
https://nobadkid.org/pdf/ECLIPS-szures-es-jelzes-protokoll.pdf
http://kimondhato.hu/wp-content/uploads/2021/04/elefantanappaliban.pdf
https://mek.oszk.hu/14800/14803/14803.pdf
http://www.csagyi.hu/
http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
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Tantárgy neve: 
Szociális munka gyermekes családokkal 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZMCS51 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):   

Javasolt félév: 5.Ő Előfeltétel: BTBNSZM2201, BTBNSZM2202 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Integráló tantárgy, amely az új ismeretek mellett magába foglalja a korábban a témában tanult szociológiai, jogi, 
pszichológiai ismereteket is.  
A tantárgy általános célja a család-, és gyermekjóléti szociális munka és a gyermekvédelem alapvető feladatának, 
kompetenciájának megismerése. A hallgatók ismerkedjenek meg a családokkal folytatott szociális munka elméleti 
és gyakorlati ismereteivel, továbbá ismerjék meg a családok számára formális erőforrásként rendelkezésre álló 
intézményi ellátórendszert és a rendelkezésre álló szolgáltatásokat. A tantárgy a családokkal végzett szociális 
munka, különböző  eseteinek és szolgáltatás típusainak bemutatásán keresztül fejleszti a professzionális segítői 
kapcsolathoz szükséges készségeket annak érdekében, hogy a hallgatók képessé váljanak kiválasztani azokat az 
eszközöket és módszereket, amelyek segítségével leendő szakemberekként hatékonyan hozzá tudnak járulni a 
családokat együtt tartó, integráló megoldási módszerek kidolgozásához. 
Az ismeretanyag bővítése egyaránt felöleli a családjukból kiemelt gyermekekkel és családjukkal való foglalkozást, 
valamint a szülői gondoskodás hiánya miatt veszélyeztetett gyermekekkel és családjaikkal való foglalkozást, 
mindezt a közelmúltban átalakuló gyermekvédelmi ellátórendszer fókuszának ismeretén keresztül. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 

- tudás: a hallgató tisztában van a társadalom működésével, folyamataival, a szociális problémákkal, 
felismeri a veszélyeztető tényezőket, ismeri és érti hogy mindezek hogyan hatnak  az egyes emberekre, 
gyermekekre, családokra, szervezetekre, közösségekre. 
Ismeri és érti a társadalompolitika területeit, a szociálpolitika meghatározó irányait, elosztási 
mechanizmusokat, valamint az egyéni, családi, közösségi élethelyzetekben, és a társadalmi és szociális 
problémák kezelésében alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat.  
Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi területek szabályozását, különös tekintettel a 
gyermeki és emberi jogokra, a szociális és gyermekvédelmi jogi szabályozásra. 
Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák 
megelőzésére és kezelésére felhasználható lehetőségeit, módszereit, eljárásait. 
Ismeri a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszert, átlátja a szervezetek feladatait, működését, és az 
ellátórendszeren belül a szociális szakember szerepét, tevékenységét. 
Ismeri az egyéb segítő szakmák kompetenciáját, nyitott, érzékeny a problémák és a saját illetékesség 
felismerésére, szakmai együttműködésre. 
 

- képesség: a hallgató képes eligazodni a gyermekjóléti és szociális terület mélyebb összefüggései, valamint 
a társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a prevenció és a problémamegoldás érdekében. 
Képes reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a veszélyeztető tényezőket 
és a problémakezelés folyamatát. 
Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotípiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
 

- attitűd: elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint jogi és etikai keretek 
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közötti felelős cselekvésre.  
Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra, elkötelezett a korszerű 
szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
 

- autonómia és felelősség: tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzés, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik. 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. A gyermekkor változó fogalma, a gyermekkor mint társadalmi konstrukció  
2. A gyermekkor univerzális, kulturális és egyedi jellemzői  
3. Terhesség, szülés, újszülöttes család – lélektani és társadalmi aspektusok, gyakori veszélyek  
4. A koragyermekkor jelentősége, koragyermekkori programok  
5. Óvodás és kisiskolás gyerekek veszélyben  
6. Serdülőkorúak veszélyeztetettsége, az elhúzódó felnőtté válás  

7. Gyermekek különleges családokban /patchwork családok, nevelőszülői ill. örökbefogadó családok, 
8. A családjukból kiemelt gyerekek sajátos szükségletei  
9. Sokproblémás családok, mentálisan sérülékeny családban élő gyerekek 

10. A gyermekkori trauma jelentősége 

11. Gyermekek elhanyagolása, bántalmazása, az intézményi abúzus fogalma  
12. A gyermekjóléti alapellátások, a gyermekvédelmi szakellátás; protokollok  

13. Részvételi szemlélet a gyermekvédelemben, child safeguarding 

 

Előadás, gyakorlat: előadások, valamint a munkatankönyv tanulási feladatainak megoldása. 
  

A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: írásbeli vizsga interneten.  

Kötelező irodalom: 
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Bátki Anna és M. Ribiczey Nóra (2021): Családhatározó. A sokszínűség pszichológiája. Open Books, 2021 

Frankó András: Szenvedélybeteg szülők, elfeledett gyerekek. In: F. Lassú Zsuzsa, Frankó András, Kaposiné 
Czinkócki Annamária, Kormos Piroska (szerk.), 2021: Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. Kézikönyv 
segítő szakemberek számára. Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

Herman, J. (2003): Trauma és gyógyulás. Háttér Kiadó – Kávé Kiadó – NANE Egyesület, Budapest, a 
Gyermekbántalmazás c. fejezet, 121-142. oldal 

Kozma Judit: Szociális munka gyermekekkel és családokkal. Munkatankönyv, Miskolci Egyetem, 2020. 
Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához (2009). Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, 2009, Budapest 

http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/archiv/vanjogod/kezikonyv_gyermekjogi_egyezmeny.pdf 
Rácz Andrea (szerk.) 2012: Gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi integrációs esélyei, Rubeus Egyesület  

RÁCZ ANDREA: Gyermekvédelemben élők helyzete a kutatások tükrében (rubeus.hu) 
Rácz Andrea (szerk.) 2015: A gyermekvédelem megújulási alternatívái, Rubeus Egyesület 

tordeles0701VEGSO (2) (rubeus.hu) 
MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a 

gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges 
egységes elvek és módszertan A gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére 
irányuló egységes elvek és módszertan.pdf (gov.hu) 

http://www.complex.hu/kzldat/t9700031.htm/t9700031.htm
http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/archiv/vanjogod/kezikonyv_gyermekjogi_egyezmeny.pdf
http://rubeus.hu/wp-content/uploads/2013/09/24428_gyermek_es_ifjusagvedelmi_tanulmanyok_elso_kotet.pdf
http://rubeus.hu/wp-content/uploads/2015/08/gyermek_es_ifjusagvedelmi_tanulmanyok_otodik_kotet.pdf
https://kk.gov.hu/download/e/60/c0000/A%20gyermek%20b%C3%A1ntalmaz%C3%A1s%C3%A1nak%20felismer%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9re%20ir%C3%A1nyul%C3%B3%20egys%C3%A9ges%20elvek%20%C3%A9s%20m%C3%B3dszertan.pdf
https://kk.gov.hu/download/e/60/c0000/A%20gyermek%20b%C3%A1ntalmaz%C3%A1s%C3%A1nak%20felismer%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9re%20ir%C3%A1nyul%C3%B3%20egys%C3%A9ges%20elvek%20%C3%A9s%20m%C3%B3dszertan.pdf
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A gyermekbántalmazás kivizsgálása https://szocialisportal.hu/wp-
content/uploads/2021/08/Gyermekbantalmazas-elleni-modszertan-elso-modositott-
valtozat.pdf 

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás szűrése https://nobadkid.org/pdf/ECLIPS-szures-es-jelzes-
protokoll.pdf 

 
 
Ajánlott irodalom: 
Bessel van der Kolk (2020): A test mindent számontart. Ursus Libris, Budapest 
Jorge Colapinto, Patricia Minuchin és Salvador Minuchin: Krízisről Krízisre – A szegény családok segítése.  
Animula Kiadó, 2002. 
Elefánt a nappaliban?! Kézikönyv szenvedélybeteg szülők gyerekeit segítő szakemberek számára. Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat, 2022, elefantanappaliban.pdf (kimondhato.hu) 
Danis I. – Farkas M. – Herczog M. – Szilvási L. /szerk./ (2011): A génektől a társadalomig: a koragyermekkori 

fejlődés színterei, 
A koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások. Biztos Kezdet Kötetek I- II., Budapest  

A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei (oszk.hu) 
 
Gerhardt, Sue. (2009): A szükséges szeretet. Az affektusok hatása a kisgyermek agyfejlődésére. Lélekben Otthon 

Könyvek, Oriold és Társai, 2009, Budapest. 
Herczog Mária (2007): Gyermekbántalmazás. Complex Kiadó.  
Herczog Mária (2004): Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK-Kerszöv, Budapest 
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország, Tea Kiadó, Budapest, 2017 
 
Mártonffy Zsuzsa (2020): Akiknek két anyja van. Bookline, Budapest 
Bruce Perry – Maim Szalavitz (2015): A ketrecbe zárt fiú. Park Kiadó, Budapest 
Stájn Emma (2021): Kőbölcső. Libri, Budapest  
Somlai P. (2013): Család 2.0. Együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig. Napvilág Kiadó 
 
A Család, Gyermek Ifjúság c. folyóirat számai, www.csagyi.hu 
Nemzetközi szöveggyűjtemény a gyermekjóléti alapellátás tanulmányozásához; Nemzetközi szöveggyűjtemény 

gyermekjóléti szakellátás tanulmányozásához.  
http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm 

 

 

 
  

https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2021/08/Gyermekbantalmazas-elleni-modszertan-elso-modositott-valtozat.pdf
https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2021/08/Gyermekbantalmazas-elleni-modszertan-elso-modositott-valtozat.pdf
https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2021/08/Gyermekbantalmazas-elleni-modszertan-elso-modositott-valtozat.pdf
https://nobadkid.org/pdf/ECLIPS-szures-es-jelzes-protokoll.pdf
https://nobadkid.org/pdf/ECLIPS-szures-es-jelzes-protokoll.pdf
http://kimondhato.hu/wp-content/uploads/2021/04/elefantanappaliban.pdf
https://mek.oszk.hu/14800/14803/14803.pdf
http://www.csagyi.hu/
http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
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Tantárgy neve: 
Családterápiás ismeretek 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZMCS52 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bányai Emőke, főiskolai tanár 

Javasolt félév: 5ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A hallgatók megismertetése a családterápia történetével, elméleti hátterével, a módszer jellemzőivel, a 
családterápia speciális hatótényezőivel, ellenjavallataival. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a társas viselkedés pszichológiai tényezőit, az emberek és a 

környezetük közötti interakciókat. Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, 
komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét. Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi 
területek szabályozását, különös tekintettel az emberi és gyermeki jogokra, a szociális és gyermekvédelmi 
jogi szabályozásra. 

képesség: Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, 
életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok 
elemzésének szükségességét. Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. Képes 
szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak 
holisztikus elemzésére. 

attitűd: Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett 
a korszerű szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
Nyitott a szakmai továbbképzés formáira, önállóan és felelősen törekszik az önismeret, az önreflexió, a 
kommunikáció és a szakmai módszerek fejlesztésére. 

autonómia és felelősség: Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és 
alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati 
megalapozottsággal végzi és képviseli. Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő 
beavatkozásért. Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített 
adatokért, titoktartási kötelezettségét megtartja. Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a 
szociális munka közvetlen gyakorlatában, a különböző szinteken megvalósuló csapatmunkában. 
Kommunikációjáért hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. A család mint élő rendszer 

2. A családi életciklus, az életciklus elméletek kritikái 

3. A családok és az őket körülvevő rendszerek 

4. Családok és kultúrák 

5. A gyermekkor változó fogalma, az elhúzódó felnőtté válás  

6. Gyermekszületés, újszülöttes család 

7. Óvodás, iskolás gyerekek családja 

8. Családok serdülőkorú gyerekekkel, elhúzódó felnőtté válás 

9. Sokproblémás családok, speciális összetételű családok 

10. A trauma hatása a család életében  
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11. A családokkal végzett munka narratív megközelítésben  

12. A családi rendszerszemlélet posztmodern kritikái 

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: Egy 5-8 oldalas dolgozat készítése a témához 
kapcsolódóan. A dolgozatot a következő e-mail címre kell elküldeni: emoke.banyai@uni-miskolc.hu, a szorgalmi 
időszak utolsó napjáig. 

Kötelező irodalom: 
Goldenberg, Herbert (2008): Áttekintés a családról, 1.2.3. kötet, Animula, Budapest 
Bátki Anna és M. Ribiczey Nóra (2021): Családhatározó. A sokszínűség pszichológiája. Open Books, 2021 
Frankó András: Szenvedélybeteg szülők, elfeledett gyerekek. In: F. Lassú Zsuzsa, Frankó András, Kaposiné 
Czinkócki Annamária, Kormos Piroska (szerk.), 2021: Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. Kézikönyv 
segítő szakemberek számára. Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
 
Ajánlott irodalom: 
Bakó Tihamér – Zana Katalin (2021): A transzgenerációs trauma és terápiája. Medicina, Budapest 

Bessel van der Kolk (2020): A test mindent számontart. Ursus Libris, Budapest 
Feuer Mária (2008): A családsegítés elmélete és gyakorlata. Akadémia, Budapest  
Jorge Colapinto, Patricia Minuchin és Salvador Minuchin (2002): Krízisről Krízisre – A szegény családok segítése. 
Animula, Budapest 
Kiss Enikő Csilla – Sz. Makó Hajnalka, szerk. (2015): Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pannónia 
Könyvek. 
Orvos-Tóth Noémi (2018): Örökölt sors. Kulcslyuk, Budapest 
Petersen, A. H. (2022): Jöttünk, láttunk, elegünk van : a fiatal felnőttek és a kiégés. Athenaeum, Budapest 
Stipkovics Erika (2021): Mi, együtt. Családi kapcsolataink pszichológiája. HVG Könyvek, Budapest  
Bethany Webster (2020): Anyaseb. HVG Könyvek, Budapest 
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Tantárgy neve: 
Családterápiás ismeretek 

Tantárgy Neptun kódja: BTBlSZMCS52 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bányai Emőke, főiskolai tanár 
Javasolt félév: 5ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a családterápia történetével, elméleti hátterével, a módszer 
jellemzőivel, a családterápia speciális hatótényezőivel, ellenjavallataival. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a társas viselkedés pszichológiai tényezőit, az emberek és a 

környezetük közötti interakciókat. Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, 
komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét. Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi 
területek szabályozását, különös tekintettel az emberi és gyermeki jogokra, a szociális és gyermekvédelmi 
jogi szabályozásra. 

képesség: Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, 
életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok 
elemzésének szükségességét. Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. Képes 
szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak 
holisztikus elemzésére. 

attitűd: Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett 
a korszerű szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
Nyitott a szakmai továbbképzés formáira, önállóan és felelősen törekszik az önismeret, az önreflexió, a 
kommunikáció és a szakmai módszerek fejlesztésére. 

autonómia és felelősség: Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és 
alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati 
megalapozottsággal végzi és képviseli. Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő 
beavatkozásért. Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített 
adatokért, titoktartási kötelezettségét megtartja. Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a 
szociális munka közvetlen gyakorlatában, a különböző szinteken megvalósuló csapatmunkában. 
Kommunikációjáért hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. A család mint élő rendszer 

2. A családi életciklus, az életciklus elméletek kritikái 

3. A családok és az őket körülvevő rendszerek 

4. Családok és kultúrák 

5. A gyermekkor változó fogalma, az elhúzódó felnőtté válás  

6. Gyermekszületés, újszülöttes család 

7. Óvodás, iskolás gyerekek családja 

8. Családok serdülőkorú gyerekekkel, elhúzódó felnőtté válás 

9. Sokproblémás családok, speciális összetételű családok 

10. A trauma hatása a család életében  
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11. A családokkal végzett munka narratív megközelítésben  

12. A családi rendszerszemlélet posztmodern kritikái 

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Egy 5-8 oldalas dolgozat készítése a témához kapcsolódóan.  
A dolgozatot a következő e-mail címre kell elküldeni: emoke.banyai@uni-miskolc.hu, a szorgalmi időszak utolsó 
napjáig. 

Kötelező irodalom: 
Goldenberg, Herbert (2008): Áttekintés a családról, 1.2.3. kötet, Animula, Budapest 
Bátki Anna és M. Ribiczey Nóra (2021): Családhatározó. A sokszínűség pszichológiája. Open Books, 2021 
Frankó András: Szenvedélybeteg szülők, elfeledett gyerekek. In: F. Lassú Zsuzsa, Frankó András, Kaposiné 
Czinkócki Annamária, Kormos Piroska (szerk.), 2021: Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. Kézikönyv 
segítő szakemberek számára. Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
 
Ajánlott irodalom: 
Bakó Tihamér – Zana Katalin (2021): A transzgenerációs trauma és terápiája. Medicina, Budapest 

Bessel van der Kolk (2020): A test mindent számontart. Ursus Libris, Budapest 
Feuer Mária (2008): A családsegítés elmélete és gyakorlata. Akadémia, Budapest  
Jorge Colapinto, Patricia Minuchin és Salvador Minuchin (2002): Krízisről Krízisre – A szegény családok segítése. 
Animula, Budapest 
Kiss Enikő Csilla – Sz. Makó Hajnalka, szerk. (2015): Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pannónia 
Könyvek. 
Orvos-Tóth Noémi (2018): Örökölt sors. Kulcslyuk, Budapest 
Petersen, A. H. (2022): Jöttünk, láttunk, elegünk van : a fiatal felnőttek és a kiégés. Athenaeum, Budapest 
Stipkovics Erika (2021): Mi, együtt. Családi kapcsolataink pszichológiája. HVG Könyvek, Budapest  
Bethany Webster (2020): Anyaseb. HVG Könyvek, Budapest 
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Tantárgy neve: 
Társadalomfilozófia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM515 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelezően választható 

Tárgyfelelős: Dr. Szepessy Péter egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 5/Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2+0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: A kurzus során, egyrészt a történelem és társadalom megismerhetőségének 
problémáit vitatjuk meg. Másrészt az európai politikai és morálfilozófiai iskolákat tekintjük át.  

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri, érti és folyamatosan fejleszti azt a tudásanyagot, amely biztos műveltségi hátteret ad a 
szociológia magas szintű műveléséhez. Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő 
társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait. Magas szinten ismeri, 
érti és értelmezi a fontos szociológiai és társadalmi összefüggéseket. Elmélyült ismeretekkel 
rendelkezik szűkebb szakterületének minden fontosabb szegmenséről, érti a szociológiában 
meghatározó folyamatokat. 

képesség: A szakmailag megbízható forrásokra és azok gyakorlati tapasztalataira alapozva képes a 
szakterülete szempontjából releváns fogalomkészletre, argumentációra és következtetésekre épülő 
szociológiai elemzéseket készíteni. 
attitűd: Tudatosan törekszik a tudományos értelemben vett objektivitásra. 

A tudományos szemléletmódok iránti megbecsülés elve alapján tevékenykedik, és nyitott a 
különböző megközelítési és értelmezési módokra. 
autonómia és felelősség: Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének 
működtetésében és irányításában, a szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és 
megvalósításában. 
 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Mítosz és ráció. Hogyan gondolkodjunk az emberi közösségekről?  
2. Mit tanítanak nekünk az istenek? Szabály vagy értelmezési keret?  
3. Idő, történelem, jövő. A történetiség érzékelése. 
4. A társadalom és a történelem megismerésének lehetősége. 
5. A felvilágosodás, az  ész kultuszának kora. 
6. A romantika fordulata. 
7. A negatív utópiák kialakulása. De Sade, Dosztojevszkij, Orwell. 
8. A "tömegdemokráciák" kritikái. 
9. Az analítikus történelemfilozófia sajátosságai 
10. Szellemi természetű-e a társadalom? 
11. A társadalmi evolúció elmélete. Modern-posztmodern vitája 
12. Az idő és a történelmiség. A történelem végcéljának koncepciója és az utópiák 
13. Liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus 
14. Igazságosság, egyenlőség. Jogok, emberi jogok, szabadság 
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Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 
kollokvium teljesítésének módja: szóbeli vizsga 
vizsgakérdések: 
1. A társadalom és a történelem megismerésének lehetősége. 
2. Az ún. „szubsztantív” történelemfilozófiák jellegzetességei, problémái 
3. Az analítikus történelemfilozófia sajátosságai 
4. A történelmi fejlődés gondolata és lehetőségei 
5. A megértés történelmisége 
6. Szellemi természetű-e a társadalom? 
7. A "tömegdemokráciák" kritikái 
8. Társadalomelméletek a paradigmák fogságában 
9. A történelem végcéljának koncepciója és az utópiák 
10. Az idő és a történelmiség 
11. Liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus 
12. Igazságosság, egyenlőség 
13. Jogok, emberi jogok, szabadság 
 

Kötelező irodalom: 
Anders, Günther: Gépek ósdi világa. In: Tillman, J. A. (szerk.): A későújkor józansága II. Budapest. 
Göncöl. 2004. 81-87. ISBN 963 7875 82 4. 

Danto, Arthur, C.: Az analítikus történelemfilozófia hanyatlása és bukása. Narratívák 4.  
Egedy Gergely: Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült Államokban. Budapest. Századvég. 
2014. XXI. fej. Istengyilkosság és a modernitás. 429-451. 

Ellul, Jacques: Az ember a technika rendszerében. In: Tillman, J. A. (szerk.): A későújkor józansága II. 
Budapest. Göncöl. 2004. 7-21. ISBN 963 7875 82 4. 

Freinberg, Joel: Társadalomfilozófia Osiris, Budapest, 2003. Első fejezet: A szabadság fogalma. 15-36., 
Hatodik fejezet. Emberi jogok. 126-145.  

Karácsony András – Pokol Béla: A paradigmák erőterében. Máriabesnyő. Attraktor. 2011. 
Löwith, Karl: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teológiai gyökerei. Atlantisz, 
Budapest. 1996. Bevezetés 39-57. l. 

MacIntyre, Alasdair: Az erény nyomában, Osiris, Budapest. 1999. III- VIII. fejezet.41-152. l. 
Molnár Tamás: A modernség politikai elvei. Budapest. Európa. 1998. ISBN 963 07 6314 1 

Ajánlott irodalom:  
Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába. Herder. Budapest. 1993. 
Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika. Szent István Társulat, Budapest. 2001. 
MacIntyre, Alasdair: Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues. Open Court 

Publishing, 1999. 
 

 
 

 

  

https://bookline.hu/szerzo/arno-anzenbacher/31199
https://bookline.hu/szerzo/arno-anzenbacher/31199
https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=6951
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Tantárgy neve: MINDFULNESS A HÉTKÖZNAPOKBAN 
– éber figyelmen alapuló  stresszkezelés  klasszikus 
MBSR módszerrel 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM635_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: Szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs Ágnes 

Közreműködő oktató(k): - Dr. Hegedűs Ágnes 

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 0+2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: A stressz funkcióinak és jellegzetességeinek megismertetése, saját stressz-
működésünk és stressz-mintázataink feltérképezése tapasztalati gyakorlatok segítségével. Az éber figyelem 
(mindfulness, tudatos jelenlét) képességének fokozatos felépítése az MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) 
módszer alapgyakorlatainak elsajátításával. Az éber figyelem kiterjesztése a másokhoz fűződő viszony, a 
kommunikáció és az öngondoskodás területeire. Az órai munka és az otthoni gyakorlás együttesen hozza létre a 
kívánt hatást, ami a hallgatók jobb koncentrációs készsége, hatékonyabb stresszkezelése, tudatosabb 
kommunikációja, kapcsolati működése és képessége egy felelősebb öngondoskodásra. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Elméleti alapismereteket szerez a stressz mibenlétéről, funkcióiról, élettanáról, a stresszkezelés általános 

megközelítéseiről, módszereiről. Gyakorlati tapasztalatokon keresztül ismeri fel saját stresszmintázatait, 
automatikus reagálásait, diszfunkcionális működésmódjait, amelyek az életében frusztrációt, stresszes 
állapotokat okoznak. Ismeretekkel rendelkezik a kommunikáció területén a tudatos, asszertív 
kommunikációról, amely a békés kapcsolatokat építi, és felismeri az erőszakos, romboló kommunikációt, 
amelynek feloldására is eszközöket kap. Tájékozottá válik az egyetemes emberi értékek alapján való 
kapcsolódás területén. A módszer kifejezett hangsúlyt helyez a tapasztalati gyakorlatokra, így az órai 
feldolgozás kapcsán átélt felismerések mélyebben rögződnek.  .  

képesség: Képessé válik arra, hogy kifejlessze és fenntartsa az éber figyelmet a formális ülő – álló – és mozgás –
gyakorlatok alatt, valamint a hétköznapi tevékenységben is fokozatosan beépítse azt. Képes konzekvens 
önreflexiót gyakorolni, objektíven megfigyelni saját diszfunkcionális működését, automatikus reakcióit, és 
tudatosabb, konstruktívabb válaszokra cserélni azokat. Képes az éber figyelmet használni a másokkal való 
kapcsolódásban,  kommunikációban, egy asszertív, önmagát hatékonyan képviselő, de a másikra is figyelő 
módon. Képessé válik a felelősebb öngondoskodásra, felismerve a romboló, nem támogató 
tevékenységeket, lecserélve azokat támogató, építő időtöltésekre.  

attitűd: A mindfulness filozófiáját és gyakorlatát elsajátítva  nyolc attitűd  kerül kifejlesztésre: nyitottá és 
kíváncsivá válik a valóságra, ítélkezésmentes, elvárásmentes és elfogadó módon viszonyul saját magához és 
másokhoz, a világhoz. Felismeri a fölösleges ragaszkodásait, és törekszik azok elengedésére.. Fejlődik a 
türelemben, és a saját maga, mások és az élet alapvető jóságában vetett bizalomban, és az együttérzésben 
A csoportmunka emellett fejleszti a nyitott, értő meghallgatást, a másikra való türelmes odafigyelő 
magatartást. 

autonómia és felelősség: Az órai munkában az első alkalommal közösen egyeztetett és biztonságot adó 
kereteken belül mindenki önállóan vállalja a gyakorlatokban való részvételt, tudatosan gondoskodva a saját 
aktuális terhelhetőségéről, határairól. Az otthoni gyakorlás energia/idő/figyelem befektetéssel jár, ezen 
keresztül is gyakorolja a magáért való felelősségvállalást.  

Tantárgy tematikus leírása: Az első alkalom egy orientációs óra lesz, amelyen a hallgatók tájékozódnak a tantárgy 
lényegét, felépítését, célját illetően, illetve arról, hogy mit igényel tőlük a mindfulness elsajátítása az órai munkán 
kívül. Ez a foglalkozás a tanárnak is lehetővé teszi a hallgatók motivációinak  feltérképezését, a velük való 
megismerkedést, és a keretek egyeztetését. A foglalkozások első harmadában elméleti szinten megismerkedünk 
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a mindfulness módszerrel, a stressz élettanával, jellegzetességeivel, majd saját stressz-működésünk és stressz-
mintázataink saját élmény alapú feltérképezése következik. Ebben a szakaszban az éber figyelem-gyakorlatok 
elsősorban a megalapozottságot, a földeltséget, a figyelem lehorgonyzását, koncentrálási képességét fejlesztik. A 
második harmadban a kifejlesztett alapokon építkezve további felismeréseket teszünk a destruktív és a 
konstruktív viselkedési minták feltérképezésével, keresve a hasznosabb és tudatos válaszadást az élet kihívásaira. 
A harmadik harmadban kiterjesztjük a vizsgálódást a kapcsolatokra, a kommunikációra, az önmagunkról való 
tudatos gondoskodás, a magunk és mások iránti együttérzés kifejlesztésére, és a tanultak életünkbe való 
beépítésére. 
 

Gyakorlat: 
szeptember 7.  Orientációs óra. Ismerkedés a módszerrel, egymással, motivációk feltérképezése, szükséges 
attitüd, keretek egyeztetése. Első éber figyelem gyakorlat, légzésfigyelés. 
szeptember 14. Automatikus reakcióink/szokásaink/viselkedési függőségeink felfedezése, mitől szenvedünk? 
Tolerancia-ablak. A figyelem irányítása, lehorgonyzása, testpásztázás.  
szeptember 21. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. A figyelem irányítása, lehorgonyzása, a test és a légzés 
megfigyelése.  Tudatos étkezés. Mindfulness – attitűdök. 
szeptember 28. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Lehorgonyzás és kapcsolódás magunkhoz, a test és a légzés 
megfigyelése. Tudatos mozgás.  A helyes ülés. Kellemes tapasztalatok megfigyelése, feldolgozása.   
október 5. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Lehorgonyzás és kapcsolódás magunkhoz. Tudatos járás.  Hogyan 
hozzuk létre a stresszt? 
október 12. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Lehorgonyzás és kapcsolódás magunkhoz Odafordulás a 
nehézséghez. Kellemetlen tapasztalatok megfigyelése, feldolgozása 
október 19. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Lehorgonyzás és kapcsolódás magunkhoz. 3 lépéses lehorgonyzás. 
Tudatos mozgás.  
október 26. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. A stressz mélyebb megértése. Az éber figyelem kiterjesztése a 
tudati eseményekre (gondolatok, érzelmek): Ötféle tudatosság-gyakorlat. 
november 9. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. A stressz mélyebb megértése. Az éber figyelem kiterjesztése a 
tudati eseményekre (gondolatok, érzelmek): Választás nélküli tudatossság-gyakorlat. 
november 16. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. A nehéz és a könnyű kommunikáció. Asszertív kommunikáció.  
Választás nélküli tudatossság-gyakorlat. 
november 23. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Tudatos járás. Öngondoskodás, önegyüttérzés. A kedves 
odafordulás gyakorlata. 
november 30. Otthoni gyakorlás tapasztalatai. Összegzés. Mit tanultunk? Mi változott meg az életünkben? 
Hogyan építsük be a mindfulness gyakorlatokat a mindennapokba? Mire van ehhez szükségünk?  
december 7.  
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: Az aláírás feltétele maximálisan 3 hiányzás. 
Gyakorlati teljesítésének módja, értékelése: Az órán való aktív részvétel alapján 
 

Kötelező irodalom: (3+1 idegen nyelvű) 
MBSR tanfolyami munkafüzet 
Jon Kabat-Zinn: Az éber figyelemről – örök kezdőknek (Ursus Libris) (letölthető) 
Jon Kabat-Zinn: Bárhová mész, ott vagy (Ursus Libris) (letölthető) 
Jon Kabat-Zinn: Full catastrophe living (Piatkus) 
 
 
Ajánlott irodalom: (3+1 idegen nyelvű) 
Anna Black: Tudatos jelenlét (Angyalműhely könyvek) 
Thich Nhat Hanh: A párbeszéd művészete (Ursus Libris) 
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Kelly McGonigal: A stressz napos oldala (Ursus Libris) 
Susan Gillis Chapman: The five keys to mindful communication (Shambala Boulder) 
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Tantárgy neve: 
A Kárpát-medencei zsidóság kultúrtörténete 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM633_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Szepessy Péter, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Markovics Zsolt, főrabbi 

Javasolt félév: 3Ő/ Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2+0  Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Ciceró, üzenete, miszerint: „a történelem pedig az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezet élete, az élet 
tanítómestere, a régiség hírnöke." ma is aktuálisak. Ebben a kurzusban a magyar és a zsidó történelem egy 
speciális részletét szeretnénk bemutatni speciális megközelítésben. A sokszor elhanyagolt kultúrtörténeti, 
vallástörténeti, társadalomtörténeti dimenziókra nagyobb hangsúlyt helyezünk azért, hogy jobban megértsük a 
múltat, és könnyebben kiigazodjunk a jelenben. Ha tetszik, történelem alulnézetből. Kevesebb statisztika, de több 
lélek. 
Fejlesztendő kompetenciák:  
tudás: Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereit, 
lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait. Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a fontos szociológiai 
és társadalmi összefüggéseket. 
képesség: Képes eligazodni a társadalmi problémák és konfliktusok rendszerében. 
attitűd: Kritikusan ítéli meg a társadalomtudományok nyitottságát és sokszínűségét korlátozni igyekvő 
tudományos, gyakorlati, jogi vagy politikai törekvéseket. 
autonómia és felelősség: Személyes felelősséggel tartozik a szociológus mesterség szakmai és etikai 
szabályainak betartásáért, a szociológus szakma integritásának megőrzéséért. 
Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: (14 hétre lebontva) 
Zsidó irányzatok  
Talmud 
Zsidó ünnepek  
Zsidó szertartások/ esküvő, temetés, stb/ 
Az antiszemitizmus eszmetörténete. Az ókori és a középkori vallási antiszemitizmus. Az antijudaizmus teológiai 
alapjai, és megjelenése a mindennapok világában. A zsidóság helyzete a modernizáció kezdetén és korai 
kapitalizmus korában. 

A politikai antiszemitizmus a XIX. században és a XX. századi megjelenési formái. Államelméletek, biológiai –
evolúciós – elméletek és az antiszemitizmus „integrációja”. 

Kelet-európai és Közép-európai sajátosságok, a magyar specifikumok. Megkésett polgárosodás, emancipációs 
törekvések, a századfordulós Budapest kulturális jelentősége, Trianon, stb. 

A miskolci zsidóság története 
A két világháború közötti helyzet Magyarországon. (numerus clausus, „nemzedéki torlódás”, a kulturális elit 
ellentétei, zsidótörvények) 

A második világháború, a német megszállás és következményei, a holokauszt. 

A háborús vereség és a holokauszt feldolgozására tett kísérletek közvetlenül a háború után 1945-49. (Molnár 
Erik, Bibó István) 
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Második világháborús tragédiák és a holokauszt ábrázolása filmeken, tankönyvekben az 50-es, 60-as, 70-es 
években. 

Társadalmi traumák és holokauszt narratívák Magyarországon és a világban. (tudomány, művészet, politika – 
bűnös, áldozat, „kívülálló” - a felelősség) 

21. századi kihívások a hagyományos zsidó életben 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:   
A foglalkozások kéthetente tömbösítve lesznek megtartva. Egy foglalkozás alkalmával a tematikában felsorolt 
témakörök közül kettőt – hármat is érintünk. 
 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: szóbeli vizsga 
Vizsgakérdések: 

15. Zsidó irányzatok  
16. Talmud 
17. Zsidó ünnepek  
18. Zsidó szertartások/ esküvő, temetés, stb/ 
19. Az antiszemitizmus eszmetörténete. Az ókori és a középkori vallási antiszemitizmus. Az antijudaizmus 

teológiai alapjai, és megjelenése a mindennapok világában. A zsidóság helyzete a modernizáció kezdetén és 
korai kapitalizmus korában. 

20. A politikai antiszemitizmus a XIX. században és a XX. századi megjelenési formái. Államelméletek, biológiai 
–evolúciós – elméletek és az antiszemitizmus „integrációja”. 

21. Kelet-európai és Közép-európai sajátosságok, a magyar specifikumok. Megkésett polgárosodás, 
emancipációs törekvések, a századfordulós Budapest kulturális jelentősége, Trianon, stb. 

22. A miskolci zsidóság története 
23. A két világháború közötti helyzet Magyarországon. (numerus clausus, „nemzedéki torlódás”, a kulturális elit 

ellentétei, zsidótörvények) 
24. A második világháború, a német megszállás és következményei, a holokauszt. 
25. A háborús vereség és a holokauszt feldolgozására tett kísérletek közvetlenül a háború után 1945-49. 

(Molnár Erik, Bibó István) 
26. Második világháborús tragédiák és a holokauszt ábrázolása filmeken, tankönyvekben az 50-es, 60-as, 70-es 

években. 
27. Társadalmi traumák és holokauszt narratívák Magyarországon és a világban. (tudomány, művészet, politika 

– bűnös, áldozat, „kívülálló” - a felelősség) 
28. 21. századi kihívások a hagyományos zsidó életben 

Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Lau, Israel Méir: A zsidó élet törvényei. Mazsihisz, Budapest. 2011. 
Donin, Hayim Halevy: Zsidónak lenni. Göncöl, Budapest. 2004. 
Mezei Mónika - Róna Tamás (szerk.): A magyarországi zsidóság története. Szent István Társulat. 2018. 

  Romsics Ignác: Magyarország története. Kossuth Kiadó, Budapest. 2017. 
 
Ajánlott irodalom:  
Gonda László: A szidóság Magyarországon 1526-1945 Századvég, Budapest. 1992. 
Braham, Randolph L.: Genocide and retribution. The Holocaust in Hungarian-ruled Northern Transylvania; KNP, 
Boston, 1983 
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Tantárgy neve: 
Az iszlám világ múltja és jelene 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM636_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI   

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Udvarvölgyi Zsolt András, főiskolai tanár, Ph.D. 

Közreműködő oktató(k):. 

Javasolt félév: 1 Ő Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Az elmúlt évek során a magyarországi közérdeklődés is az iszlám vallás és a muszlimok által lakott országok 
irányába fordult. A tantárgy célja az iszlám vallás alapjainak, az iszlám országok újkori történetének, a közelmúlt 
és a jelen eseményeinek rövid áttekintése és elemzése. Különös hangsúlyt fektetünk a közel-keleti és európai 
történésekre, ill. az aktuális fejleményekre Afganisztántól-Nyugat-Európáig. A kurzust képek és filmek színesítik 
majd. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  

- Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott 
tendenciái, jellemzői, adatai körében.  

- Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, 
politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket.  
(Különösen az iszlám vallás és az iszlám országok tekintetében.) 

képesség:   
- Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és 

rendszerezésére. 
- Képes a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, 

feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására. 
- Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a nemzetközi kapcsolatok 

jelenségeit értelmezni. (Jelen kurzus esetében képes az iszlám kultúrát értelmezni.)  
attitűd:  

- Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag 
meghatározottak és változóak. 

- Igénye van az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák megismerésére. (Jelen 
kurzus esetében igénye van az iszlám kultúra megismerésére.) 

autonómia és felelősség:  
- A szakterületén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.  
- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Bevezetés. Az iszlám rövid története. Mohamed próféta élete, az iszlám irányzatai. 
2. Az iszlám vallás alapjai. Az öt pillér. A muszlimok szokásai, életvitele. Iszlám ünnepek. 
3. Az iszlám jogrendszer (sharia). Az iszlám Nyugat-Európában.  
4. Az iszlám a Balkánon. 
5. Az „arab tavasz” és következményei. Líbia, Tunézia, Egyiptom helyzete. A migrációs válság. 

Visszatekintés az elmúlt 10 évre. 
6. A szíriai és iraki polgárháború. Jemen tragédiája. Szaúd-Arábia és az Öböl-menti sejkségek. 
7. Törökország helyzete. 
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8. Az Iráni Iszlám Köztársaság. Merre tart Irán az elnökválasztás után? 
9. A posztszovjet térség muszlim államai. 
10. Afganisztán és Pakisztán. Az afgán dráma okai és következményei. 
11. Muszlimok Indiában és Kínában. 
12. Kitekintés a Távol-Kelet más iszlám országaira és népeire. Indonézia, Malajzia, Brunei. 
13. Az iszlám Afrikában. 
14. Az iszlám Magyarországon. A hazai közösségek. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Aktív órai részvétel. 
 
A gyakorlat teljesítésének módja, értékelése: 
 
Zárthelyi dolgozat (ZH) az utolsó órák egyikén az órán elhangzottak és a megadott irodalom alapján. (A 
megadottól eltérő, de témába vágó olvasmányok színvonalas ismertetésének a lehetősége is reális választás 
lehet. Ennek részleteit az első órán megbeszéljük.) 
 
Az írásbeli / szóbeli vizsga itt tüntetendő fel, illetve az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) 
módok, jellemzők (ha vannak):  - 

Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
 
Germanus Gyula: Allah Akbar! Budapest, Szépirodalmi, 1984. ISBN: 963 152 524 4 
Horváth Pál: Vallásfilozófia és vallástörténet. Az iszlám: keletkezés, tanítás, történet c. fejezet. 
Budapest, 2006, L’Harmattan-Zsigmond Király Főiskola. ISBN: 9789639683334  
Hillenbrand, Carole: Az iszlám. Új történeti bevezetés. Budapest, Kossuth, 2016. ISBN: 978-963-09-8625-0  
Rostoványi Zsolt (szerk.): Az iszlám Európában. Az európai iszlám közösségek differenciáltsága. Budapest, Grotius 
könyvtár, 2010.  
in: http://www.grotius.hu/publ/konyvtar.asp#b5 
Malcolm Clark: Islam For Dummies. Hoboken, Wiley Publishing, 2003. ISBN 978-0764555039 
 
Ajánlott irodalom (4+1 angol nyelvű): 
 
A Kegyes Korán értelmi és tartalmi fordítása magyar nyelvre. Szaúd-Arábia, A Fahd Király nevét viselő, a Kegyes 
Korán nyomtatására alapított Komplexum, é.n. 2007. Fordította: Dr. Okváth Csaba 
Goldziher Ignác: Az iszlám története. Budapest, Anno Bt, én. (Reprint) ISBN: 963 9066 96 6 
Germanus Gyula: Kelet varázsa. Budapest, Magvető Kiadó, több kiadásban. ISBN 963 140 093 X 
Ash, Timothy Garton: Az iszlám Európában (Eurábia). In: Magyar Lettre Internationale, 67. szám (2007/2008 tél) 
http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre67/tga.htm    
Csizmadia Sándor: Az iszlám közösségek helyzete Nyugat-Európában.  
In: http://www.publikon.hu/application/essay/298_1.pdf   
Arthur Goldschmidt Jr.: A Közel-Kelet rövid története. Budapest, Maecenas, 1997. ISBN: 963 902 544 5 
Goldziher Ignác: Az iszlám. Tanulmányok a mohamedán vallás köréből. Budapest. Magvető, 1980.  
Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája I-II. Budapest. Gondolat, 1981. 
Korán. (The Holy Quran) ford.: Mihálffy Balázs (Abdulrahman) Karachi, Rehbar Publishers, é. n. 
N. Rózsa Erzsébet – Tüske László: A burka viselésének szabályozásáról folyó európai vitához. In: MKI 
Gyorselemzések 2010/12. 
http://www.kulugyiintezet.hu/index.php?menu=26&gyors=2047   
Rostoványi Zsolt: Az iszlám a 21. század küszöbén. Budapest, Aula, 1998. 
Francis Robinson: Atlas of the Islamic World Since 1500. Oxford, Andromeda Oxford, 1989. ISBN: 978-
0871966292 

http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre67/tga.htm
http://www.publikon.hu/application/essay/298_1.pdf
http://www.kulugyiintezet.hu/index.php?menu=26&gyors=2047
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III/2 
 

Tantárgy neve: 
Szaknyelv II 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM6601 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Urbán Anna, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 5Ő Előfeltétel: BTBNSZM5504 

Óraszám/hét: 0-2  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

A kurzusok megteremtik a lehetőségét annak, hogy a végzéshez szükséges nyelvvizsgát a hallgatók minél 
könnyebben megszerezhessék, valamint a szakmájukat megalapozó szakirodalmat idegen nyelven is követni 
tudják. A két szemeszter során áttekintjük a szociális munka, szociális igazgatás és szociálpolitika területéhez 
tartozó legfontosabb szakkifejezéseket, terminológiát az adott idegen nyelven, releváns szakmai cikkek, 
tanulmányok, könyvrészletek fordításával és értelmezésével. 
Ezek mellett a képzés során a hallgatók elsajátítják azokat a szituációkat, amelyek tipikusak a betegellátásban, az 
idősekkel, valamint a gyermekekkel való foglalkozásban és az ápolási, tanácsadói, gyermekvédelmi szakmákban. 
Cél a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, a megértés és a szociális kompetenciák idegen nyelvi fejlesztése.   

Tantárgy tematikus leírása: A második szemeszterben releváns szakmai cikkek, tanulmányok, könyvrészletek 
fordításával és értelmezésével foglalkozunk 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: kreativitás, elemzés, értékelés, kommunikáció  
attitűd: együttműködés, nyitottság, mérlegelés, fejlődés  
autonómia és felelősség: véleményalkotás, objektivitás, empátia 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az órai szereplésre, zárthelyikre kapott jegyek alapján alakul a gyakorlati jegy 
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
(félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok) 
elégséges: 60 százalékos teljesítménytől, közepes 71%-tól,  jó: 81%-től, jeles 91 százalékos teljesítménytől. 

Kötelező irodalom: 
MARWICK, A.  1982. British Society since 1945. London: Penguin 
OAKLAND, John, 2015. British Civilisation, London: Taylor & Francis 
WORSLEY, P. 1980. Introducing Sociology. London: Penguin  
 
Ajánlott irodalom: 
cikkek az Economist-ből,  a Time-ből, a Sociology-ből 
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Tantárgy neve: 
Szaknyelv II 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM6601 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Urbán Anna, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 5Ő Előfeltétel: BTBLSZM5504 

Óraszám/hét: 10  Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

A kurzusok megteremtik a lehetőségét annak, hogy a végzéshez szükséges nyelvvizsgát a hallgatók minél 
könnyebben megszerezhessék, valamint a szakmájukat megalapozó szakirodalmat idegen nyelven is követni 
tudják. A két szemeszter során áttekintjük a szociális munka, szociális igazgatás és szociálpolitika területéhez 
tartozó legfontosabb szakkifejezéseket, terminológiát az adott idegen nyelven, releváns szakmai cikkek, 
tanulmányok, könyvrészletek fordításával és értelmezésével. 
Ezek mellett a képzés során a hallgatók elsajátítják azokat a szituációkat, amelyek tipikusak a betegellátásban, az 
idősekkel, valamint a gyermekekkel való foglalkozásban és az ápolási, tanácsadói, gyermekvédelmi szakmákban. 
Cél a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, a megértés és a szociális kompetenciák idegen nyelvi fejlesztése.   

Tantárgy tematikus leírása: A második szemeszterben releváns szakmai cikkek, tanulmányok, könyvrészletek 
fordításával és értelmezésével foglalkozunk 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: kreativitás, elemzés, értékelés, kommunikáció  
attitűd: együttműködés, nyitottság, mérlegelés, fejlődés  
autonómia és felelősség: véleményalkotás, objektivitás, empátia 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az órai szereplésre, zárthelyikre kapott jegyek alapján alakul a gyakorlati jegy 
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
(félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok) 
elégséges: 60 százalékos teljesítménytől, közepes 71%-tól,  jó: 81%-től, jeles 91 százalékos teljesítménytől. 

Kötelező irodalom: 
MARWICK, A.  1982. British Society since 1945. London: Penguin 
OAKLAND, John, 2015. British Civilisation, London: Taylor & Francis 
WORSLEY, P. 1980. Introducing Sociology. London: Penguin  
 
Ajánlott irodalom: 
cikkek az Economist-ből,  a Time-ből, a Sociology-ből 
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Tantárgy neve:  
Az Európai Unió szociálpolitikái 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM6602 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Bányai Emőke 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 6T  Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy feladata, hogy a szociális munka alapképzés hallgatói megismerhessék az Európai Unió legfőbb-, 
szociálpolitikát érintő tématerületeit és dilemmahelyzeteit. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
 Ismeri és érti a humán fejlődésre, a társadalmi rendszerre, tagozódásra, intézményekre és szervezetekre, a 

gazdasági fejlődésre vonatkozó főbb elméleteket. 
 Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák 

keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes 
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. 

 Ismeri és érti a társadalompolitika területeit, a szociálpolitika meghatározó irányait, elosztási 
mechanizmusait, valamint az egyéni, családi, közösségi élethelyzetekben, és a társadalmi és szociális 
problémák kezelésében alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat. 

 Ismeri és érti a társadalmi egyenlőtlenségeket, megismeri az egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése 
érdekében felhasználható szociálpolitikai eszközöket. 

képesség:  
 Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 

társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 

 Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 

 Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 

 Felkészült a szakmai csapatmunkára, a partneri együttműködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, 
a társszakmák és a közigazgatás szakembereivel, önkéntesekkel. 

attitűd: 
 Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 

közösségekhez. 
 Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű 

szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
 Nyitott a szakmai továbbképzés formáira, önállóan és felelősen törekszik az önismeret, az önreflexió, a 

kommunikáció és a szakmai módszerek fejlesztésére. 
autonómia és felelősség:  
 Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a szociális munka közvetlen gyakorlatában, a különböző 

szinteken megvalósuló csapatmunkában. Kommunikációjáért hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal. 
 Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, képzésekben és továbbképzésekben, szupervízióban 

fejleszti önismeretét, önértékelését és szakmai tudását. 
 Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm munkavégzés, a saját 

tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik. 
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Tantárgy tematikus leírása: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az Európai Unióban, a szociális munka területén zajló legfontosabb 

diskurzusokat és kihívásokat; kapcsolatba tudják hozni ezeket a hazai gyakorlatban tapasztalható folyamatokkal. 

Kapjanak képet a szociális munka új irányzatairól, a lehetséges beavatkozási módjairól, az ezzel kapcsolatos szakmai 

dilemmákról.  

Előadás: 
1) A globalizáció hatása a szociális munkára 

2) A szociális munka globális definíciója 

3) A szociális munka megváltozott társadalmi kontextusa a 21. században 

4) A posztmodern állapot hatása a szociális munkára 

5) A feminizmus gondoskodási etikája 

6) A narratív megközelítés 

7) Az erősségen alapuló és megoldás-központú irányzatok 

8) Empowerment, elnyomás-ellenes gyakorlat  

9) Ökológiai és zöld megközelítések 

10) Az intézménytelenítés kérdései 

11) A korai iskolaelhagyás megelőzése 

12) A gondoskodás válsága az elöregedő társadalmakban 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: Egy téma órai prezentálása az első órán történő megegyezés 
szerint, ez az aláírás feltétele. 

tárgy teljesítésének módja, értékelése: szóbeli vizsga, a tételek a fent felsorolt témák valamelyikéből. 

Kötelező irodalom: 

1) Prof. Stewart Asquith - Dr. Chris Clark - Prof. Lorraine Waterhouse: A szociális munkások szerepe a 21. 

században. Irodalmi áttekintés, Kapocs VII. évfolyam 2. szám (2008. április), 10 -31. o. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sf1JH2zWnOMJ:www.ncsszi.hu/kiadvanyok/kapoc

s-letoltheto--lapszamai/kapocs-2008/85/news+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 

2) Lorenz, W. (2020). Európai szociális munka - univerzális alapelvek és kulturális érzékenység (konferencia 

előadás). Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 7(1). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2020.7/1/5 

3) Lena Dominelli: Globalizáció, jelenkori kihívások és a szociális munka gyakorlata. IN: Bányai Emőke 

(Szerk.): A globalizáció kihívásai: új irányzatok a szociális munkában és a szociális munka szupervíziójában 

Szöveggyűjtemény. ELTE-TáTK, Budapest, 01_a_globalizacio_kihivasai.pdf (tankonyvtar.hu) 

4) A szociális munka szakma globális definíciója,  Párbeszéd szociális munka folyóirat, A szociális munka 

globális definíciója | Párbeszéd: Szociális munka folyóirat (unideb.hu) 

5) Sik Domonkos – Nyilas Mihály – Rácz Andrea – Szécsi Judit – Takács Erzsébet – Zakariás Ildikó: 

Kontingens szolidaritás – elemzési szempontok a késő modern segítési interakciók vizsgálatához. Esély, 

2019/4. esely2019-4-3-29.pdf 

6) Sik Domonkos – Nyilas Mihály – Rácz Andrea – Szécsi Judit – Takács Erzsébet – Zakariás Ildikó: 

Kontingens szolidaritás – elemzési szempontok a késő modern segítési interakciók vizsgálatához. Esély, 

2020/1 esely-2020-1.pdf 

7) A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 

kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról, J E L E N T É S 

(tamogatoweb.hu) 

8) Koszta, J. (2019). „Green social work” – A szociális munka környezetvédelmi aspektusai. Párbeszéd: 

Szociális Munka folyóirat, 6(1). https://doi.org/10.29376/parbeszed/2019/1/9 

9) Temesváry Zsolt: A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei. 2018, Budapest, L’Harmattan. 

10) Tóth, A. P. (2022). A szociális munkások szerepe egy új öko-szociális világ létrejöttének előmozdításában: 

A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének Nyilatkozata, 2022. május. Párbeszéd: Szociális Munka 

folyóirat, 9(2). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2022.9/2/6 

11) Bányai, E. (2022). Recenzió Malcolm Payne: How to Use Social Work Theory in Practice? An Essential 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sf1JH2zWnOMJ:www.ncsszi.hu/kiadvanyok/kapocs-letoltheto--lapszamai/kapocs-2008/85/news+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sf1JH2zWnOMJ:www.ncsszi.hu/kiadvanyok/kapocs-letoltheto--lapszamai/kapocs-2008/85/news+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
https://doi.org/10.29376/parbeszed.2020.7/1/5
https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/8370/01_a_globalizacio_kihivasai.pdf
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/szocmunkadef
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http://esely.org/kiadvanyok/2019_4/esely2019-4-3-29.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2020_1/esely-2020-1.pdf
https://tamogatoweb.hu/letoltes2019/kivaltas_koncepci%C3%B3_2019.pdf
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Guide c. könyvről. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 9(2). 

https://doi.org/10.29376/parbeszed.2022.9/2/10 

 

Ajánlott irodalom: 

12) Adamik Mária: Bevezetés a szociálpolitika „nem szerinti” értelmezésébe. ELTE TáTK, 2012, 

Adamik_Bevezetes_a_szocialpolitika_nem.pdf (elte.hu) 

13) Kövér Ágnes: Egy elhallgatott történet: A feminizmus és a szociális munka összefonódó diskurzusai, Esély 

2020/1  esely-2020-1.pdf 

14) Nancy Fraser: A tőke és a gondoskodás ellentmondásai. Fordulat, 24, A tőke és a gondoskodás 

ellentmondásai (fordulat.net) 

15) Sánta Tamás: Nők a magyar NEET csoportban, Esély 2020/1,  santa-73-92.pdf (esely.org) 

16) Bányai Emőke: A korai iskolaelhagyás megelőzése a szociális munka eszközeivel, in: Szociálpedagógia 16, 

2020, szocped16jav6_2020_12_21.pdf (mtak.hu) 

17) Kitagolás 2020, SzocOkos - Kitagolás 2020 (tamogatoweb.hu) 

18) Hegyesi, G., & Rácz, A. (2020). Merre tovább szociális munka? az online konferencia szerkesztett 

változata. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 7(1). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2020.7/1/9 

Filesch Zsuzsanna –Støren-Váczy Blanka–Temesváry Zsolt –Ronald Woods: Merre tovább szociális munka? –

Nemzetközi szeminárium Merre tovább szociális munka? – Nemzetközi szeminárium megtekintése | Párbeszéd: 

Szociális munka folyóirat (unideb.hu) 
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Tantárgy neve:  
Az Európai Unió szociálpolitikái 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM6602 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: - Dr. Bányai Emőke 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 6T  Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy feladata, hogy a szociális munka alapképzés hallgatói megismerhessék az Európai Unió legfőbb-, 
szociálpolitikát érintő tématerületeit és dilemmahelyzeteit. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
 Ismeri és érti a humán fejlődésre, a társadalmi rendszerre, tagozódásra, intézményekre és szervezetekre, a 

gazdasági fejlődésre vonatkozó főbb elméleteket. 
 Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák 

keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes 
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. 

 Ismeri és érti a társadalompolitika területeit, a szociálpolitika meghatározó irányait, elosztási 
mechanizmusait, valamint az egyéni, családi, közösségi élethelyzetekben, és a társadalmi és szociális 
problémák kezelésében alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat. 

 Ismeri és érti a társadalmi egyenlőtlenségeket, megismeri az egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése 
érdekében felhasználható szociálpolitikai eszközöket. 

képesség:  
 Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 

társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 

 Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 

 Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 

 Felkészült a szakmai csapatmunkára, a partneri együttműködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, 
a társszakmák és a közigazgatás szakembereivel, önkéntesekkel. 

attitűd: 
 Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 

közösségekhez. 
 Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű 

szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
 Nyitott a szakmai továbbképzés formáira, önállóan és felelősen törekszik az önismeret, az önreflexió, a 

kommunikáció és a szakmai módszerek fejlesztésére. 
autonómia és felelősség:  
 Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a szociális munka közvetlen gyakorlatában, a különböző 

szinteken megvalósuló csapatmunkában. Kommunikációjáért hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal. 
 Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, képzésekben és továbbképzésekben, szupervízióban 

fejleszti önismeretét, önértékelését és szakmai tudását. 
 Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm munkavégzés, a saját 

tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik. 

Tantárgy tematikus leírása: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az Európai Unióban, a szociális munka 
területén zajló legfontosabb diskurzusokat és kihívásokat; kapcsolatba tudják hozni ezeket a hazai gyakorlatban 
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tapasztalható folyamatokkal. Kapjanak képet a szociális munka új írányzatairól, a lehetséges beavatkozási 
módjairól, az ezzel kapcsolatos szakmai dilemmákról. 

Előadás: 
1) A globalizáció hatása a szociális munkára 
2) A szociális munka globális definíciója 
3) A szociális munka megváltozott társadalmi kontextusa a 21. században 
4) A posztmodern állapot hatása a szociális munkára 
5) A feminizmus gondoskodási etikája 
6) A narratív megközelítés 
7) Az erősségen alapuló és megoldás-központú irányzatok 
8) Empowerment, elnyomás-ellenes gyakorlat  
9) Ökológiai és zöld megközelítések 
10) Az intézménytelenítés kérdései 
11) A korai iskolaelhagyás megelőzése 
12) A gondoskodás válsága az elöregedő társadalmakban 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:Egy téma órai prezentálása az első órán történő megegyezés szerint, 
ez az aláírás feltétele. 
tárgy teljesítésének módja, értékelése: 
Levelező tagozat: egy 5-8 oldalas dolgozat elkészítése a fenti témák valamelyikéből, a szakdolgozati formai 
követelményeknek https://www.uni-miskolc.hu/files/1085/BTK%20Szakdolgozati%20szab%20137_2017.pdf 
megfelelően, irodalomjegyzékkel, hivatkozásokkal. 
A dolgozatot 2023. június 25-ig kell e-mailen eljuttatni a következő címre: emoke.banyai@uni-miskolc.hu .  
1-20%: elégtelen, 21-40% elégséges, 41-60% közepes, 61-80% jó, 81-100% jeles.) Pótlásra egy alkalommal van 
lehetőség. 

Kötelező irodalom: 
1) Prof. Stewart Asquith - Dr. Chris Clark - Prof. Lorraine Waterhouse: A szociális munkások szerepe a 21. 

században. Irodalmi áttekintés, Kapocs VII. évfolyam 2. szám (2008. április), 10 -31. o. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sf1JH2zWnOMJ:www.ncsszi.hu/kiadvanyok/kap
ocs-letoltheto--lapszamai/kapocs-2008/85/news+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 

2) Lorenz, W. (2020). Európai szociális munka - univerzális alapelvek és kulturális érzékenység (konferencia 
előadás). Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 7(1). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2020.7/1/5 

3) Lena Dominelli: Globalizáció, jelenkori kihívások és a szociális munka gyakorlata. IN: Bányai Emőke (Szerk.): 
A globalizáció kihívásai: új irányzatok a szociális munkában és a szociális munka szupervíziójában 
Szöveggyűjtemény. ELTE-TáTK, Budapest, 01_a_globalizacio_kihivasai.pdf (tankonyvtar.hu) 

4) A szociális munka szakma globális definíciója,  Párbeszéd szociális munka folyóirat, A szociális munka 
globális definíciója | Párbeszéd: Szociális munka folyóirat (unideb.hu) 

5) Sik Domonkos – Nyilas Mihály – Rácz Andrea – Szécsi Judit – Takács Erzsébet – Zakariás Ildikó: Kontingens 
szolidaritás – elemzési szempontok a késő modern segítési interakciók vizsgálatához. Esély, 2019/4. 
esely2019-4-3-29.pdf 

6) Sik Domonkos – Nyilas Mihály – Rácz Andrea – Szécsi Judit – Takács Erzsébet – Zakariás Ildikó: Kontingens 
szolidaritás – elemzési szempontok a késő modern segítési interakciók vizsgálatához. Esély, 2020/1 esely-
2020-1.pdf 

7) A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 
kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról, J E L E N T É S (tamogatoweb.hu) 

8) Koszta, J. (2019). „Green social work” – A szociális munka környezetvédelmi aspektusai. Párbeszéd: 
Szociális Munka folyóirat, 6(1). https://doi.org/10.29376/parbeszed/2019/1/9 

9) Temesváry Zsolt: A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei. 2018, Budapest, L’Harmattan. 
10) Tóth, A. P. (2022). A szociális munkások szerepe egy új öko-szociális világ létrejöttének előmozdításában: A 

Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének Nyilatkozata, 2022. május. Párbeszéd: Szociális Munka 

https://www.uni-miskolc.hu/files/1085/BTK%20Szakdolgozati%20szab%20137_2017.pdf
mailto:emoke.banyai@uni-miskolc.hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sf1JH2zWnOMJ:www.ncsszi.hu/kiadvanyok/kapocs-letoltheto--lapszamai/kapocs-2008/85/news+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sf1JH2zWnOMJ:www.ncsszi.hu/kiadvanyok/kapocs-letoltheto--lapszamai/kapocs-2008/85/news+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
https://doi.org/10.29376/parbeszed.2020.7/1/5
https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/8370/01_a_globalizacio_kihivasai.pdf
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/szocmunkadef
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/szocmunkadef
http://esely.org/kiadvanyok/2019_4/esely2019-4-3-29.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2020_1/esely-2020-1.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2020_1/esely-2020-1.pdf
https://tamogatoweb.hu/letoltes2019/kivaltas_koncepci%C3%B3_2019.pdf
https://doi.org/10.29376/parbeszed/2019/1/9
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folyóirat, 9(2). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2022.9/2/6 
11) Bányai, E. (2022). Recenzió Malcolm Payne: How to Use Social Work Theory in Practice? An Essential Guide 

c. könyvről. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 9(2). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2022.9/2/10 
 
Ajánlott irodalom: 

12) Adamik Mária: Bevezetés a szociálpolitika „nem szerinti” értelmezésébe. ELTE TáTK, 2012, 
Adamik_Bevezetes_a_szocialpolitika_nem.pdf (elte.hu) 

13) Kövér Ágnes: Egy elhallgatott történet: A feminizmus és a szociális munka összefonódó diskurzusai, Esély 
2020/1  esely-2020-1.pdf 

14) Nancy Fraser: A tőke és a gondoskodás ellentmondásai. Fordulat, 24, A tőke és a gondoskodás 
ellentmondásai (fordulat.net) 

15) Sánta Tamás: Nők a magyar NEET csoportban, Esély 2020/1,  santa-73-92.pdf (esely.org) 
16) Bányai Emőke: A korai iskolaelhagyás megelőzése a szociális munka eszközeivel, in: Szociálpedagógia 16, 

2020, szocped16jav6_2020_12_21.pdf (mtak.hu) 
17) Kitagolás 2020, SzocOkos - Kitagolás 2020 (tamogatoweb.hu) 
18) Hegyesi, G., & Rácz, A. (2020). Merre tovább szociális munka? az online konferencia szerkesztett 

változata. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 7(1). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2020.7/1/9 
Filesch Zsuzsanna –Støren-Váczy Blanka–Temesváry Zsolt –Ronald Woods: Merre tovább szociális munka? –
Nemzetközi szeminárium Merre tovább szociális munka? – Nemzetközi szeminárium megtekintése | Párbeszéd: 
Szociális munka folyóirat (unideb.hu) 
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Tantárgy neve:  
Szociális munka mentális zavarokkal küzdőkkel 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZME61 
Tárgyfelelős intézet: BTK-ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyukits György 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 6T (harmadik tavaszi félév) Előfeltétel: BTBNSZM2201, BTBNSZM2202 

Óraszám/hét: 2 - 0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A „Szociális munka mentális zavarokkal küzdőkkel” c. tárgy a „Szociális munka az egészségügyben specializáció” 
tananyagcsoportba tartozik. Feladata, hogy a szociális munka alapképzés hallgatói a mentális zavarokkal küzdő 
heterogén populáció részére nyújtott szociális munka elméleti és gyakorlati összefüggéseit is megismerhessék. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  

- Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai, jogi, pedagógiai, egészségügyi, szociológiai 
tudományok szociális munkához tartozó fogalomkészletét. 

- Ismeri és érti a humán fejlődésre, a társadalmi rendszerre, tagozódásra, intézményekre és szervezetekre, a 
gazdasági fejlődésre vonatkozó főbb elméleteket. 

- Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák 
keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes 
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. 

képesség:  

- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 

- Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, 
problémáknak holisztikus elemzésére. 

- Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, 
életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok 
elemzésének szükségességét. 

attitűd: 

- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei 
és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 

- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 

- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti 
felelős cselekvésre. 

autonómia és felelősség:  

- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai 
kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 

- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 

- Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, titoktartási 
kötelezettségét megtartja. 

- Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a szociális munka közvetlen gyakorlatában, a különböző 
szinteken megvalósuló csapatmunkában. Kommunikációjáért hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal. 

Tantárgy tematikus leírása: 
A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkedhetnek az egyéni és csoport szintű szociális munka fogalmával, 
valamint annak mentális zavarokkal küzdő klienskörökben alkalmazható formáival. 
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Előadás: 
1. Bevezetés 
2. Emlékeztető: szociális munka egyénekkel - áttekintés 
3. Emlékeztető: szociális munka csoportokkal - áttekintés 
4. Szociális munka mentális zavarokkal küzdő egyénekkel – élethelyzetek, megjelenési formák, hatások 
5. Mentális zavar I: Autizmus 
6. Mentális zavar II: Beszédzavarok 
7. Mentális zavar III: Személyiségzavarok 
8. Mentális zavar IV: Kényszerbetegségek 
9. Mentális zavar V: Részképességzavarok 
10. Mentális zavar VI: Fóbiák 
11. Mentális zavar VII: Hangulatzavarok 
12. Mentális zavar VIII: Idegrendszeri betegségek 
13. Mentális zavar IX: Neurodegeneratív betegségek 
14. Összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félév közepén és a félév végén, az előadások és a kötelező irodalmak alapján 1-1 zárthelyi dolgozatot kell írni.  

100-90 %          jeles 
89-76%-            jó 
75-65%             közepes 
64-50%             elégséges 
50% alatt           elégtelen 

 
A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A félévi érdemjegybe a félévközi teljesítmény 100 %-os arányal kerülhet beszámításra. (Megajánlott jegy) 
Amennyiben a hallgató nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát kell tennie. 

Kötelező irodalom: 
Pataki Éva (2010): Szociális munka csoportokkal. Szociótéka, Debrecen 
Gordos Erika: Kézikönyv a pszichiátriai betegek közösségi ellátását nyújtó szociális szakembereknek. Szigony 

Alapítvány kiadványa, Budapest, 2009. 12-25. o. 
Harangozó Judit, Bodrogi Andrea: A pszichiátria paradigma-váltása: a felépülést segítő közösségi gondozás és 

rehabilitáció alapjai. In: A pszichiátria magyar kézikönyve. Szerkesztette: Füredi János, Németh Attila, Tariska 
Péter. Medicina Könyvkiadó ZRT. Budapest, 2009 

 
Ajánlott irodalom: 
Füredi J., Harmatta J., Lajtai L., : A pszichiátria társadalmi vonatkozásain. In: Füredi J., Németh A., Tariska P. 

(Szerk.): A Pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. 122-132. o. 
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Tantárgy neve:  
Szociális munka mentális zavarokkal küzdőkkel 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZME61 
Tárgyfelelős intézet: BTK-ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyukits Gyürgy, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 6T (harmadik tavaszi félév) Előfeltétel: BTBLSZM2201, BTBLSZM2202 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A „Szociális munka mentális zavarokkal küzdőkkel” c. tárgy a „Szociális munka az egészségügyben specializáció” 
tananyagcsoportba tartozik. Feladata, hogy a szociális munka alapképzés hallgatói a mentális zavarokkal küzdő 
heterogén populáció részére nyújtott szociális munka elméleti és gyakorlati összefüggéseit is megismerhessék. 

 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  

- Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai, jogi, pedagógiai, egészségügyi, szociológiai 
tudományok szociális munkához tartozó fogalomkészletét. 

- Ismeri és érti a humán fejlődésre, a társadalmi rendszerre, tagozódásra, intézményekre és szervezetekre, a 
gazdasági fejlődésre vonatkozó főbb elméleteket. 

- Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák 
keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes 
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. 

képesség:  

- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 

- Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, 
problémáknak holisztikus elemzésére. 

- Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, 
életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok 
elemzésének szükségességét. 

attitűd: 

- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei 
és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 

- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 

- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti 
felelős cselekvésre. 

autonómia és felelősség:  

- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai 
kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 

- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 

- Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, titoktartási 
kötelezettségét megtartja. 

- Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a szociális munka közvetlen gyakorlatában, a különböző 
szinteken megvalósuló csapatmunkában. Kommunikációjáért hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal. 

Tantárgy tematikus leírása: 
A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkedhetnek az egyéni és csoport szintű szociális munka fogalmával, 
valamint annak mentális zavarokkal küzdő klienskörökben alkalmazható formáival. 

Előadás: 
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1. Bevezetés 
2. Emlékeztető: szociális munka egyénekkel - áttekintés 
3. Emlékeztető: szociális munka csoportokkal - áttekintés 
4. Szociális munka mentális zavarokkal küzdő egyénekkel – élethelyzetek, megjelenési formák, hatások 
5. Mentális zavar I: Autizmus 
6. Mentális zavar II: Beszédzavarok 
7. Mentális zavar III: Személyiségzavarok 
8. Mentális zavar IV: Kényszerbetegségek 
9. Mentális zavar V: Részképességzavarok 
10. Mentális zavar VI: Fóbiák 
11. Mentális zavar VII: Hangulatzavarok 
12. Mentális zavar VIII: Idegrendszeri betegségek 
13. Mentális zavar IX: Neurodegeneratív betegségek 
14. Összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A félév közepén, az előadások és a kötelező irodalmak alapján zárthelyi dolgozatot kell írni.  

100-90 %          jeles 
89-76%-            jó 
75-65%             közepes 
64-50%             elégséges 
50% alatt           elégtelen 

 
A zárthelyire a 6. órán  kell megírni, aki tudja megírni (például betegség miatt) az utolsó órán van lehetőség a 
pótlásra, a pótlásra is ugyanúgy a fent már részletezett százalékos arányban történik az értékelés a pótzárthelyit 
is ugyanúgy írásban kell teljesíteni. 
A kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
a kollokvium szóbeli vizsga 
értékelése  

100-90 %          jeles 
89-76%-            jó 
75-65%             közepes 
64-50%             elégséges 
50% alatt           elégtelen 

 

Kötelező irodalom: 
Pataki Éva (2010): Szociális munka csoportokkal. Szociótéka, Debrecen 
Gordos Erika: Kézikönyv a pszichiátriai betegek közösségi ellátását nyújtó szociális szakembereknek. Szigony 

Alapítvány kiadványa, Budapest, 2009. 12-25. o. 
Harangozó Judit, Bodrogi Andrea: A pszichiátria paradigma-váltása: a felépülést segítő közösségi gondozás és 

rehabilitáció alapjai. In: A pszichiátria magyar kézikönyve. Szerkesztette: Füredi János, Németh Attila, Tariska 
Péter. Medicina Könyvkiadó ZRT. Budapest, 2009 

 
Ajánlott irodalom: 
Füredi J., Harmatta J., Lajtai L., : A pszichiátria társadalmi vonatkozásain. In: Füredi J., Németh A., Tariska P. 

(Szerk.): A Pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. 122-132. o. 
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Tantárgy neve: 
Az idősellátás kérdései  

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZME62 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6 Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy során a hallgatók megismerkednek az időskor jellegzetességeivel, az időskor okozta egyéni és 
társadalmi szintű kihívásokkal, az idős korosztályra irányuló társadalompolitika főbb szempontjaival, 
prioritásaival. 
A hallgatók megismerik az idősek ellátását szabályozó jogszabályi környezetet, valamint a szociális ellátást 
biztosító intézményrendszert, az egyes ellátási formák jellemzőit, igénybevétel lehetőségeit. Gyakorlati 
ismereteket kapnak a szociális munka eszközeiről, módszereiről, adekvát alkalmazásuk módjáról a célcsoport 
segítése során. 
A kurzus célja, hogy a hallgatók legyenek tájékozottak az idősekre irányuló szociálpolitika főbb irányairól, 
prioritásairól, ismerjék meg a célcsoport ellátását biztosító szociális szolgáltató rendszert, legyenek képesek a 
szociális munka módszereinek gyakorlati alkalmazására az idős célcsoport körében. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák 

keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes 
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. Ismeri az idősellátás problémáit és 
kihívásait. Tisztában van az idősellátás hazai és uniós gyakorlatával.  

képesség: Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 

Képes szükségletfelmérésre az idősellátásban, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, 
problémáknak holisztikus elemzésére. Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben 
tartó proaktív szemléletű, életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források 
és a kockázatok elemzésének szükségességét. Felkészült a szakmai csapatmunkára, a partneri 
együttműködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, a társszakmák és a közigazgatás 
szakembereivel, önkéntesekkel az idősellátás területén.  

attitűd: - Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma 
értékei és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus 
értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség mellett. 

autonómia és felelősség: Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és 
alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati 
megalapozottsággal végzi és képviseli. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Időskorúak helyzete Magyarországon 
2. Demográfiai folyamatok alakulása Magyarországon és Európában 
3. Az idősekre irányuló társadalompolitika főbb szempontjai, kihívásai 
4. Az idősekre irányuló szociálpolitika prioritásai, stratégiái ezek hatása a hazai ellátórendszerre 
5. Az időskor jellegzetességei 
6. Az idősödés folyamata, az időskor szakaszai 
7. Szükségletek változása, a változásokra adható egyéni, közösségi és társadalmi válaszok 
8. Az idősellátás intézményrendszere 
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9. Jogszabályi környezet 
10. Idősek számára elérhető pénzbeli és természetbeni ellátások (hozzáférés módja, feltételei) 
11. Idősek számára nyújtható személyes szociális szolgáltatások rendszere 
12. Szociális ellátórendszer változásának, fejlesztésének irányai 
13. Szociális munka gyakorlati alkalmazása az egyes ellátási típusokban 
14. Összegzés 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
- 
Az elődás teljesítésének módja, értékelése: 
A félév írásbeli vizsgával zárul.  
Értékelése:  
100-90 % jeles 
89-76%- jó 
75-65% közepes 
64-50% elégséges 
50% alatt elégtelen 

Kötelező irodalom:  
Bagdy Emőke: Fejlődéslélektan az életfolyamatokon át In: Pszichoterápia, 2000.VIII.hó 
Udvari Andrea: Az idősellátás helyzete Magyarországon – Kutatás jelentés (NCSSZI Bp. 2013) 

http://www.ncsszi.hu/download.php%3Ffileid%3D771 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 

Esély 2014/2. szám – Konferencia az idősek segítéséről 
European Care for the Elderly.  
http://michael-hudson.com/2016/05/european-care-for-the-elderly-2016/ 
 
Ajánlott irodalom:  
Szakmai szabályozók fejlesztése (Szerk. Balogh O., Fehérné D. Ildikó, Kostyák Á., Pató Ágnes, Vajda N.) NCSSZI. 
2011. TÁMOP-5.4.1/08/1-2009-0002 sz. kiemelt projekt 9-56 old. 

BAGDY Emőke: Fejlődéslélektan az életfolyamatokon át. In: Pszichoterápia, 2000. augusztus.  
DOBOSSY Imre - S. MOLNÁR Edit-VIRÁGH Eszter: Az Öregedés és társadalmi környezet. KSH, Műhelytanulmányok, 3. 
szám, 2003 

GICZI Johanna- Sághi Gábor (szerk.): Időskorúak Magyarországon. KSH, Budapest, 2004 
81/2009. (X. 2.) OGY határozat Az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról; Magyar Közlöny 2009/141 (X.2.) 
Kötet az idősekről, Esély füzetek 2., „ESÉLY” Közösségfejlesztő és családsegítő szolgálat; 1995. Budapest, ISSN 

12171697 
Európai Közösségek Bizottsága: Zöld könyv: „A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás 
új formái”; COM(2005) 94 végleges; Brüsszel, 16.3. 2005 
Services for Older People in Europe.  
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/services_older.pdf 

 
  

http://www.ncsszi.hu/download.php%3Ffileid%3D771
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Tantárgy neve: Az idősellátás kérdései  Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZME62 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy során a hallgatók megismerkednek az időskor jellegzetességeivel, az időskor okozta egyéni és 
társadalmi szintű kihívásokkal, az idős korosztályra irányuló társadalompolitika főbb szempontjaival, 
prioritásaival. 
A hallgatók megismerik az idősek ellátását szabályozó jogszabályi környezetet, valamint a szociális ellátást 
biztosító intézményrendszert, az egyes ellátási formák jellemzőit, igénybevétel lehetőségeit. Gyakorlati 
ismereteket kapnak a szociális munka eszközeiről, módszereiről, adekvát alkalmazásuk módjáról a célcsoport 
segítése során. 
A kurzus célja, hogy a hallgatók legyenek tájékozottak az idősekre irányuló szociálpolitika főbb irányairól, 
prioritásairól, ismerjék meg a célcsoport ellátását biztosító szociális szolgáltató rendszert, legyenek képesek a 
szociális munka módszereinek gyakorlati alkalmazására az idős célcsoport körében. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák 

keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes 
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. Ismeri az idősellátás problémáit és 
kihívásait. Tisztában van az idősellátás hazai és uniós gyakorlatával.  

képesség: Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 

Képes szükségletfelmérésre az idősellátásban, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, 
problémáknak holisztikus elemzésére. Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben 
tartó proaktív szemléletű, életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források 
és a kockázatok elemzésének szükségességét. Felkészült a szakmai csapatmunkára, a partneri 
együttműködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, a társszakmák és a közigazgatás 
szakembereivel, önkéntesekkel az idősellátás területén.  

attitűd: - Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma 
értékei és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus 
értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség mellett. 

autonómia és felelősség: Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és 
alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati 
megalapozottsággal végzi és képviseli. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Időskorúak helyzete Magyarországon 
2. Demográfiai folyamatok alakulása Magyarországon és Európában 
3. Az idősekre irányuló társadalompolitika főbb szempontjai, kihívásai 
4. Az idősekre irányuló szociálpolitika prioritásai, stratégiái ezek hatása a hazai ellátórendszerre 
5. Az időskor jellegzetességei 
6. Az idősödés folyamata, az időskor szakaszai 
7. Szükségletek változása, a változásokra adható egyéni, közösségi és társadalmi válaszok 
8. Az idősellátás intézményrendszere 
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9. Jogszabályi környezet 
10. Idősek számára elérhető pénzbeli és természetbeni ellátások (hozzáférés módja, feltételei) 
11. Idősek számára nyújtható személyes szociális szolgáltatások rendszere 
12. Szociális ellátórendszer változásának, fejlesztésének irányai 
13. Szociális munka gyakorlati alkalmazása az egyes ellátási típusokban 
14. Összegzés 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
- 
Az elődás teljesítésének módja, értékelése: 
A félév írásbeli vizsgával zárul.  
Értékelése:  
100-90 % jeles 
89-76%- jó 
75-65% közepes 
64-50% elégséges 
50% alatt elégtelen 

Kötelező irodalom:  
Bagdy Emőke: Fejlődéslélektan az életfolyamatokon át In: Pszichoterápia, 2000.VIII.hó 
Udvari Andrea: Az idősellátás helyzete Magyarországon – Kutatás jelentés (NCSSZI Bp. 2013) 

http://www.ncsszi.hu/download.php%3Ffileid%3D771 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 
Esély 2014/2. szám – Konferencia az idősek segítéséről 
European Care for the Elderly. http://michael-hudson.com/2016/05/european-care-for-the-elderly-2016/ 
 
Ajánlott irodalom:  
Szakmai szabályozók fejlesztése (Szerk. Balogh O., Fehérné D. Ildikó, Kostyák Á., Pató Ágnes, Vajda N.) NCSSZI. 

2011. TÁMOP-5.4.1/08/1-2009-0002 sz. kiemelt projekt 9-56 old. 
BAGDY Emőke: Fejlődéslélektan az életfolyamatokon át. In: Pszichoterápia, 2000. augusztus.  
DOBOSSY Imre - S. MOLNÁR Edit-VIRÁGH Eszter: Az Öregedés és társadalmi környezet. KSH, Műhelytanulmányok, 3. 

szám, 2003 
GICZI Johanna- Sághi Gábor (szerk.): Időskorúak Magyarországon. KSH, Budapest, 2004 
81/2009. (X. 2.) OGY határozat Az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról; Magyar Közlöny 2009/141 (X.2.) 
Kötet az idősekről, Esély füzetek 2., „ESÉLY” Közösségfejlesztő és családsegítő szolgálat; 1995. Budapest, ISSN 

12171697 
Európai Közösségek Bizottsága: Zöld könyv: „A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás 

új formái”; COM(2005) 94 végleges; Brüsszel, 16.3. 2005 
Services for Older People in Europe.  
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/services_older.pdf 

 
  

http://www.ncsszi.hu/download.php%3Ffileid%3D771
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Tantárgy neve: 
Fogyatékkal élők a társadalomban 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZME63 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A hallgatók ismeret szerzésének segítése a fogyatékosságról és a hozzá kapcsolódó fogalmakról, valamint ezek 
értelmezésének megtanulása. A fogyatékossággal élő emberek speciális problémáinak, szükségleteinek 
megismerése. A problémák kezeléséhez szükséges készségek gyakorlása. A szociális munkás általános és speciális 
feladatainak megfogalmazása a fogyatékos emberek különböző élettereiben. Ezen ismeretek birtokában a 
hallgatók képesek legyenek munkájuk során az adott területen megfelelően empatikus attitűddel szervezési és 
megvalósítási feladatok ellátására. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A helyes magatartás, valamint a jó döntés elveiről kialakított álláspontok kritikus, elemző megítélése. A 

lényeges és a lényegtelen mozzanatok, jelenségek megkülönböztetése. Az ok-okozati összefüggések 
felismerése.  

képesség: A morális problémák felismerése, értelmezése, a lehetséges válaszok megfogalmazásának képessége. 
A cselekedet és a következmény összefüggéseinek figyelembevétele. A morális helytállás értelmének 
sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés 
igényének kialakítása 

attitűd: A problémaérzékenység fejlesztése, az igazságérzet és a becsületesség képességének formálása. 
autonómia és felelősség: A morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és 

az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A fogyatékosság fogalma, elméletei 
2. A fogyatékosság társadalmi értelmezése 
3. A fogyatékkal élők társadalmi helyzete az EU-ban 
4. A fogyatékkal élők helyzete Magyarországon 
5. Támogatási formák az EU-ban 
6. Támogatási formák Magyarországon 
7. Jó és rossz gyakorlatok  
8. Társadalmi befogadás 
9. Iskolai nevelési gyakorlatok 
10. Sztereotípiák, előítéletek 
11. Csoportmunka I.  
12. Csoportmunka II.  
13. Csoportmunka III.  
14. Összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
- 
Az elődás teljesítésének módja, értékelése: 
A félév írásbeli vizsgával zárul.  
Értékelése:  
100-90 % jeles 
89-76%- jó 
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75-65% közepes 
64-50% elégséges 
50% alatt elégtelen 
 

Kötelező irodalom:  
Illyés Sándor szerk.: Gyógypedagógiai alapismeretek (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai 

Kar, Budapest 2000) 
Dr. Kálmán Zsófia: Bánatkő. Sérült gyermek a családban (Bliss Alapítvány Budapest 1994) 
Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
 
Ajánlott irodalom:  
Réthy Endréné: Integrációs törekvések Európában. Az ép és Sérült (fogyatékos) gyermek együttnevelésének 

elmélete és gyakorlata (Szociális munka XXII. évf. 1.sz.) 
Zaja Roland: A csend hangjai (Szerzői kiadás 2009) 

Christopher Nolan: Under the Eye of the Clock Figyel az idő (Pan Books Ltd. London 1988) 
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Tantárgy neve:  
Fogyatékkal élők a társadalomban 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZME63 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A hallgatók ismeret szerzésének segítése a fogyatékosságról és a hozzá kapcsolódó fogalmakról, valamint ezek 
értelmezésének megtanulása. A fogyatékossággal élő emberek speciális problémáinak, szükségleteinek 
megismerése. A problémák kezeléséhez szükséges készségek gyakorlása. A szociális munkás általános és speciális 
feladatainak megfogalmazása a fogyatékos emberek különböző élettereiben. Ezen ismeretek birtokában a 
hallgatók képesek legyenek munkájuk során az adott területen megfelelően empatikus attitűddel szervezési és 
megvalósítási feladatok ellátására. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A helyes magatartás, valamint a jó döntés elveiről kialakított álláspontok kritikus, elemző megítélése. A 

lényeges és a lényegtelen mozzanatok, jelenségek megkülönböztetése. Az ok-okozati összefüggések 
felismerése.  

képesség: A morális problémák felismerése, értelmezése, a lehetséges válaszok megfogalmazásának képessége. 
A cselekedet és a következmény összefüggéseinek figyelembevétele. A morális helytállás értelmének 
sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés 
igényének kialakítása 

attitűd: A problémaérzékenység fejlesztése, az igazságérzet és a becsületesség képességének formálása. 
autonómia és felelősség: A morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és 

az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 
 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A fogyatékosság fogalma, elméletei 
2. A fogyatékosság társadalmi értelmezése 
3. A fogyatékkal élők társadalmi helyzete az EU-ban 
4. A fogyatékkal élők helyzete Magyarországon 
5. Támogatási formák az EU-ban 
6. Támogatási formák Magyarországon 
7. Jó és rossz gyakorlatok  
8. Társadalmi befogadás 
9. Iskolai nevelési gyakorlatok 
10. Sztereotípiák, előítéletek 
11. Csoportmunka I.  
12. Csoportmunka II.  
13. Csoportmunka III.  
14. Összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
- 
Az elődás teljesítésének módja, értékelése: 
A félév írásbeli vizsgával zárul.  
Értékelése:  
100-90 % jeles 
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89-76%- jó 
75-65% közepes 
64-50% elégséges 
50% alatt elégtelen 
 

Kötelező irodalom:  
Illyés Sándor szerk.: Gyógypedagógiai alapismeretek (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai 

Kar, Budapest 2000) 
Dr. Kálmán Zsófia: Bánatkő. Sérült gyermek a családban (Bliss Alapítvány Budapest 1994) 
Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
Ajánlott irodalom:  
Réthy Endréné: Integrációs törekvések Európában. Az ép és Sérült (fogyatékos) gyermek együttnevelésének 

elmélete és gyakorlata (Szociális munka XXII. évf. 1.sz.) 
Zaja Roland: A csend hangjai (Szerzői kiadás 2009) 
Christopher Nolan: Under the Eye of the Clock Figyel az idő (Pan Books Ltd. London 1988) 
 

  
  



 
 

Oldal: 251 / 318 

Tantárgy neve: 
Kommunikáció az egészségügyben  

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZME64 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Dr. Osváth Andrea egy. adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 0-2  Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus általános célja az, hogy a résztvevő hallgatók megismerkedjenek és elsajátítsák az egészségügyben 
használatos kommunikációs módokat. Az empatikus, asszertív, szuggesztív kommunikációt, az erőszakmentes 
kommunikációs technikát, melyek által képessé válnak megelőzni, vagy kezelni az egészségügyben előforduló 
agressziót kiváltó helyzeteket, valamint a kialakult és fennálló konfliktusokat. További cél az elsajátított elméleti 
ismeretek begyakorlása az önérvényesítő kommunikáció kérdéskörére fókuszálva, szituációs gyakorlatokkal, 
szerepjátékkal önálló és csoportos munkával színesítve a tanulást. A kurzus folyamán alkalom nyílik 
megismerkedni valós helyzetekkel, kommunikációs nehézségekkel, melyeket a meghívott egészségügyben 
dolgozók mutatnak majd be a hallgatóknak. 

 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: elemzés, értékelés, asszertivitás, kooperáció 
attitűd: nyitottság, elkötelezettség, objektivitás, korrektség 
autonómia és felelősség: önállóság, tisztelet, fejlődés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 
1. A kommunikáció alapfogalmai 
2. A nonverbális kommunikáció 
3. A metakommunikáció dimenziói 
4. 5-6. Konfliktushelyzetek és feloldási lehetőségek az egészségügyben 
7-8-9.Empátia és asszertív kommunikáció az egészségügyben. Orvos-páciens, ápoló-beteg kommunikáció 
10-11-12. Meghívott egészségügyben dolgozók- arcképek élesben 
13-14. Kommunikációs kompetencia és személyiség 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
 - 
 
Gyakorlat teljesítésének módja, értékelése:  
A gyakorlaton való aktív részvétel, beadandó dolgozat elkészítése. 5 fokú értékelés.  

Kötelező irodalom: 
Gerdei Zsófia, Liebhard László, Módra Tiborné (2005): Kommunikáció az egészségügyben, Budapest: Egészségügyi 

Szakképző és Továbbképző Int. ISBN:0359000956641 
Bishop S. (2008). Asszertivitás. Budapest: Manager. 
Bolton R. (1986). People Skills: How to Assert Yourself, Listen to Others, and Resolve Conflicts. New York: Simon & 

Schuster. 
Smith, Susan (2008): Kommunikáció az ápolásban - Vezérfonal az ápoló önérvényesítő és felelősségteljes 

kommunikációjához. Bp., Medicina, ISBN: 9789632261850 
 
Ajánlott irodalom: 

Davenport, B. (2014). Building Confidence: Get Motivated, Overcome Social Fear, Be Assertive, and Empower Your 
Life For Success. Bold Publisher. 

http://www.odrportal.hu/web/guest/record;jsessionid=232631799B1F0F03D46226835459B2ED?p_p_id=DisplayRecord_WAR_akfweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_DisplayRecord_WAR_akfweb_action=searchByAuth&_DisplayRecord_WAR_akfweb_type=publisher&_DisplayRecord_WAR_akfweb_term=Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+Szakk%C3%A9pz%C5%91+%C3%A9s+Tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C5%91+Int.%2C
http://www.odrportal.hu/web/guest/record;jsessionid=232631799B1F0F03D46226835459B2ED?p_p_id=DisplayRecord_WAR_akfweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_DisplayRecord_WAR_akfweb_action=searchByAuth&_DisplayRecord_WAR_akfweb_type=publisher&_DisplayRecord_WAR_akfweb_term=Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+Szakk%C3%A9pz%C5%91+%C3%A9s+Tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C5%91+Int.%2C
https://www.libri.hu/konyv/sue_bishop.asszertivitas.html
https://www.amazon.com/People-Skills-Yourself-Resolve-Conflicts/dp/067162248X
https://www.amazon.com/Building-Confidence-Motivated-Overcome-Assertive-ebook/dp/B00NJUKALC
https://www.amazon.com/Building-Confidence-Motivated-Overcome-Assertive-ebook/dp/B00NJUKALC
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James A. Anderson (2005): A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai,Typotex Kiadó, ISBN: 9789639548534 
Kollár János dr: Kommunikáció az egészségügyi teamen belül: orvosok és szakdolgozók. in: 
http://real.mtak.hu/35853/1/650.2016.30444.pdf 

 
  

https://bookline.hu/szerzo/james-a--anderson/30651
https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=465
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Tantárgy neve: 
Kommunikáció az egészségügyben  

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZME64 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Dr. Osváth Andrea egy. adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10  Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus általános célja az, hogy a résztvevő hallgatók megismerkedjenek és elsajátítsák az egészségügyben 
használatos kommunikációs módokat. Az empatikus, asszertív, szuggesztív kommunikációt, az erőszakmentes 
kommunikációs technikát, melyek által képessé válnak megelőzni, vagy kezelni az egészségügyben előforduló 
agressziót kiváltó helyzeteket, valamint a kialakult és fennálló konfliktusokat. További cél az elsajátított elméleti 
ismeretek begyakorlása az önérvényesítő kommunikáció kérdéskörére fókuszálva, szituációs gyakorlatokkal, 
szerepjátékkal önálló és csoportos munkával színesítve a tanulást. A kurzus folyamán alkalom nyílik 
megismerkedni valós helyzetekkel, kommunikációs nehézségekkel, melyeket a meghívott egészségügyben 
dolgozók mutatnak majd be a hallgatóknak. 

 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: elemzés, értékelés, asszertivitás, kooperáció 
attitűd: nyitottság, elkötelezettség, objektivitás, korrektség 
autonómia és felelősség: önállóság, tisztelet, fejlődés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 
1. A kommunikáció alapfogalmai 
2. A nonverbális kommunikáció 
3. A metakommunikáció dimenziói 
4. 5-6. Konfliktushelyzetek és feloldási lehetőségek az egészségügyben 
7-8-9.Empátia és asszertív kommunikáció az egészségügyben. Orvos-páciens, ápoló-beteg kommunikáció 
10-11-12. Meghívott egészségügyben dolgozók- arcképek élesben 
13-14. Kommunikációs kompetencia és személyiség 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
 - 
 
Gyakorlat teljesítésének módja, értékelése:  
A gyakorlaton való aktív részvétel, beadandó dolgozat elkészítése. 5 fokú értékelés.  

Kötelező irodalom: 
Gerdei Zsófia, Liebhard László, Módra Tiborné (2005): Kommunikáció az egészségügyben, Budapest: Egészségügyi 

Szakképző és Továbbképző Int. ISBN:0359000956641 
Bishop S. (2008). Asszertivitás. Budapest: Manager. 
Bolton R. (1986). People Skills: How to Assert Yourself, Listen to Others, and Resolve Conflicts. New York: Simon & 

Schuster. 
Smith, Susan (2008): Kommunikáció az ápolásban - Vezérfonal az ápoló önérvényesítő és felelősségteljes 

kommunikációjához. Bp., Medicina, ISBN: 9789632261850 
 
Ajánlott irodalom: 

Davenport, B. (2014). Building Confidence: Get Motivated, Overcome Social Fear, Be Assertive, and Empower Your 
Life For Success. Bold Publisher. 

http://www.odrportal.hu/web/guest/record;jsessionid=232631799B1F0F03D46226835459B2ED?p_p_id=DisplayRecord_WAR_akfweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_DisplayRecord_WAR_akfweb_action=searchByAuth&_DisplayRecord_WAR_akfweb_type=publisher&_DisplayRecord_WAR_akfweb_term=Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+Szakk%C3%A9pz%C5%91+%C3%A9s+Tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C5%91+Int.%2C
http://www.odrportal.hu/web/guest/record;jsessionid=232631799B1F0F03D46226835459B2ED?p_p_id=DisplayRecord_WAR_akfweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_DisplayRecord_WAR_akfweb_action=searchByAuth&_DisplayRecord_WAR_akfweb_type=publisher&_DisplayRecord_WAR_akfweb_term=Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+Szakk%C3%A9pz%C5%91+%C3%A9s+Tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C5%91+Int.%2C
https://www.libri.hu/konyv/sue_bishop.asszertivitas.html
https://www.amazon.com/People-Skills-Yourself-Resolve-Conflicts/dp/067162248X
https://www.amazon.com/Building-Confidence-Motivated-Overcome-Assertive-ebook/dp/B00NJUKALC
https://www.amazon.com/Building-Confidence-Motivated-Overcome-Assertive-ebook/dp/B00NJUKALC
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James A. Anderson (2005): A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai,Typotex Kiadó, ISBN: 9789639548534 
Kollár János dr: Kommunikáció az egészségügyi teamen belül: orvosok és szakdolgozók. in: 
http://real.mtak.hu/35853/1/650.2016.30444.pdf 

 
  

https://bookline.hu/szerzo/james-a--anderson/30651
https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=465
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Tantárgy neve: 
Családsegítő szolgáltatások 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZMCS61 
Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott Társadalomtudományok 
Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Kozma Judit, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bányai Emőke 

Javasolt félév: 6. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 óra/hét Számonkérés módja: előadás 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A családokkal végzett szociális munka elméleti alapjainak, különféle megközelítésmódjainak megismertetése 

 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. A család fogalma a szociális munkában, a változó család 
2. A családi életciklus, az életciklus elméletek kritikái 
3. Normatív (fejlődési) és akcidentális krízisek a családban 
4. A családok és az őket körülvevő rendszerek, a család rendszerszemléletű megközelítése 
5. A gyermekkor változó fogalma, az elhúzódó felnőtté válás  
6. Elvált, egyszülős és mozaik családok 
7. Családok gyerek nélkül, az asszisztált reprodukciós eljárások hatása a családokra, 

szivárványcsaládok 
8. Örökbefogadó, nevelőszülői és többkultúrájú családok 
9. Családok mentálisan sérülékeny szülőkkel, eltérő fejlődésmenetű gyerekkel, vagy fogyatékos 

családtaggal 
10. Sokproblémás, veszélyeztető családok 
11. Trauma a családban 
12. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás törvényi szabályozása, alapelvei, szolgáltatási struktúra. 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás – családsegítés; család-, és gyermekjóléti központ – 
esetmenedzseri tevékenység 

13. Jelzőrendszer szervezése, rendszere, tagjai, működtetése 
14. Kapcsolódási pontok – gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása. Civil 

kezdeményezések 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az órákon végzett munka, illetve az első órán történő megállapodás szerinti prezentáció bemutatása az 
aláírás feltétele.  
Kollokvium jegy:  
Szóbeli vizsga, melynek alapja az órákon elhangzott anyag, valamint a kötelezően megadott irodalom. (1-
20%: elégtelen, 21-40% elégséges,  
41-60% közepes, 61-80% jó, 81-100% jeles.) Pótlásra egy alkalommal van lehetőség. 
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Kötelező irodalom: 
 
Bátki Anna és M. Ribiczey Nóra (2021): Családhatározó. A sokszínűség pszichológiája. Open Books, 2021 
Minuchin, P. & Colapinto, J. & Minuchin, S. (2002): Krízisről krízisre. A szegény családok segítése. Animula, 
Budapest 
Maia Szalavitz–Bruce D. Perry (2021): Szeretni születtünk. Park Kiadó, 2021 
 
Ajánlott irodalom: 
Danis I., Farkas M., Herczog M. & Szilvási Léna (2011): A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés 
színterei. Biztos Kezdet Kötettek I. Budapest, 76-115. oldal, 
http://www.brightfuture.hu/images/publications/Danis%20et%20al_Biztos%20Kezdet%20K%C3%B6tet%20I
_bel%C3%ADvek.pdf 

Feuer M. /szerk./ (2008): A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény. Akadémiai 
Kiadó, Budapest 
Goldenberger, H. & I. (2008): Áttekintés a családról I.II.III. Animula, Budapest 
Herman, J. (2003): Trauma és gyógyulás. Háttér Kiadó – Kávé Kiadó – NANE Egyesület, Budapest, a 
Gyermekbántalmazás c. fejezet, 121-142. oldal 
Kozma Judit, Prókai Orsolya (szerk.): Családsegítő szolgáltatások. Tematikus szöveggyűjtemény a 
nemzetközi irodalomból (NCSSZI, 2011) 
Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal (Családterápiás sorozat 5., Animula Kiadó, 
2007 
Módszertani útmutatók: család-, és gyermekjóléti szolgáltatás: 

-Protokoll – A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer 
folyamatairól, EMMI 
-Protokoll-A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti 
szolgáltatások folyamatairól, EMMI 
-A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerése és 
megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan, EMMI 
-Szakmai ajánlás – A család-, és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-, és 
jelzőrendszer működésének és működtetésének tapasztalatairól, EMMI 
-Protokoll- A család-, és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka 
folyamatairól, EMMI 

Perry, D. B. – Szalavitz M. (2015): A ketrecbe zárt fiú. Mit tanulhatunk traumát átélt gyerekektől a 
veszteségről, szeretetről és a gyógyulásról? Park Kiadó, Budapest  
Rosenthal, G.: A történetmesélés gyógyító hatása. In: Bodor Péter /szerk./ (2013): Szavak, képek, 
jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. L’ Harmattan, Budapest, 228-248. o. 
Ryan, T.& Walker, R. (1995): Élettörténet könyv. Párbeszéd Kiadó, Budapest 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrációjának és az ellátórendszer kétszintűvé történő 
átalakításának tapasztalatai, Tárki Zrt, Budapest, 2017  
Szabó Lajos: Az esetmenedzseri tevékenység jelenléte és dilemmái a hazai szociális munkában. 
Párbeszéd, 2017.  
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/577cf241bd849/szerzo/SZABo__esetmenedzser.pdf Ű 
Gyereksorsok blog: https://gyereksorsok.hu/2017/04/17/22-visszassag-az-orokbefogadasban/ 
Örökbefogadók honlapja: orokbe.hu 

  

http://www.brightfuture.hu/images/publications/Danis%20et%20al_Biztos%20Kezdet%20K%C3%B6tet%20I_bel%C3%ADvek.pdf
http://www.brightfuture.hu/images/publications/Danis%20et%20al_Biztos%20Kezdet%20K%C3%B6tet%20I_bel%C3%ADvek.pdf
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/577cf241bd849/szerzo/SZABo__esetmenedzser.pdf
https://gyereksorsok.hu/2017/04/17/22-visszassag-az-orokbefogadasban/
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Tantárgy neve: 
Családsegítő szolgáltatások 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZMCS61 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr. Bányai Emőke 

Javasolt félév: 6. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10 óra/ félév Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A családokkal végzett szociális munka elméleti alapjainak, különféle megközelítésmódjainak 

megismertetése 

 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
- Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális 

problémák keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek 
hogyan hatnak az egyes emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. 

- Ismeri és érti a társadalompolitika területeit, a szociálpolitika meghatározó irányait, elosztási 
mechanizmusait, valamint az egyéni, családi, közösségi élethelyzetekben, és a társadalmi és 
szociális problémák kezelésében alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat. 

- Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi területek szabályozását, különös 
tekintettel az emberi és gyermeki jogokra, a szociális és gyermekvédelmi jogi szabályozásra. 

- Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák 
megelőzésére és kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait. 

- Ismeri a szociális szolgáltatási rendszert, a közszféra, valamint a magánszféra - ezen belül civil-, 
egyházi, piaci szféra - rendszereit, átlátja a szociális szervezetek működését és abban a 
szociális szakemberek szerepeinek, tevékenységének formáit. 

- Ismeri más segítő szakmák kompetenciaköreit, felkészült a gyakorlat során felmerülő problémák 
szakmai illetékességének felismerésére, és más szakmák szakembereivel való szakszerű 
együttműködésre. 

képesség:  
- Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett 

konkrét társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes 
új szolgáltatások kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 

- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális 
problémákat, a veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 

- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal 
alátámasztott társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 

attitűd:  
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek 

közötti felelős cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz 

és közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a 
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korszerű szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és 
alkalmazására. 

autonómia és felelősség:  
- Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm 

munkavégzés, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik. 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. A család fogalma a szociális munkában, a változó család 
2. A családi életciklus, az életciklus elméletek kritikái 
3. Normatív (fejlődési) és akcidentális krízisek a családban 
4. A családok és az őket körülvevő rendszerek, a család rendszerszemléletű megközelítése 
5. A gyermekkor változó fogalma, az elhúzódó felnőtté válás  
6. Elvált, egyszülős és mozaik családok 
7. Családok gyerek nélkül, az asszisztált reprodukciós eljárások hatása a családokra, 

szivárványcsaládok 
8. Örökbefogadó, nevelőszülői és többkultúrájú családok 
9. Családok mentálisan sérülékeny szülőkkel, eltérő fejlődésmenetű gyerekkel, vagy fogyatékos 

családtaggal 
10. Sokproblémás, veszélyeztető családok 
11. Trauma a családban 
12. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás törvényi szabályozása, alapelvei, szolgáltatási 

struktúra. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás – családsegítés; család-, és gyermekjóléti 
központ – esetmenedzseri tevékenység 

13. Jelzőrendszer szervezése, rendszere, tagjai, működtetése 
14. Kapcsolódási pontok – gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása. Civil 

kezdeményezések 

 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az órákon végzett munka, illetve az első órán történő megállapodás szerinti prezentáció bemutatása az 
aláírás feltétele.  
Kollokvium jegy:  
Szóbeli vizsga, melynek alapja az órákon elhangzott anyag, valamint a kötelezően megadott irodalom. (1-
20%: elégtelen, 21-40% elégséges,  
41-60% közepes, 61-80% jó, 81-100% jeles.) Pótlásra egy alkalommal van lehetőség. 

 
Kötelező irodalom: 
 
Bátki Anna és M. Ribiczey Nóra (2021): Családhatározó. A sokszínűség pszichológiája. Open Books, 2021 
Minuchin, P. & Colapinto, J. & Minuchin, S. (2002): Krízisről krízisre. A szegény családok segítése. Animula, 

Budapest 
Maia Szalavitz–Bruce D. Perry (2021): Szeretni születtünk. Park Kiadó, 2021 

 
Ajánlott irodalom: 

 
Danis I., Farkas M., Herczog M. & Szilvási Léna (2011): A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés 

színterei. Biztos Kezdet Kötettek I. Budapest, 76-115. oldal, 
http://www.brightfuture.hu/images/publications/Danis%20et%20al_Biztos%20Kezdet%20K%C3%B6te
t%20I_bel%C3%ADvek.pdf  

Feuer M. /szerk./ (2008): A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény. Akadémiai Kiadó, 

http://www.brightfuture.hu/images/publications/Danis%20et%20al_Biztos%20Kezdet%20K%C3%B6tet%20II_bel%C3%ADvek.pdf
http://www.brightfuture.hu/images/publications/Danis%20et%20al_Biztos%20Kezdet%20K%C3%B6tet%20II_bel%C3%ADvek.pdf
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Budapest 
Goldenberger, H. & I. (2008): Áttekintés a családról I.II.III. Animula, Budapest 
Herman, J. (2003): Trauma és gyógyulás. Háttér Kiadó – Kávé Kiadó – NANE Egyesület, Budapest, a 

Gyermekbántalmazás c. fejezet, 121-142. oldal 
Kozma Judit, Prókai Orsolya (szerk.): Családsegítő szolgáltatások. Tematikus szöveggyűjtemény a nemzetközi 

irodalomból (NCSSZI, 2011) 
Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal (Családterápiás sorozat 5., Animula Kiadó, 2007 
Perry, D. B. – Szalavitz M. (2015): A ketrecbe zárt fiú. Mit tanulhatunk traumát átélt gyerekektől a 

veszteségről, szeretetről és a gyógyulásról? Park Kiadó, Budapest  
Rosenthal, G.: A történetmesélés gyógyító hatása. In: Bodor Péter /szerk./ (2013): Szavak, képek, jelentés. 

Kvalitatív kutatási olvasókönyv. L’ Harmattan, Budapest, 228-248. o. 
Ryan, T.& Walker, R. (1995): Élettörténet könyv. Párbeszéd Kiadó, Budapest 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrációjának és az ellátórendszer kétszintűvé történő 

átalakításának tapasztalatai, Tárki Zrt, Budapest, 2017  
Szabó Lajos: Az esetmenedzseri tevékenység jelenléte és dilemmái a hazai szociális munkában. Párbeszéd, 

2017.  
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/577cf241bd849/szerzo/SZABo__esetmenedzser.pdf Ű 
 
Gyereksorsok blog: https://gyereksorsok.hu/2017/04/17/22-visszassag-az-orokbefogadasban/ 
 
Módszertani útmutatók: család-, és gyermekjóléti szolgáltatás:  
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások szakmai szabályzó dokumentumai – Szociális Ágazati Portál 
(szocialisportal.hu) 

-Protokoll – A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer 
folyamatairól, EMMI 
-Protokoll-A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti 
szolgáltatások folyamatairól, EMMI 
-A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerése és 
megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan, EMMI 
-Szakmai ajánlás – A család-, és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-, és 
jelzőrendszer működésének és működtetésének tapasztalatairól, EMMI 
-Protokoll- A család-, és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka 
folyamatairól, EMMI 

 
 
  

http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/577cf241bd849/szerzo/SZABo__esetmenedzser.pdf
https://gyereksorsok.hu/2017/04/17/22-visszassag-az-orokbefogadasban/
https://szocialisportal.hu/csalad-es-gyermekjoleti-szolgaltatasok-szakmai-szabalyzo-dokumentumai/
https://szocialisportal.hu/csalad-es-gyermekjoleti-szolgaltatasok-szakmai-szabalyzo-dokumentumai/
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Tantárgy neve: 
Alkalmazott családszociológia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZMCS62 
Tárgyfelelős intézet: ATTI   

Tantárgyelem: Specializációs tárgy 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, docens 

Közreműködő oktató(k):. Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, docens 

Javasolt félév:  6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont:  5 Munkarend: nappali   

 Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus a családszociológia előadás anyagára építve elmélyíti a hallgatók a családszociológia alkalmazásának 
lehetőségeibe konkrét példákon és eseteken keresztül.  
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A helyes magatartás, valamint a jó döntés elveiről kialakított álláspontok kritikus, elemző megítélése. A  
lényeges és a lényegtelen mozzanatok, jelenségek megkülönböztetése. Az ok-okozati összefüggések  
felismerése.  
képesség: A morális problémák felismerése, értelmezése, a lehetséges válaszok megfogalmazásának képessége.  
A cselekedet és a következmény összefüggéseinek figyelembevétele. A morális helytállás értelmének  
sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés  
igényének kialakítása 
attitűd: A problémaérzékenység fejlesztése, az igazságérzet és a becsületesség képességének formálása. 
autonómia és felelősség: A morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és  
az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Az alkalmazott családszociológia célja, lehetőségei 
2. Alkalmazott családszociológiai módszerek 
3. Családi életciklus  -elméletek és esetelemzés 
4. Családi rendszer – elméletek és esetelemzés 
5. Családi konfliktusok elemzése – elméletek és esetelemzés 
6. Családon belüli erőszak – elméletek és esetelemzés 
7. Deviancia és család – elméletek és esetelemzés 
8. Párkapcsolati zavarok - elméletek és esetelemzés 
9. Gyerekvállalás – elméletek és esetelemzés  
10. Életkori krízisek – elméletek és esetelemzés 
11. Depresszió a családban– elméletek és esetelemzés 
12. A félév zárása 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Aktív jelenlét a gyakorlaton.  
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Egy eset leírása, elemzése családszociológiai szempontok alapján, majd órai bemutatása.  

Kötelező irodalom:  
Családszociológia (Szöveggyűjtemény, Szerk: Schadt Mária) Comenius BT, Pécs 2000. 
Cseh-Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája. Gondolat, Budapest, 1985.  
Teresa Ciabattari: Sociology of Families. Change, Continuity, and Diversity. Sage, 2017.  
Madonna Kolbenschlag: Búcsúcsók Csipkerózsikának. Csokonai Kiadó, Debrecen Budapest, 1999. 
Virginia Satir: A család együttélésének művészete. Az új családműhely. BFI-Budapest, 
Berne, Eric: Emberi játszmák. Háttér Kiadó Kft 2002. 
Ajánlott irodalom:  
Roderick Phillips: Amit Isten egybekötött. A válás rövid története. Osiris, Budapest, 2004. 
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Tantárgy neve: 
Alkalmazott családszociológia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZMCS62 
Tárgyfelelős intézet: ATTI   

Tantárgyelem: Specializációs tárgy 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, docens 

Közreműködő oktató(k):. Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, docens 

Javasolt félév:  6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont:  5 Munkarend: levelező 

 Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus a családszociológia előadás anyagára építve elmélyíti a hallgatók a családszociológia alkalmazásának 
lehetőségeibe konkrét példákon és eseteken keresztül.  
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A helyes magatartás, valamint a jó döntés elveiről kialakított álláspontok kritikus, elemző megítélése. A  
lényeges és a lényegtelen mozzanatok, jelenségek megkülönböztetése. Az ok-okozati összefüggések  
felismerése.  
képesség: A morális problémák felismerése, értelmezése, a lehetséges válaszok megfogalmazásának képessége.  
A cselekedet és a következmény összefüggéseinek figyelembevétele. A morális helytállás értelmének  
sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés  
igényének kialakítása 
attitűd: A problémaérzékenység fejlesztése, az igazságérzet és a becsületesség képességének formálása. 
autonómia és felelősség: A morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és  
az önismeretre, lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Az alkalmazott családszociológia célja, lehetőségei 
2. Alkalmazott családszociológiai módszerek 
3. Családi életciklus  -elméletek és esetelemzés 
4. Családi rendszer – elméletek és esetelemzés 
5. Családi konfliktusok elemzése – elméletek és esetelemzés 
6. Családon belüli erőszak – elméletek és esetelemzés 
7. Deviancia és család – elméletek és esetelemzés 
8. Párkapcsolati zavarok - elméletek és esetelemzés 
9. Gyerekvállalás – elméletek és esetelemzés  
10. Életkori krízisek – elméletek és esetelemzés 
11. Depresszió a családban– elméletek és esetelemzés 
12. A félév zárása 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:- 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Egy eset leírása, elemzése családszociológiai szempontok alapján. Az órán ismertetem a feladatot.  

Kötelező irodalom:  
Családszociológia (Szöveggyűjtemény, Szerk: Schadt Mária) Comenius BT, Pécs 2000. 
Cseh-Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája. Gondolat, Budapest, 1985.  
Teresa Ciabattari: Sociology of Families. Change, Continuity, and Diversity. Sage, 2017.  
Madonna Kolbenschlag: Búcsúcsók Csipkerózsikának. Csokonai Kiadó, Debrecen Budapest, 1999. 
Virginia Satir: A család együttélésének művészete. Az új családműhely. BFI-Budapest, 
Berne, Eric: Emberi játszmák. Háttér Kiadó Kft 2002. 
Ajánlott irodalom:  
Roderick Phillips: Amit Isten egybekötött. A válás rövid története. Osiris, Budapest, 2004. 
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Tantárgy neve: 
Fogyatékkal élők a társadalomban 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZMCS63 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon vál.  

Tárgyfelelős: Gyukits György egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus során áttekintjük a fogyatékkal élők csoportjainak (látási, hallási, mozgásszervi és értelmi) alapvető 
jellemzőit, különös tekintettel életmódjukra, társadalmi integrációjukra, illetve a hazai és nemzetközi jogszabályi 
környezetre.  
A téma tárgyalását szociológiai, gyógypedagógiai szociológiai szempontból tesszük meg, kitérve a 
fogyatékossággal kapcsolatos stigmatizációs, családszociológiai és szubkulturális elméletekre.  
Tárgyaljuk a rehabilitáció, illetve a habilitáció fogalmait, menetét és formáit. Elemezzük a fogyatékkal élőkre 
vonatkozó hazai és nemzetközi kutatások eredményeit. Bemutatjuk a megváltozott munkaképességűek, a 
rokkantak és a fogyatékkal élők munkaerőpiaci lehetőségeit és munkaerőpiaci diszkriminációját. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A fogyatékosságot tágabb interdiszciplináris megközelésből tárgyaljuk 
képesség: A hallgató képessé válik a fogyatékosság komplex szemléletére 
attitűd: A fogyatékossággal szembeni érzékenyítő attitűd, beleérző képesség 
autonómia és felelősség: A fogyatékossokkal kapcsolatos társadalmi felelősség vállalás erősítése. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. Bevezetés: a hallgatók előzetes ismereteinek, gyakorlati tapasztalatainak feltárása. 
2-8. A fogyatékkal élők különböző csoportjai, jellemzői, életmódjuk és társadalmi integrációjuk, társadalmi 

problémák a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban  
9-10. Jogszabályi környezet az Európai Unióban és Magyarországon  
11. Medikális és szociális kezelési rezsimek: habilitáció és rehabilitáció, munkaerőpiaci programok, civil 

szervezetek 
12.  Összefoglalás. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
 - 
 
kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
kollokvium, az egyes szakirodalmi anyagok, mint tételek alapján 

Kötelező irodalom: 
BÁNFALVY Csaba: Gyógypedagógiai szociológia. ELTE BGGYFK, 2006 
BÁNFALVY Csaba: A felnőtt fogyatékosok munkavégzési jellemzőiről. In: Esély 1997. 4., 43–52. o. 
GOFFMAN, Erwing: Stigma és szociális identitás A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest, Gondolat, 1981 

179-240. oldal 
KÖNCZEI György: Fogyatékosok a társadalomban. (Újabb adatok a kitaszítottság anatómiájához). Gondolat, 

Budapest, 1992 
TAUSZ K: A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyes kérdései Magyarországon. In: Az államtalanítás 

dilemmái: szociálpolitikai kényszerek és választások. ATA 1995.  
TAUSZ Katalin: Egyenlõtlenségek és különleges bánásmód. Fundamentum 1998 1998.1-2. 
Társadalmi egyenlőtlenségek és különleges bánásmód. In: A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív 
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diszkriminációig. A jog lehetőségei és korlátai. 
 
Ajánlott irodalom: 
BÁNFALVY Csaba: A „Budapest-vizsgálat” vitaanyagának szociológiai szempontú összefoglalása. 1986. In: Illyés 

(szerk.) 1984–90, II., 7 –87. o. 
BORBÉLY Sjoukje–CSÁNYI Yvonne–FÖLDINÉ ANGYALOSSY Zsuzsa–KISS Ágota–MISETA Zsuzsa–PAPP Gabriella–PERLUSZ 

Andrea–RÓZSÁNÉ CZIGÁNY Enikő–SZABÓ Ildikó: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek 
tükrében. Budapest, BGGYTF, 1995 

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása. Európa Esélyegyenlőségi Stratégiája.  
A fogyatékosok személyek védelméről és jogegyenlőségük biztosításáról szóló 1997. Évi CXL. Törvény 
Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük Biztosításáról 
2003. évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 
TÓTH Kinga Dóra et al: Összefogással a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjuk érdekképviseletéért. 

Miskolc: Szépmíves Kiadó. 2006. 
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Tantárgy neve: 
Fogyatékkal élők a társadalomban 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZMCS63 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon vál.  

Tárgyfelelős: Gyukits György egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus során áttekintjük a fogyatékkal élők csoportjainak (látási, hallási, mozgásszervi és értelmi) alapvető 
jellemzőit, különös tekintettel életmódjukra, társadalmi integrációjukra, illetve a hazai és nemzetközi jogszabályi 
környezetre.  
A téma tárgyalását szociológiai, gyógypedagógiai szociológiai szempontból tesszük meg, kitérve a 
fogyatékossággal kapcsolatos stigmatizációs, családszociológiai és szubkulturális elméletekre.  
Tárgyaljuk a rehabilitáció, illetve a habilitáció fogalmait, menetét és formáit. 
Elemezzük a fogyatékkal élőkre vonatkozó hazai és nemzetközi kutatások eredményeit. 
Bemutatjuk a megváltozott munkaképességűek, a rokkantak és a fogyatékkal élők munkaerőpiaci lehetőségeit és 
munkaerőpiaci diszkriminációját. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A fogyatékosságot tágabb interdiszciplináris megközelésből tárgyaljuk 
képesség: A hallgató képessé válik a fogyatékosság komplex szemléletére 
attitűd: A fogyatékossággal szembeni érzékenyítő attitűd, beleérző képesség 
autonómia és felelősség: A fogyatékossokkal kapcsolatos társadalmi  felelősség vállalás erősítése. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. Bevezetés: a hallgatók előzetes ismereteinek, gyakorlati tapasztalatainak feltárása. 
2-8. A fogyatékkal élők különböző csoportjai, jellemzői, életmódjuk és társadalmi integrációjuk, társadalmi 

problémák a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban  
9-10. Jogszabályi környezet az Európai Unióban és Magyarországon  
11. Medikális és szociális kezelési rezsimek: habilitáció és rehabilitáció, munkaerőpiaci programok, civil 

szervezetek 
12.  Összefoglalás. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
 - 
kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
kollokvium, az egyes szakirodalmi anyagok, mint tételek alapján 

Kötelező irodalom: 
BÁNFALVY Csaba: Gyógypedagógiai szociológia. ELTE BGGYFK, 2006 
BÁNFALVY Csaba: A felnőtt fogyatékosok munkavégzési jellemzőiről. In: Esély 1997. 4., 43–52. o. 
GOFFMAN, Erwing: Stigma és szociális identitás A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest, Gondolat, 1981 

179-240. oldal 
KÖNCZEI György: Fogyatékosok a társadalomban. (Újabb adatok a kitaszítottság anatómiájához). Gondolat, 

Budapest, 1992 
TAUSZ K: A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyes kérdései Magyarországon. In: Az államtalanítás 

dilemmái: szociálpolitikai kényszerek és választások. ATA 1995.  
TAUSZ Katalin: Egyenlõtlenségek és különleges bánásmód. Fundamentum 1998 1998.1-2. 
Társadalmi egyenlőtlenségek és különleges bánásmód. In: A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív 

diszkriminációig. A jog lehetőségei és korlátai. 
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Ajánlott irodalom: 
BÁNFALVY Csaba: A „Budapest-vizsgálat” vitaanyagának szociológiai szempontú összefoglalása. 1986. In: Illyés 

(szerk.) 1984–90, II., 7 –87. o. 
BORBÉLY Sjoukje–CSÁNYI Yvonne–FÖLDINÉ ANGYALOSSY Zsuzsa–KISS Ágota–MISETA Zsuzsa–PAPP Gabriella–PERLUSZ 

Andrea–RÓZSÁNÉ CZIGÁNY Enikő–SZABÓ Ildikó: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek 
tükrében. Budapest, BGGYTF, 1995 

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása. Európa Esélyegyenlőségi Stratégiája.  
A fogyatékosok személyek védelméről és jogegyenlőségük biztosításáról szóló 1997. Évi CXL. Törvény 
Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük Biztosításáról 
2003. évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 
TÓTH Kinga Dóra et al: Összefogással a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjuk érdekképviseletéért. 

Miskolc: Szépmíves Kiadó. 2006. 
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Tantárgy neve: 
Álláskeresési tréning 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM6603 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Dr. Osváth Andrea egy. adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A tréning célja, hogy a hallgatók segítséget kapjanak az álláskeresés során felmerülő gyakorlati és elméleti kérdéseik 
tisztázásához, gyakorlatot szerezzenek az önéletrajz írás, az első interjú, a kérdezéstechnika, az önérvényesítő 
kommunikáció területén. További cél praktikus ötletekkel, tanácsokkal elérni, hogy a hallgatók tudatosan tervezzék 
pályájukat, és rendelkezzenek rövid- és középtávú pályaképpel, önismerettel.  

 
Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: elméleti és empirikus ismeretek, önismeret 
képesség: elemzés, értékelés, alkalmazás, irányítás, kooperáció 
attitűd: nyitottság, elkötelezettség, objektivitás, korrektség 
autonómia és felelősség: önállóság, tisztelet, fejlődés, önmenedzselés. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 
 
Karriertervezési ismeretek  
Az álláskeresési folyamat lépései  
Hatékony álláskeresési technikák (önéletrajzírás, munkapiaci marketing, felkészülés az állásinterjúra stb.) megismerése, 
elsajátítása, begyakorlása 
Karrierterv-készítés 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A tréningen való aktív részvétel, az egyéni és kiscsoportos feladatokban való részvétel, a saját karrierterv-elkészítése.  
 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
 

Kötelező irodalom: 
Dara – Henczi – Szetei (2006): Állásvadászat és karriertervezés. Budapest, Perfekt  
Hatházi Alexa – Kőrösi Márta – Krista Zita (2000): Álláskeresők útikönyve. Budapest, Athenaeum 
Pintér Zsolt (2008): Hogyan csináljunk karriert? Az álláskeresés enciklopédiája. Horton International Hungary Kft,. 
Kránitz Éva (2017): Állásinterjú haladóknak - 150 állásinterjú-kérdés & 250 mintaválasz, Bp., Coaching Partner Kft. ISBN: 

9786158043717 
Clark, Timothy - Osterwalder, Alexander - Pigneur, Yves (2012): Business Model You - A One-Page Method For 
Reinventing Your Career Wiley, John, & Sons, Inc. ISBN: 1118156315 
 

Ajánlott irodalom: 
Clark, Tim - Osterwalder, Alexander - Pigneur, Yves (2012): Business Model You - Dein Leben - Deine Karriere - Dein 

Spiel. Campus ISBN: 3593397250 
Templar, Richard (2010): A karrierépítés 100 szabálya Bp, Scolar. ISBN: 9789632441597 

 
  

https://www.libri.hu/szerzok/kranitz_eva.html
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Tantárgy neve: 
Álláskeresési tréning 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM6603 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Dr. Osváth Andrea egy. adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tréning célja, hogy a hallgatók segítséget kapjanak az álláskeresés során felmerülő gyakorlati és elméleti kérdéseik 
tisztázásához, gyakorlatot szerezzenek az önéletrajz írás, az első interjú, a kérdezéstechnika, az önérvényesítő 
kommunikáció területén. További cél praktikus ötletekkel, tanácsokkal elérni, hogy a hallgatók tudatosan tervezzék 
pályájukat, és rendelkezzenek rövid- és középtávú pályaképpel, önismerettel.  

 
Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: elméleti és empirikus ismeretek, önismeret 
képesség: elemzés, értékelés, alkalmazás, irányítás, kooperáció 
attitűd: nyitottság, elkötelezettség, objektivitás, korrektség 
autonómia és felelősség: önállóság, tisztelet, fejlődés, önmenedzselés. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 
 
Karriertervezési ismeretek  
Az álláskeresési folyamat lépései  
Hatékony álláskeresési technikák (önéletrajzírás, munkapiaci marketing, felkészülés az állásinterjúra stb.) megismerése, 
elsajátítása, begyakorlása 
Karrierterv-készítés 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A tréningen való aktív részvétel, az egyéni és kiscsoportos feladatokban való részvétel, a saját karrierterv-elkészítése.  
 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
 

Kötelező irodalom: 
Dara – Henczi – Szetei (2006): Állásvadászat és karriertervezés. Budapest, Perfekt  
Hatházi Alexa – Kőrösi Márta – Krista Zita (2000): Álláskeresők útikönyve. Budapest, Athenaeum 
Pintér Zsolt (2008): Hogyan csináljunk karriert? Az álláskeresés enciklopédiája. Horton International Hungary Kft,. 
Kránitz Éva (2017): Állásinterjú haladóknak - 150 állásinterjú-kérdés & 250 mintaválasz, Bp., Coaching Partner Kft. ISBN: 

9786158043717 
Clark, Timothy - Osterwalder, Alexander - Pigneur, Yves (2012): Business Model You - A One-Page Method For 
Reinventing Your Career Wiley, John, & Sons, Inc. ISBN: 1118156315 
 

Ajánlott irodalom: 
Clark, Tim - Osterwalder, Alexander - Pigneur, Yves (2012): Business Model You - Dein Leben - Deine Karriere - Dein Spiel. 

Campus ISBN: 3593397250 
Templar, Richard (2010): A karrierépítés 100 szabálya Bp, Scolar. ISBN: 9789632441597 

 
  

https://www.libri.hu/szerzok/kranitz_eva.html
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Tantárgy neve: 
Interkulturális kommunikáció 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBNSZM6604; 
Tárgyfelelős intézet:  
Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Urbán Anna, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6 T Előfeltétel: --- 

Óraszám/hét: 0+2 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy hallgatói megismerkednek a tárgy alapfogalmaival, a kultúraközi kommunikáció dimenzióival, a kultúra 
egyéni és társadalmi összefüggéseivel, a kultúraközi kommunikációs kihívásokkal és a kulturális sztereotípiák 
fogalmával, valamint az interkulturális kommunikációkutatások történetével. Foglalkozunk az etnocentrizmus és 
a kulturális relativizmus fogalmával, illetve a kultúraközi kommunikáció problémáival, zavaraival, továbbá a 
multikulturalitás fogalmával, irányzataival, elméleteivel. Bemutatásra kerülnek a verbális és nem verbális 
kommunikáció közti összefüggések, és ezek interkulturális vonatkozásai. 
Olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és 
azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Képesek a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média 
elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Jártasak írott szövegek és képi információk 
értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. Szilárd 
elméleti, módszertani alapokat biztosítani az alapszak specializációira épülő mesterképzések és a kutatói pálya 
felé orientálódóknak.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri az elméleti problémafelvetés és problémamegoldás mai változatait és jártasságot szerez a 

problémák szakszerű kezelésének gyakorlataiban. Ismeretekkel rendelkezik a mozgókép, az írott vizuális és 
mediális kommunikáció, a nyelvészet mibenlétéről, történetéről, jelentőségéről és társadalmi szerepéről.  

képesség: Képes arra, hogy kreatív módon írjon, és kritikai tevékenységet fejtsen ki a kultúra különböző 
területein. Ez az alkalmasság kiterjed a nyomtatott és elektronikus sajtóban és egyéb kiadványokban 
megjelenő műbírálatok írására, politikai és közéleti elemzések elvégzésére, ismeretterjesztő tudósítások, 
beszédek és prezentációk készítésére és értékelésére, a kultúra szervezésében való közreműködésre. Képes 
több műfajban az adott műfajnak vagy egyéb igényeknek megfelelő írásbeli és szóbeli prezentációra. Képes 
a nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében hatékony kommunikációra. 
Képes a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására. Képes 
művelődési, művészeti és műemlékvédelmi intézményekben, kutatóintézetekben, az igazgatás területén, 
oktatási és ismeretterjesztési fórumokon, a tömegkommunikációban a kultúrakutatáshoz kapcsolódó 
feladatkörök ellátására, akár középvezetői szinten is.  

attitűd: Nyitott a párbeszédre és az együttműködésre. Képes figyelemmel meghallgatni mások álláspontját, és 
elfogulatlanul mérlegelni az előadott vélemények tartalmát. Nyitott más kultúrákra, a kulturális 
sokszínűségre. Közvetíti az elsajátított kulturális értékeket. Fejleszti nyelvtudását. Egy számára újszerű 
kérdéskörben is képes tájékozódni, információkat szerezni, látókörét bővíteni, véleményét ennek 
megfelelően körültekintően kialakítani és kifejezni. Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az 
egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.  

autonómia és felelősség: Fontosnak tartja a párbeszédet és az együttműködést a különböző felfogású társadalmi 
csoportok között. Véleményét körültekintően alakítja ki, tájékozódik és felelősséget vállal saját 
álláspontjáért. Véleményét argumentumokra alapozza. Véleményalkotásában képviseli az emberi méltóság 
szellemi követelményeit. Elutasítja mások érzelmi vagy ideológiai alapú manipulálását. Elkötelezett az 
emberi méltóság által megkövetelt, etikailag és szellemileg alapos érvelés mellett. Felelősséget vállal akár 
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szóban, akár írásban megfogalmazott véleményéért, közéleti és tudományos téren is.  

Tantárgy tematikus leírása: 
Gyakorlat 

1. Bevezetés a kultúraközi kommunikáció-tanulmányokba 
2.Az interkulturális kommunikáció- kutatások története 
3. Az interkulturális kommunikáció iskolái (Hall, Hofstede, Kluckhohn, Trompenaars) 
4. Proxemika   
5. Nemzeti dimenziók  
6. Maszkulin –feminin kultúrák 
7. Individualista- kollekvtivista társadalmak 
8. A kultúra tér- és idődimenziói (monokronisztukus – polikronisztikus, múlt – jelen-jövő orientáció) 
9. Bizonytalanságkerülés 
10. Hatalmi távolság 
11.  Alacsony és erős kontextusú kultúrák  
12. A kultúra és a kommunikáció összefüggései; a kulturális különbségek dimenziói (etnocentrizmus- 

etnorelativizmus) 
13. A kommunikációs folyamatot befolyásoló tényezők; elvárások: pozitív és negatív sztereotípiák  
14. Kommunkatív kompetencia és interkulturális kompetencia (fejlődési szakaszok) 

Félévközi számonkérés módja: 
zárthelyi dolgozat, órákon való részvétel 
 
Értékelése: 
elégséges: 60 százalékos teljesítménytől, közepes 71%-tól,  jó: 81%-től, jeles 91 százalékos teljesítménytől 

Kötelezően irodalom:  
ARGYLE, Michael: Társas viszonyok. In. Hewstone, M. – Stobe, W. – Codol, J-P. – Stephenson, G. M. (szerk.): 

Szociálpszichológia. Budapest, Közgazdasági és Jogi, 1995, 245-287. o. 
BÉRES István – HORÁNYI Özséb (szerk): Társadalmi kommunikáció. Osiris, Budapest, 1999 
Falkné dr. Bánó, K. 2008. Kultúraközi kommunikáció. Budapest: Perfekt  
GHEORGHE, Nicolae − ACTON, Thomas: A multikulturalitás problémái: kisebbségi, etnikai, nemzetiségi és emberi 

jogok Replika (23−24), 1996 
GRICE, H. Paul: A társalgás logikája. In: PLÉH Csaba – SÍKLAKI István– TERESTYÉNI Tamás (szerk.): Nyelv, 

kommunikáció, cselekvés. Osiris, Budapest, 1997, 213–227. o. 
FEISCHMIDT Margit (szerk.): Multikulturalizmus. Osiris, Budapest, 1997 
HALL, Edward, T.: Hidden Dimension, London, Sage. 1966 
HELLER Mária – RÉNYI Ágnes: A nyilvános kommunikáció szociológiai modellje. In. Jel-Kép 1996/4, 3-21. o. 
HIDASI, Judit (szerk.): Kultúra, viselkedés, kommunikáció. Budapest, KJK, Bp. 1992 
Hofstede, G. 2008. Kultúrák és szervezetek. Bp  
URBÁN, A. 2007. Interkulturális tanulmányok – Intercultural communication. Miskolci Egyetem 
URBÁN A. 2006. Kulturális kompetencia - kommunikatív kompetencia - interkulturális kompetencia. In: Nyelvi 

Kompetencia - kommunikatív kompetencia. Szerk. GECSŐ Tamás. TINTA KÖNYVKIADÓ: Budapest. 380-385. 
 
Ajánlott irodalom: 
KOMLÓSI László Imre − KNIPF Erzsébet: Egynyelvűség és többnyelvűség, interkulturalitás és multikulturalitás. 

Modern filológiai közlemények (4): 44−53. 2002 
Közösség és Nyilvánosság. In: Horányi Özséb (szerk): Kommunikáció II. A kommunikáció Világa, GENERAL PRESS, 

2003 
NIEDERMÜLLER Péter: A kultúraközi kommunikációról. In: Béres István/Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi 

kommunikáció. Budapest: Osiris 1999. p. 96–111.  
TOMPENAARS, Fons: Riding the Waves of Culture. Nicolas Brealey, London, 1998 
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Tantárgy neve: 
Interkulturális kommunikáció 

Tantárgy Neptun kódja:  
 BTBLSZM6604 
Tárgyfelelős intézet:  
Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete 

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Urbán Anna, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6 T Előfeltétel: --- 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: gyakorlat 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy hallgatói megismerkednek a tárgy alapfogalmaival, a kultúraközi kommunikáció dimenzióival, a kultúra 
egyéni és társadalmi összefüggéseivel, a kultúraközi kommunikációs kihívásokkal és a kulturális sztereotípiák 
fogalmával, valamint az interkulturális kommunikációkutatások történetével. Foglalkozunk az etnocentrizmus és 
a kulturális relativizmus fogalmával, illetve a kultúraközi kommunikáció problémáival, zavaraival, továbbá a 
multikulturalitás fogalmával, irányzataival, elméleteivel. Bemutatásra kerülnek a verbális és nem verbális 
kommunikáció közti összefüggések, és ezek interkulturális vonatkozásai. 
Olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és 
azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Képesek a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média 
elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Jártasak írott szövegek és képi információk 
értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. Szilárd 
elméleti, módszertani alapokat biztosítani az alapszak specializációira épülő mesterképzések és a kutatói pálya 
felé orientálódóknak.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Ismeri az elméleti problémafelvetés és problémamegoldás mai változatait és jártasságot szerez a 

problémák szakszerű kezelésének gyakorlataiban. Ismeretekkel rendelkezik a mozgókép, az írott vizuális és 
mediális kommunikáció, a nyelvészet mibenlétéről, történetéről, jelentőségéről és társadalmi szerepéről.  

képesség: Képes arra, hogy kreatív módon írjon, és kritikai tevékenységet fejtsen ki a kultúra különböző 
területein. Ez az alkalmasság kiterjed a nyomtatott és elektronikus sajtóban és egyéb kiadványokban 
megjelenő műbírálatok írására, politikai és közéleti elemzések elvégzésére, ismeretterjesztő tudósítások, 
beszédek és prezentációk készítésére és értékelésére, a kultúra szervezésében való közreműködésre. Képes 
több műfajban az adott műfajnak vagy egyéb igényeknek megfelelő írásbeli és szóbeli prezentációra. Képes 
a nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében hatékony kommunikációra. 
Képes a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására. Képes 
művelődési, művészeti és műemlékvédelmi intézményekben, kutatóintézetekben, az igazgatás területén, 
oktatási és ismeretterjesztési fórumokon, a tömegkommunikációban a kultúrakutatáshoz kapcsolódó 
feladatkörök ellátására, akár középvezetői szinten is.  

attitűd: Nyitott a párbeszédre és az együttműködésre. Képes figyelemmel meghallgatni mások álláspontját, és 
elfogulatlanul mérlegelni az előadott vélemények tartalmát. Nyitott más kultúrákra, a kulturális 
sokszínűségre. Közvetíti az elsajátított kulturális értékeket. Fejleszti nyelvtudását. Egy számára újszerű 
kérdéskörben is képes tájékozódni, információkat szerezni, látókörét bővíteni, véleményét ennek 
megfelelően körültekintően kialakítani és kifejezni. Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az 
egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.  

autonómia és felelősség: Fontosnak tartja a párbeszédet és az együttműködést a különböző felfogású társadalmi 
csoportok között. Véleményét körültekintően alakítja ki, tájékozódik és felelősséget vállal saját 
álláspontjáért. Véleményét argumentumokra alapozza. Véleményalkotásában képviseli az emberi méltóság 
szellemi követelményeit. Elutasítja mások érzelmi vagy ideológiai alapú manipulálását. Elkötelezett az 
emberi méltóság által megkövetelt, etikailag és szellemileg alapos érvelés mellett. Felelősséget vállal akár 
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szóban, akár írásban megfogalmazott véleményéért, közéleti és tudományos téren is.  

Tantárgy tematikus leírása: 
Gyakorlat 

1. Bevezetés a kultúraközi kommunikáció-tanulmányokba 
2.Az interkulturális kommunikáció- kutatások története 
3. Az interkulturális kommunikáció iskolái (Hall, Hofstede, Kluckhohn, Trompenaars) 
4. Proxemika   
5. Nemzeti dimenziók  
6. Maszkulin –feminin kultúrák 
7. Individualista- kollekvtivista társadalmak 
8. A kultúra tér- és idődimenziói (monokronisztukus – polikronisztikus, múlt – jelen-jövő orientáció) 
9. Bizonytalanságkerülés 
10. Hatalmi távolság 
11.  Alacsony és erős kontextusú kultúrák  
12. A kultúra és a kommunikáció összefüggései; a kulturális különbségek dimenziói (etnocentrizmus- 

etnorelativizmus) 
13. A kommunikációs folyamatot befolyásoló tényezők; elvárások: pozitív és negatív sztereotípiák  
14. Kommunkatív kompetencia és interkulturális kompetencia (fejlődési szakaszok) 

Félévközi számonkérés módja: 
zárthelyi dolgozat, órákon való részvétel 
 
Értékelése: 
elégséges: 60 százalékos teljesítménytől, közepes 71%-tól,  jó: 81%-től, jeles 91 százalékos teljesítménytől 

Kötelezően irodalom:  
ARGYLE, Michael: Társas viszonyok. In. Hewstone, M. – Stobe, W. – Codol, J-P. – Stephenson, G. M. (szerk.): 

Szociálpszichológia. Budapest, Közgazdasági és Jogi, 1995, 245-287. o. 
BÉRES István – HORÁNYI Özséb (szerk): Társadalmi kommunikáció. Osiris, Budapest, 1999 
Falkné dr. Bánó, K. 2008. Kultúraközi kommunikáció. Budapest: Perfekt  
GHEORGHE, Nicolae − ACTON, Thomas: A multikulturalitás problémái: kisebbségi, etnikai, nemzetiségi és emberi 

jogok Replika (23−24), 1996 
GRICE, H. Paul: A társalgás logikája. In: PLÉH Csaba – SÍKLAKI István– TERESTYÉNI Tamás (szerk.): Nyelv, 

kommunikáció, cselekvés. Osiris, Budapest, 1997, 213–227. o. 
FEISCHMIDT Margit (szerk.): Multikulturalizmus. Osiris, Budapest, 1997 
HALL, Edward, T.: Hidden Dimension, London, Sage. 1966 
HELLER Mária – RÉNYI Ágnes: A nyilvános kommunikáció szociológiai modellje. In. Jel-Kép 1996/4, 3-21. o. 
HIDASI, Judit (szerk.): Kultúra, viselkedés, kommunikáció. Budapest, KJK, Bp. 1992 
Hofstede, G. 2008. Kultúrák és szervezetek. Bp  
URBÁN, A. 2007. Interkulturális tanulmányok – Intercultural communication. Miskolci Egyetem 
URBÁN A. 2006. Kulturális kompetencia - kommunikatív kompetencia - interkulturális kompetencia. In: Nyelvi 

Kompetencia - kommunikatív kompetencia. Szerk. GECSŐ Tamás. TINTA KÖNYVKIADÓ: Budapest. 380-385. 
 
Ajánlott irodalom: 
KOMLÓSI László Imre − KNIPF Erzsébet: Egynyelvűség és többnyelvűség, interkulturalitás és multikulturalitás. 

Modern filológiai közlemények (4): 44−53. 2002 
Közösség és Nyilvánosság. In: Horányi Özséb (szerk): Kommunikáció II. A kommunikáció Világa, GENERAL PRESS, 

2003 
NIEDERMÜLLER Péter: A kultúraközi kommunikációról. In: Béres István/Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi 

kommunikáció. Budapest: Osiris 1999. p. 96–111.  
TOMPENAARS, Fons: Riding the Waves of Culture. Nicolas Brealey, London, 1998 
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Tantárgy neve:   
Kisebbségszociológia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZMCS64 
Tárgyfelelős intézet: ATI 

Tantárgyelem: szabadon választható, 
specializációnbelül 

Tárgyfelelős: Gyukits György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 2T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2+0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3  Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy megismertet a társadalmak kisebbségekre és többségre tagozódásának folyamatával, bemutatja a 
különböző szempontok alapján elkülönülő kisebbségeket. Részletesen foglalkozik a Magyarországon élő nemzeti 
és etnikai kisebbségekkel, a határon túl élő magyarok helyzetével valamint a különféle életmódbeli kisebbségek 
helyzetével. Tárgyalja azokat a társadalmi problémákat, melyek a kisebbségek és a többség együttéléséből 
fakadhatnak, így foglalkozik az előítéletekkel, a diszkriminációval, a társadalmi egyenlőtlenségek rendszerévek, 
illetve a konfliktusok megelőzéséhez nélkülözhetetlen empátiával és toleranciával. 

 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A kisebbségekkel kapcsolatos komplex ismeretanyag, mely elsősorban a szociális tényezőkre helyezi a 
hangsúlyt 
képesség: a kisebbségi léttel kapcsolatos problémák felismerése, kezelése 
attitűd: a másság elfogadása, tolerancia 
autonómia és felelősség: a kisebbségekkel kapcsolatos felelősségérzet 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. Bevezetés, alapfogalmak, kisebbség - többség 
2. Előítélet, diszkrimináció, konfliktusok, tolernacia. 
3. Társadalmi inklúzió – exklúzió, társadalmi integráció. 
4. Magyarországi főbb etnikai és nemzetiségi csoportok.  
    Németek,. Szlovákok, Szerbek…..  
    Nemzetiségi csoportok Borsodban, Miskolcon 
5. A magyarországi roma népesség. Kultúra, hagyományok. 
6-8. A roma népesség szociális helyzete. 
9. Romák Észak-magyarországon, Borsodban, Miskolcon. 
10. A romák integrációja és az ezt elősegítő társadalmi kezdeményezések. 
11. Határon túli magyarok. 
12. Fogyatékosok.  
13. Civil társadalom és kisebbségek. 
14. Európai kisebbségek Összefoglalás. 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -  
kollokvium teljesítésének módja, szóbeli 
értékelése 
Tételek: 
1. Bevezetés, alapfogalmak, kisebbség - többség 
2. Előítélet, diszkrimináció, konfliktusok, tolernacia. 
3. Társadalmi inklúzió – exklúzió, társadalmi integráció. 
4. Magyarországi főbb etnikai és nemzetiségi csoportok.  
    Németek,. Szlovákok, Szerbek…..  
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    Nemzetiségi csoportok Borsodban, Miskolcon 
5. A magyarországi roma népesség. Kultúra, hagyományok. 
6-8. A roma népesség szociális helyzete. 
9. Romák Észak-magyarországon, Borsodban, Miskolcon. 
10. A romák integrációja és az ezt elősegítő társadalmi kezdeményezések. 
11. Határon túli magyarok. 
12. Fogyatékosok.  
13. Civil társadalom és kisebbségek. 
14. Európai kisebbségek 

Kötelező irodalom: 
CSEPELI, Gy. – ÖRKÉNY, A. – SZÉKELYI, M. (szerk.): Kisebbségszociológia. Szöveggyűjtemény egyetemi és főiskolai 

hallgatók számára. Minoritás Alapítvány, Budapest, 1997.  
GIDDENS, A.-DIAMOND, P. (szerk.): Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről – és az új egyenlőségről. Budapest, 

Napvilág Kiadó, 2006. 
Introduction to Sociology: Chapter 11. Race and Ethnicity 
https://opentextbc.ca/introductiontosociology/chapter/chapter11-race-and-ethnicity/ 
KÖNCZEI, Gy.: Fogyatékosok a társadalomban. (Újabb adatok a kitaszítottság anatómiájához). Gondolat, Budapest, 

1992. 
 
Ajánlott irodalom: 

ANDORKA, R. –HRADIL, S. –. PESCHAR, J. L. (szerk.): Társadalmi rétegződés.  
Aula, Budapest, 1995. 

Cigánynak születni. Szerk. Szalai Júlia. Aktív Társadalom Alapítvány /Új Mandátum 2000. 
LADÁNYI, J.- SZELÉNYI, I: A kirekesztettség változó formái. Budapest, Napvilág Kiadó, 2004. 
Papp Z. Atilla: Idősoros roma tanulói arányok, és kihatásuk a kompetenciaeredményekre. 
In.: Cigány kisebbség: oktatás, egyház, kultúra. http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2011/ProMino11-3-08-

Papp.pdf 
 

 
  

http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2011/ProMino11-3-08-Papp.pdf
http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2011/ProMino11-3-08-Papp.pdf
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Tantárgy neve: 
Kisebbségszociológia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZMCS64 
Tárgyfelelős intézet: ATI 

Tantárgyelem: szabadon választható, 
specializációnbelül 

Tárgyfelelős: Gyukits György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 2Ö Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 12+0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3  Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy megismertet a társadalmak kisebbségekre és többségre tagozódásának folyamatával, bemutatja a 
különböző szempontok alapján elkülönülő kisebbségeket. Részletesen foglalkozik a Magyarországon élő nemzeti 
és etnikai kisebbségekkel, a határon túl élő magyarok helyzetével valamint a különféle életmódbeli kisebbségek 
helyzetével. Tárgyalja azokat a társadalmi problémákat, melyek a kisebbségek és a többség együttéléséből 
fakadhatnak, így foglalkozik az előítéletekkel, a diszkriminációval, a társadalmi egyenlőtlenségek rendszerévek, 
illetve a konfliktusok megelőzéséhez nélkülözhetetlen empátiával és toleranciával. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A kisebbségekkel kapcsolatos komplex ismeretanyag, mely elsősorban a szociális tényezőkre helyezi a 
hangsúlyt 
képesség: a kissebbségi léttel kapcsolatos problémák felismerése, kezelése 
attitűd: a másság elfogadása, tolerancia 
autonómia és felelősség: a kisebbségekkel kapcsolatos felelősségérzet 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. Bevezetés, alapfogalmak, kisebbség - többség 
2. Előítélet, diszkrimináció, konfliktusok, tolernacia. 
3. Társadalmi inklúzió – exklúzió, társadalmi integráció. 
4. Magyarországi főbb etnikai és nemzetiségi csoportok.  
    Németek,. Szlovákok, Szerbek…..  
    Nemzetiségi csoportok Borsodban, Miskolcon 
5. A magyarországi roma népesség. Kultúra, hagyományok. 
6-8. A roma népesség szociális helyzete. 
9. Romák Észak-magyarországon, Borsodban, Miskolcon. 
10. A romák integrációja és az ezt elősegítő társadalmi kezdeményezések. 
11. Határon túli magyarok.  
12. Fogyatékosok.  
13. Civil társadalom és kisebbségek. 
14. Európai kisebbségek Összefoglalás. 

Számonkérés módja: aláírásért 6-8 oldalas beadandó dolgozat melynek témája az első órán kerül kijelölésre a 
hallgatói témaválasztás alapján, vizsga: kollokviumon szóbeli vizsga, az előadás témái egyben tételek. 
 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: - 
kollokvium teljesítésének módja, szóbeli értékelése 
Tételek: 
1. Bevezetés, alapfogalmak, kisebbség - többség 
2. Előítélet, diszkrimináció, konfliktusok, tolernacia. 
3. Társadalmi inklúzió – exklúzió, társadalmi integráció. 
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4. Magyarországi főbb etnikai és nemzetiségi csoportok: Németek, Szlovákok, Szerbe, Nemzetiségi csoportok 
Borsodban, Miskolcon 
5. A magyarországi roma népesség. Kultúra, hagyományok. 
6. A roma népesség szociális helyzete. 
7 Romák Észak-magyarországon, Borsodban, Miskolcon. 
8. A romák integrációja és az ezt elősegítő társadalmi kezdeményezések. 
9. Határon túli magyarok. 
10. Fogyatékosok.  
11. Civil társadalom és kisebbségek. 
12. Európai kisebbségek 
 

Kötelező irodalom: 
CSEPELI, Gy. – ÖRKÉNY, A. – SZÉKELYI, M. (szerk.): Kisebbségszociológia. Szöveggyűjtemény egyetemi és főiskolai 

hallgatók számára. Minoritás Alapítvány, Budapest, 1997.  
GIDDENS, A.-DIAMOND, P. (szerk.): Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről – és az új egyenlőségről. Budapest, 

Napvilág Kiadó, 2006. 
Introduction to Sociology: Chapter 11. Race and Ethnicity 
https://opentextbc.ca/introductiontosociology/chapter/chapter11-race-and-ethnicity/ 
KÖNCZEI, Gy.: Fogyatékosok a társadalomban. (Újabb adatok a kitaszítottság anatómiájához). Gondolat, Budapest, 

1992. 
 
Ajánlott irodalom: 
ANDORKA, R. –HRADIL, S. –. PESCHAR, J. L. (szerk.): Társadalmi rétegződés.  

Aula, Budapest, 1995. 
Cigánynak születni. Szerk. Szalai Júlia. Aktív Társadalom Alapítvány /Új Mandátum 2000. 
LADÁNYI, J.- SZELÉNYI, I: A kirekesztettség változó formái. Budapest, Napvilág Kiadó, 2004. 
Papp Z. Atilla: Idősoros roma tanulói arányok, és kihatásuk a kompetenciaeredményekre. 
In.: Cigány kisebbség: oktatás, egyház, kultúra. 
http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2011/ProMino11-3-08-Papp.pdf 
 

 
 
  

http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2011/ProMino11-3-08-Papp.pdf
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Tantárgy neve: 
Demográfia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM6605 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Mihályi Helga, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2+0 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A félév során a hallgatók a társadalom és annak folyamatai jobb megértése érdekében betekintenek a 
népességtudomány alapjaiba. Egyrészről a népességstatisztika kategóriáit és legfőbb mutatóit, másrészről a 
népesedési folyamatokat vizsgáljuk meg. Ezeket egészítik ki a népesdésről szóló elméletek, illetve a népesség 
számának és összetételének befolyásolására irányuló törekvések felvázolásai. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: elemzés, alkalmazás, együttműködés 
attitűd: nyitottság, empátia, elkötelezettség 
autonómia és felelősség: segítés, intervenció, fejlődés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 
1. A demográfia tárgya, szemlélete és módszerei 
2. A demográfia forrásai 
3. A világ és Magyarország népességszáma 
4. A népesség összetétele társadalmi nem és életkor szerint 
5. A népesség családi állapota és kulturális helyzet szerinti összetétele 
6. A népesség foglalkozása és nyelvi, etnikai összetétele 
7. A népesség területi elhelyezkedése 
8. Zárthelyi dolgozat 
9. A házasság és a házasság megszűnése 
10. Születések, termékenység 
11. Halálozások, halandóság 
12. Mobilitás és migráció 
13. Népesedéspolitika 
14. Népesedéselméletek 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Zárthelyi dolgozat 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli vizsga: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles  

Kötelező irodalom: 
MIHÁLYI Helga: A demográfia alapjai. In: Szociológiai olvasókönyv. BÍBOR KIADÓ, Miskolc, 2008. 54-71. 

KOVÁCS Zoltán: Népesség- és településföldrajz. ELTE EÖTVÖS KIADÓ, Budapest, 2013. 
Helga MIHÁLYI: The Demographical Situation of Miskolc as reflected in the Data of Hungary – Possibilities of the 

Politics of Population Growth. Kézirat. 
Ajánlott irodalom: 
Erzsébet FÖLDHÁZY: Structure and future of Hungary’s population.  
     file:///C:/Users/User/Downloads/893-658-1-PB.pdf  

KLINGER András: Demográfia. KSH, Budapest, 1996. 
MIHÁLYI Helga: A cigány népesség demográfiai sajátosságai. Szellem és Tudomány, 2016/1-2. 27-47. 

VUKOVICH György: A demográfia alapjai. MISKOLCI EGYETEM, Miskolc, 1997. 

file:///C:/Users/User/Downloads/893-658-1-PB.pdf
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Tantárgy neve: 
Demográfia 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM6605 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Mihályi Helga, mesteroktató 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A félév során a hallgatók a társadalom és annak folyamatai jobb megértése érdekében betekintenek a 
népességtudomány alapjaiba. Egyrészről a népességstatisztika kategóriáit és legfőbb mutatóit, másrészről a 
népesedési folyamatokat vizsgáljuk meg. Ezeket egészítik ki a népesdésről szóló elméletek, illetve a népesség 
számának és összetételének befolyásolására irányuló törekvések felvázolásai. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: elméleti és empirikus ismeretek 
képesség: elemzés, alkalmazás, együttműködés 
attitűd: nyitottság, empátia, elkötelezettség 
autonómia és felelősség: segítés, intervenció, fejlődés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás, gyakorlat: 

15. A demográfia tárgya, szemlélete és módszerei 

16. A demográfia forrásai 

17. A világ és Magyarország népességszáma 

18. A népesség összetétele társadalmi nem és életkor szerint 

19. A népesség családi állapota és kulturális helyzet szerinti összetétele 

20. A népesség foglalkozása és nyelvi, etnikai összetétele 

21. A népesség területi elhelyezkedése 

22. Zárthelyi dolgozat 

23. A házasság és a házasság megszűnése 

24. Születések, termékenység 

25. Halálozások, halandóság 

26. Mobilitás és migráció 

27. Népesedéspolitika 

28. Népesedéselméletek 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Zárthelyi dolgozat 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli vizsga: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles  

Kötelező irodalom: 
MIHÁLYI Helga: A demográfia alapjai. In: Szociológiai olvasókönyv. BÍBOR KIADÓ, Miskolc, 2008. 54-71. 

KOVÁCS Zoltán: Népesség- és településföldrajz. ELTE EÖTVÖS KIADÓ, Budapest, 2013. 
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Helga MIHÁLYI: The Demographical Situation of Miskolc as reflected in the Data of Hungary – Possibilities of the 
Politics of Population Growth. Kézirat. 

Ajánlott irodalom: 
Erzsébet FÖLDHÁZY: Structure and future of Hungary’s population.  
     file:///C:/Users/User/Downloads/893-658-1-PB.pdf  

KLINGER András: Demográfia. KSH, Budapest, 1996. 
MIHÁLYI Helga: A cigány népesség demográfiai sajátosságai. Szellem és Tudomány, 2016/1-2. 27-47. 

VUKOVICH György: A demográfia alapjai. MISKOLCI EGYETEM, Miskolc, 1997. 

 
  

file:///C:/Users/User/Downloads/893-658-1-PB.pdf
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Tantárgy neve:  
Társadalmi egyenlőtlenségek 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM6606 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6 Előfeltétel: 

Óraszám/hét: 2-0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus bemutatja a társadalmi egyenlőtlenségekre vonatkozó elemzési kereteket, az egyenlőtlenség 
legfontosabb dimenzióit. 
Fejlesztendő kompetenciák:  
tudás: Ismeretek a társadalom töredezettségének hátterében álló folyamatokat és jelenségeket. Képesek leírni a 
társadalmi egyenlőtlenség dimenziót, hátterét.  
képesség: A társadalmi élet jelenségeinek holisztikus szemlélete.  
attitűd: Nyitottság, empátia. 
autonómia és felelősség: Felelősségteli attitűd a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok problémáinak 
megértése és kezelése iránt.  

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A társadalom alapszerkezete 
2. A társadalom szerkezetének leírására használt modellek 
3. Egyenlőtlenségek a társadalomelméletben 
5. A társadalmi egyenlőtlenségek szociológiatörténeti leírásai 
6. Társadalmi egyenlőtlenségek okai 
7. Társadalmi egyenlőtlenségek – uniós helyzetkép 
8. Társadalmi egyenlőtlenségek – hazai példák 
9.A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei 
10. Jó gyakorlatok 
11. Közösségek, csoportok és egyenlőtlenségek 
12. A társadalmi egyenlőtlenségek jogszabályi környezete 
13. Lehetséges-e a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása?  
14. Összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
 - 
Az előadás teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli vizsga a félév végén.  
Pontozás:  
38-40: jeles (5) 
35-38: jó (4) 
29-34: 3 (közepes) 
21-28: 2 (elégséges) 
0-20: 1 (elégtelen) 
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Kötelező irodalom:  
ANGELUSZ Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum,  
Budapest, 1999 
KOLOSI Tamás: Tagolt társadalom. Gondolat, Budapest, 1987, 89-123. o. 
Robert K. Merton Social Structure and Anomie. American Sociological Review 
Vol. 3, No. 5 (Oct., 1938), pp. 672-682 
RÓBERT Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések.  
Új Mandátum, Budapest, 1998 
 
Ajánlott irodalom: 
ALEXANDER Jeffrey C.: Szociológiaelmélet a II. világháború után. Balassi, Budapest, 1996, 122-147. o. 
ANDORKA Rudolf: A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése a rendszerváltás óta. In: Szociológiai Szemle 1996. 
1. 
ANDORKA Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat, Budapest, 1982. 
ANGELUSZ Róber – TARDOS Róbert: Hálózatok, stílusok, struktúrák. ELTE Szociológiai Intézet, 1991 
FÁBIÁN Zoltán – KOLOSI Tamás – RÓBERT Péter: Fogyasztás és életstílus. In: KOLOSI T. – TÓTH I. Gy. – VUKOVICH 
Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2000. Budapest, TÁRKI, 2000. 225-259. o. 
FERGE Zsuzsa 1969: Társadalmunk rétegződése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 77-158. o. 
GAZSÓ Ferenc: A társadalmi folyamatok és az oktatási rendszer. In: Századvég. Új folyam. 1997. 7. szám 
KOLOSI Tamás (szerk.) Elméletek és hipotézisek. Rétegződés-modell vizsgálat I. Társadalomtudományi Intézet, 
1982 
KOLOSI Tamás (szerk.): Egyenlőtlen helyzetek. Kossuth, Budapest, 1988 
KONRÁD György- SZELÉNYI Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz.  
Gondolat, Budapest, 1989 
LENGYEL György – SZÁNTÓ Zoltán (szerk.): Tőkefajták. A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. AULA, 
Budapest, 1998 
Robert King Merton, Lewis A. Coser: The Idea of social structure: papers in honor of Robert K. Merton. 1975.  
SZELÉNYI Iván-ERIK Costello: A piaci átmenet elmélete: vita és szintézis. In: Szociológia Szemle 1996. 2. 
WEBER, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. (Ebből a negyedik fejezet) 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987, 303-308. o. 
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Tantárgy neve:  
Társadalmi egyenlőtlenségek 

 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM6606 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6 Előfeltétel: 

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus bemutatja a társadalmi egyenlőtlenségekre vonatkozó elemzési kereteket, az egyenlőtlenség 
legfontosabb dimenzióit. 
 
Fejlesztendő kompetenciák:  
tudás: Ismeretek a társadalom töredezettségének hátterében álló folyamatokat és jelenségeket. Képesek leírni a 
társadalmi egyenlőtlenség dimenziót, hátterét.  
képesség: A társadalmi élet jelenségeinek holisztikus szemlélete.  
attitűd: Nyitottság, empátia. 
autonómia és felelősség: Felelősségteli attitűd a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok problémáinak 
megértése és kezelése iránt.  

Tantárgy tematikus leírása: 

1. A társadalom alapszerkezete 
2. A társadalom szerkezetének leírására használt modellek 
3. Egyenlőtlenségek a társadalomelméletben 
5. A társadalmi egyenlőtlenségek szociológiatörténeti leírásai 
6. Társadalmi egyenlőtlenségek okai 
7. Társadalmi egyenlőtlenségek – uniós helyzetkép 
8. Társadalmi egyenlőtlenségek – hazai példák 
9.A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei 
10. Jó gyakorlatok 
11. Közösségek, csoportok és egyenlőtlenségek 
12. A társadalmi egyenlőtlenségek jogszabályi környezete 
13. Lehetséges-e a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása?  
14. Összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
 - 
Az előadás teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli vizsga a félév végén.  
Pontozás:  
38-40: jeles (5) 
35-38: jó (4) 
29-34: 3 (közepes) 
21-28: 2 (elégséges) 
0-20: 1 (elégtelen) 
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Kötelező irodalom:  
ANGELUSZ Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum, Budapest, 1999 
KOLOSI Tamás: Tagolt társadalom. Gondolat, Budapest, 1987, 89-123. o. 
Robert K. Merton Social Structure and Anomie. American Sociological Review. Vol. 3, No. 5 (Oct., 1938), pp. 672-

682 
RÓBERT Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Új Mandátum, Budapest, 

1998 
 
Ajánlott irodalom: 
ALEXANDER Jeffrey C.: Szociológiaelmélet a II. világháború után. Balassi, Budapest, 1996, 122-147. o. 
ANDORKA Rudolf: A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése a rendszerváltás óta. In: Szociológiai Szemle  

1996. 1. 
ANDORKA Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat, Budapest, 1982. 
ANGELUSZ Róber – TARDOS Róbert: Hálózatok, stílusok, struktúrák. ELTE Szociológiai Intézet, 1991 
FÁBIÁN Zoltán – KOLOSI Tamás – RÓBERT Péter: Fogyasztás és életstílus. In: KOLOSI T. – TÓTH I. Gy. – VUKOVICH 

Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2000. Budapest, TÁRKI, 2000. 225-259. o. 
FERGE Zsuzsa 1969: Társadalmunk rétegződése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 77-158. o. 
GAZSÓ Ferenc: A társadalmi folyamatok és az oktatási rendszer. In: Századvég. Új folyam. 1997. 7. szám 
KOLOSI Tamás (szerk.) Elméletek és hipotézisek. Rétegződés-modell vizsgálat I. Társadalomtudományi Intézet, 

1982 
KOLOSI Tamás (szerk.): Egyenlőtlen helyzetek. Kossuth, Budapest, 1988 
KONRÁD György- SZELÉNYI Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz.  
Gondolat, Budapest, 1989 
LENGYEL György – SZÁNTÓ Zoltán (szerk.): Tőkefajták. A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. AULA, 

Budapest, 1998 
Robert King Merton, Lewis A. Coser: The Idea of social structure: papers in honor of Robert K. Merton. 1975.  
SZELÉNYI Iván-ERIK Costello: A piaci átmenet elmélete: vita és szintézis. In: Szociológia Szemle 1996. 2. 
WEBER, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. (Ebből a negyedik fejezet) 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987, 303-308. o. 
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Tantárgy neve: 
Stratégiai menedzsment a szociális szférában 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM6607 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható 
 

Tárgyfelelős: Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6T Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy keretében a stratégiai gondolkodás és tervezés, valamint a vállalati szervezet, irányítás, információs és 
kommunikációs rendszer illetve a vállalati kultúra kérdéseit tekintjük át a szociális szférára vonatkoztatva. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a szociális munka jogi és gazdasági kontextusához kapcsolódik a szervezetek hatékony vezetése, ebben fog 
a hallgatók tudása fejlődni 
képesség: a hallgatóknak fejlődik képessége a szociális munka szakterületein szükséges szakmai feladatok 
ellátásában és dokumentáció készítésében 
attitűd: a jogi és etikai keretek közötti felelős cselekvés fejlődése 
autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Alapfogalmak;  
2. A stratégiai pozíció elemzése;  
3. Tervezési rendszerek;  
4. A stratégiai tervezés kritikája;  
5. A vállalati szervezet (szervezettípusok);  
6. A vállalati szervezet (szervezetelméleti megközelítések);  
7. A stratégiai irányítás rendszere;  
8. Információs és kommunikációs rendszer, 
9. Érdekeltségi és ösztönzési rendszer;  
10. Vállalati kultúra 
11. -14. Prezentációk: szociális intézmények stratégiai menedzsemnt szempontú elemzése 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Prezentáció: Az órán megbeszélt szempontok szerint saját/képzelt szociális intézmény bemutatása 
Gyakorlati jegy: 
A prezentációra és órai aktivitásra alapuló értékelé 

Kötelező irodalom: 
CSATH, M.: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.  

FÜLÖP, Gy: Stratégiai menedzsment. Elmélet és gyakorlat. Perfekt ZRT, Budapest, 2008. 
Helfat, B, C: The Handbook of Organisational Capabilities. Blackwell Publishes, 2004 
Ajánlott irodalom: 

BARAKONYI, K.-LORANGE, P.: Stratégiai management. KJK, Budapest, 1991. 
BARAKONYI, K: Stratégiai tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
http://strategicmanagement.net/ 
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Tantárgy neve: 
Stratégiai menedzsment a szociális szférában 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM6607 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: gy 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 
A tárgy keretében a stratégiai gondolkodás és tervezés, valamint a vállalati szervezet, irányítás, információs és 
kommunikációs rendszer illetve a vállalati kultúra kérdéseit tekintjük át a szociális szférára vonatkoztatva. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a szociális munka jogi és gazdasági kontextusához kapcsolódik a szervezetek hatékony vezetése, ebben fog 
a hallgatók tudása fejlődni 
képesség: a hallgatóknak fejlődik képessége a szociális munka szakterületein szükséges szakmai feladatok 
ellátásában és dokumentáció készítésében 
attitűd: a jogi és etikai keretek közötti felelős cselekvés fejlődése 
autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Alapfogalmak;  
2. A stratégiai pozíció elemzése;  
3. Tervezési rendszerek;  
4. A stratégiai tervezés kritikája;  
5. A vállalati szervezet (szervezettípusok);  
6. A vállalati szervezet (szervezetelméleti megközelítések);  
7. A stratégiai irányítás rendszere;  
8. Információs és kommunikációs rendszer, 
9. Érdekeltségi és ösztönzési rendszer;  
10. Vállalati kultúra 
11. -14. Prezentációk: szociális intézmények stratégiai menedzsemnt szempontú elemzése 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Prezentáció: Az órán megbeszélt szempontok szerint saját/képzelt szociális intézmény bemutatása 
Gyakorlati jegy: 
A prezentációra és órai aktivitásra alapuló értékelé 

Kötelező irodalom: 
CSATH, M.: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.  

FÜLÖP, Gy: Stratégiai menedzsment. Elmélet és gyakorlat. Perfekt ZRT, Budapest, 2008. 
Helfat, B, C: The Handbook of Organisational Capabilities. Blackwell Publishes, 2004 
Ajánlott irodalom: 

BARAKONYI, K.-LORANGE, P.: Stratégiai management. KJK, Budapest, 1991. 
BARAKONYI, K: Stratégiai tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
http://strategicmanagement.net/ 

 
  



 
 

Oldal: 285 / 318 

Tantárgy neve: 
Humánerőforrásgazdálkodás, humánpolitika a 
szociális szférában 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM6608 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható  

Tárgyfelelős: Dr. Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a HR terület alapelemeivel, szociálpszichológiai hátterével. 
E kurzus arra a feltevésre épít, hogy a szervezetekben az emberek jelentik a siker és a szervezeti 
alkalmazkodóképesség zálogát és az a munka, amit végeznek, egyéni boldogulásuknak is meghatározó eleme, 
ezért a kiválasztás, az értékelés, az egymáshoz, a sikerekhez és kudarcokhoz való viszony, azok mélyebb 
szociálpszichológiai hátterének megismerése elengedhetetlen. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a szociális munka jogi és gazdasági kontextusához kapcsolódik a szervezetek hatékony vezetése, ebben fog 
a hallgatók tudása fejlődni 
képesség: a hallgatóknak fejlődik képessége a szociális munka szakterületein szükséges szakmai feladatok 
ellátásában és dokumentáció készítésében 
attitűd: a jogi és etikai keretek közötti felelős cselekvés fejlődése 
autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Az emberi erőforrás menedzsment témakörei, módszertani sokféleség. 
2. A HR új megközelítése a coaching, tanulságos történetek, és klasszikus tanmesék révén. 
3. Hatásos emberi kommunikáció. 
4. Szociális viszonyaink fejlesztése. 
5. Vezetésfejlesztés. 
6. Toborzás, kiválasztás, értékelés. 
7. Személyészlelési torzítások és kiküszöbölésük a teljesítményértékelésben. 
8. A változáshoz való viszonyunk jelentősége. 
9. Önmenedzselés. 
10. -11.Szituációs gyakorlatok 
12.-14-Prezentációk 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Aktív résztvétel 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Az órai szerepjátékokban való aktív részvétel. Tematikus prezentáció bemutatása. 

Kötelező irodalom: 
Karoliny Mártonné - Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Complex Kiadó, Budapest, 2010 
A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága Szerk.: Mészáros Aranka, Z-Press Kiadó, 2006.  
Bokor Attila-Szőts - Kováts Klaudia - Csillag Sára - Bácsi Katalin - Szilas Roland: Emberi Erőforrás Menedzsment, 
Aula Kiadó, 2007 illetve 2009. Vagy Nemzedékek Tudása Kiadó, 2014 
Implementig a Successful HR Strategy: Leading HR Executives on Attracting, Talent, Establishing company culture, 
and inspiring employees. Aspartore Book Staff, 2008 
 
Ajánlott irodalom: 
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Libby Sartain - Martha I. Finney: HR from the heart: inspiring stories and strategies for Building the People side of 
the great business, 2003 
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Tantárgy neve: 
Humánerőforrásgazdálkodás, humánpolitika a 
szociális szférában 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM6608 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK ATTI 

Tantárgyelem: szabadon választható  

Tárgyfelelős: Dr. Havasi Virág, egy. docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 10 Számonkérés módja: gy 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a HR terület alapelemeivel, szociálpszichológiai hátterével. 
E kurzus arra a feltevésre épít, hogy a szervezetekben az emberek jelentik a siker és a szervezeti 
alkalmazkodóképesség zálogát és az a munka, amit végeznek, egyéni boldogulásuknak is meghatározó eleme, 
ezért a kiválasztás, az értékelés, az egymáshoz, a sikerekhez és kudarcokhoz való viszony, azok mélyebb 
szociálpszichológiai hátterének megismerése elengedhetetlen. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: a szociális munka jogi és gazdasági kontextusához kapcsolódik a szervezetek hatékony vezetése, ebben fog 
a hallgatók tudása fejlődni 
képesség: a hallgatóknak fejlődik képessége a szociális munka szakterületein szükséges szakmai feladatok 
ellátásában és dokumentáció készítésében 
attitűd: a jogi és etikai keretek közötti felelős cselekvés fejlődése 
autonómia és felelősség: a hallgatóknak fejlődik a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 
autonóm munkavégzése, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók képessége 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. Az emberi erőforrás menedzsment témakörei, módszertani sokféleség. 
2. A HR új megközelítése a coaching, tanulságos történetek, és klasszikus tanmesék révén. 
3. Hatásos emberi kommunikáció. 
4. Szociális viszonyaink fejlesztése. 
5. Vezetésfejlesztés. 
6. Toborzás, kiválasztás, értékelés. 
7. Személyészlelési torzítások és kiküszöbölésük a teljesítményértékelésben. 
8. A változáshoz való viszonyunk jelentősége. 
9. Önmenedzselés. 
10. -11.Szituációs gyakorlatok 
12.-14-Prezentációk 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Aktív résztvétel 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Az órai szerepjátékokban való aktív részvétel. Tematikus prezentáció bemutatása. 

Kötelező irodalom: 
Karoliny Mártonné - Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Complex Kiadó, Budapest, 2010 
A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága Szerk.: Mészáros Aranka, Z-Press Kiadó, 2006.  
Bokor Attila-Szőts - Kováts Klaudia - Csillag Sára - Bácsi Katalin - Szilas Roland: Emberi Erőforrás Menedzsment, 
Aula Kiadó, 2007 illetve 2009. Vagy Nemzedékek Tudása Kiadó, 2014 
Implementig a Successful HR Strategy: Leading HR Executives on Attracting, Talent, Establishing company culture, 
and inspiring employees. Aspartore Book Staff, 2008 
 
Ajánlott irodalom: 
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Libby Sartain - Martha I. Finney: HR from the heart: inspiring stories and strategies for Building the People side of 
the great business, 2003 
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Tantárgy neve: 
Világhírű magyar utazók, felfedezők 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM6612_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI   

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Udvarvölgyi Zsolt András, PhD, főiskolai tanár 

Közreműködő oktató(k):. 

Javasolt félév: 2 T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyj. 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
 
A kurzus célja, hogy a méltán világhírű magyar Kelet-, ill. Afrika- és Amerika-kutatás kimagasló tudományos 
teljesítményeit áttekintse, meghatározó alakjainak életpályáját felvázolja. Számos országban a magyar 
orientalisták nevei mind a mai napig jól csengenek, kutatásaikról nem feledkeztek meg, emlékeiket hűen őrzik. A 
19-20. században Magyarország orientalisztikai nagyhatalomnak számított, és ennek a páratlan kulturális 
örökségnek az ápolása, a magyar orientalisták, ill. afrikanisták, amerikanisták, misszionáriusok, 
természettudósok, utazók, felfedezők, kalandorok, vadászok - nem egyszer világpolitikai jelentőségű - 
munkásságának felidézése jelenti e tárgy fő célkitűzéseit. Az előadásokat ppt prezentáció, képek és filmek teszik 
majd befogadhatóbbá. 
 
Kérem, hogy azok a hallgatók válasszák a kurzust, akik tudnak is majd járni az órákra. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  

- Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott 
tendenciái, jellemzői, adatai körében.  

- Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, 
politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket.  
 

képesség:   
- Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és 

rendszerezésére. 
- Képes a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, 

feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására. 
- Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a nemzetközi kapcsolatok 

jelenségeit értelmezni.  
attitűd:  

- Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag 
meghatározottak és változóak. 

- Igénye van az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák megismerésére.  
autonómia és felelősség:  

- A szakterületén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.  
- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

Tantárgy tematikus leírása: 
 
1. Bevezetés. A magyar orientalisztika történetének, fejlődési irányainak áttekintése. Julianus barát. Kőrösi 
Csoma Sándor nyelvtudós, őshazakutató, a tibetológia (tibetisztika) megalapítójának élete és művei. 
 
2. Két páratlan életpálya: Gróf Benyovszky Móric utazó, kalandor, „Madagaszkár királya” és Almásy László 
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katonatiszt, sivatag-kutató, az „Angol beteg”. 
 
3. Vámbéry Ármin, a „sánta dervis,” a magyarországi orientalisztika megteremtőjének élete és tevékenysége. 
Germanus Gyula (Hadzsi Abdul-Karim Germanus) orientalista, arabista élete. 
 
4. Goldziher Ignác arabista, orientalista, Kúnos Ignác turkológus élete. Ligeti Lajos nyelvész, orientalista élete. 
Németh Gyula és Fekete Lajos turkológusok élete. 
 
5. Lóczy Lajos geológus, geográfus, utazó és Kelet-kutató élete. Bíró Lajos Új-Guinea kutatója; Cholnoky Jenő 
Kelet-kutató, utazó. 
 
6. Egyéb ismert orientalisták (a teljesség igénye nélkül): Bálint Gábor nyelvész, Ázsia-kutató; Berzenczey László 
őshazakutató; Besse János Ázsia-utazó; Bettelheim Bernát orvos, misszionárius; Czeglédy Károly orientalista; 
Emánuel György, az Elbrusz-expedíció vezetője; Erdélyi Ignác, lelkész, hittérítő; Faragó Ödön tengerész, Kína-
kutató; Fenichel Sámuel, Új-Guinea kutatója; Lippay János pap, Ázsia-utazó  
 
7. Orbán Balázs, a Közel-Kelet utazója; Prinz Gyula, Belső-Ázsia kutató; Reguly Antal, nyelvész, őshazakutató; 
Széchenyi Béla földbirtokos, utazó; Turkoly Sámuel katona, őshazakutató; Zichy Ágost Ázsia-utazó; Zichy Jenő 
Ázsia-utazó. 
 
8. Afrika bűvöletében: Sass Flóra (Lady Florence Baker) élete és felfedezései. Gr. Széchenyi Zsigmond, 
Kittenberger Kálmán, Nagy Endre, gróf Somssich Pongrác élete, vadászatai, írásai.  
 
9. Bánó Jenő, Bölöni Farkas Sándor, Brentán Károly, Budai Parmenius István, Czímermann István, Dombay Ferenc, 
Éder Xavér Ferenc, Fáy Dávid. Fekete János, Fuszek Rudolf, Gajdács Mátyás, Gáspár Ferenc, Kádár László, Kepes 
Gyula. 
 
10. Xántus János (“Old Shatterhand”) és Haraszthy Ágoston élete és utazásai. 
 
11. Balázs Dénes földrajztudós, világutazó élete. Kajakkal az Amazonason: Steve Bezuk. 
 
12. Koncság Nándor, Kovács János, Magyar László, Menyhárt László Alajos, Mészáros Kálmán, Molnár Gábor, 
Orosz László, Papp Simon, Rosti Pál, Sáska László. Solymos Béla. 
  
13. Szenger Ede, Szentmártony Ignác, Gr. Teleki Sámuel, Torday Emil, Vékey Zsigmond, Gr. Wass Sámuel, Zakarjás 
János élete és utazásai. A kurzus összefoglalása. 
 
 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Aktív órai részvétel. 
 
A gyakorlat teljesítésének módja, értékelése: 
 
Írásbeli zh az órán elhangzottak és a megadott irodalom alapján. (A megadottól eltérő, de témába vágó 
olvasmányok színvonalas ismertetésének a lehetősége is választható. Ennek részleteit az első órán megbeszéljük.) 
 
Az írásbeli / szóbeli vizsga itt tüntetendő fel, illetve az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) 
módok, jellemzők (ha vannak):  - 
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Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
 
Magyar földrajzi felfedezők: 
http://lazarus.elte.hu/~zoltorok/Discovery/felfedez.htm  
Lendvai Tímár Edit: Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Kiállításvezető. Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 2009. in: 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_FOLD_Sk_2009_MagyUtazok/?pg=2&layout=s  
Kubassek János: Útkeresők. Magyar utazók és földrajzi felfedezők. Kossuth, Budapest, 2008.  
Somogyi Sándor - Havasné Bede Piroska szerk.: Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Tankönyvkiadó, Budapest, 
1973. 
Magyar Földrajzi Múzeum: Hungarian travellers and explorers. Letölthető:  
https://foldrajzimuzeum.hu/hungarian-travellers-and-explorers/  
 
 
Ajánlott irodalom (4+1 angol nyelvű): 
 
Lacza Tihamér: Utazók, felfedezők, hódítók, kalandorok. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2004. 
Dr. Kelecsényi Ágnes- Dr. Dévényi Kinga (a kiállítást rendezte): A Kelet bűvöletében: Stein Aurél (1862-1943) 
Letölthető: http://stein.mtak.hu/  
Dr. Kelecsényi Ágnes (a projekt felelőse): Vámbéry Ármin (1832-1913) és hagyatéka az MTA Könyvtárában: Kelet-
kutató dervisruhában. Letölthető:   http://vambery.mtak.hu/ 
Dr. Dévényi Kinga (a projekt felelőse): Kőrösi Csoma Sándor, a tibetisztika megalapítója és hagyatéka az MTA 
Könyvtárának Keleti Gyűjteményében. Letölthető: http://csoma.mtak.hu/  
Germanus Gyula: Allah Akbar! Szépirodalmi, Budapest, 1984. 
Adam Mestyan: Materials for a History of Hungarian Academic Orientalism: The Case of Gyula Germanus. in: Die 
Welt des Islams Online Publication Date: 28 Apr 2014   https://brill.com/view/journals/wdi/54/1/article-p4_2.xml  
 

 
 
 
 
  

http://lazarus.elte.hu/~zoltorok/Discovery/felfedez.htm
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_FOLD_Sk_2009_MagyUtazok/?pg=2&layout=s
https://foldrajzimuzeum.hu/hungarian-travellers-and-explorers/
http://stein.mtak.hu/
http://vambery.mtak.hu/
http://csoma.mtak.hu/
https://brill.com/view/journals/wdi/54/1/article-p4_2.xml
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IV/1. 
 

Tantárgy neve: 
Szupervízió 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM7701 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 7.Ö Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 0-1 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy gyakorlati stúdium, melyre az utolsó félévben kerül sor a 300 órás összefüggő gyakorlathpz 
kapcsolódóan. 
A szupervízió funkciói: 

 Tanítás – tudás;  

 lelki (és konkrét) támasznyújtás ebben a nehéz munkában;  

 a gyakorlat elméleti értelmezése. A gyakorlat és az elmélet közötti kapcsolat feltárása;  

 a szakmai kapcsolatok tisztázása személyes, társadalmi, környezeti szempontból, a szerepek 
tekintetében: kié a felelősség, ki miért felelős;  

 folyamatok feltárása, értelmezése: egyrészt a munkában a kliensekkel, felettesekkel, 
intézménnyel kapcsolatos folyamatoké, valamint a szupervízióban a szupervízor és a szupervizand 
közötti viszonyoké; 

 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 
- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal 
alátámasztott társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
attitűd:  
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai 
értékközösség mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek 
közötti felelős cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a 
korszerű szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
autonómia és felelősség:  
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- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai 
etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és 
képviseli. 
- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért 
Be kell mutatni a KKK-val összhangban, hogy milyen kompetenciákat igényel, illetve fejleszt a tantárgy 

Tantárgy tematikus leírása:  
-- 

Gyakorlat: 
Gyakorlati stúdium, a hallgatók a szupervízió elméleti kérdéseit korábban megismerték, az órákon a 
mindennapi szakmai gyakorlat nehézséget okozó eseteinek narratív feldolgozása történik. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Egy eset feldolgozása szupervíziós szempontból. 
Kötelező irodalom: 
-- 
Ajánlott irodalom: 
Katz Katalin: Szociális munka és szupervízió: irányelvek, megközelítések, dilemmák. ELTE TáTK, 2011. 
http://tatk.elte.hu/file/szocialis_munka_es_szupervizio.pdf  (2018. 05.31.) 

 
  

http://tatk.elte.hu/file/szocialis_munka_es_szupervizio.pdf
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Tantárgy neve: 
Szupervízió 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM7701, 
BTBLSZM7701 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 
Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Kozma Judit egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 7.Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 14 óra/félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali /levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy gyakorlati stúdium, melyre az utolsó félévben kerül sor a 300 órás összefüggő gyakorlathpz 
kapcsolódóan. 
A szupervízió funkciói: 

 Tanítás – tudás;  

 lelki (és konkrét) támasznyújtás ebben a nehéz munkában;  

 a gyakorlat elméleti értelmezése. A gyakorlat és az elmélet közötti kapcsolat feltárása;  

 a szakmai kapcsolatok tisztázása személyes, társadalmi, környezeti szempontból, a szerepek tekintetében: 
kié a felelősség, ki miért felelős;  

 folyamatok feltárása, értelmezése: egyrészt a munkában a kliensekkel, felettesekkel, intézménnyel 
kapcsolatos folyamatoké, valamint a szupervízióban a szupervízor és a szupervizand közötti viszonyoké; 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  
képesség:  
- Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 
- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
 
attitűd:  
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális 
munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
 
autonómia és felelősség:  
- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex 
iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért 
Be kell mutatni a KKK-val összhangban, hogy milyen kompetenciákat igényel, illetve fejleszt a tantárgy 
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Tantárgy tematikus leírása:  
1. A szupervizió funkciói és módszerei. 
2. Esetek megbeszélése, stresszt okozó esetek feldolgozása. 

Gyakorlat: 
Gyakorlati stúdium, a hallgatók a szupervízió elméleti kérdéseit korábban megismerték, az órákon a mindennapi 
szakmai gyakorlat nehézséget okozó eseteinek narratív feldolgozása történik. 
 
A gyakorlatot távoktatási formában skype vagy FB Messenger konferenciabeszélgetés keretében fogjuk 
megtartani kiscsoportos formában (5-7 fős csoportokkal). A hallgatók a FB csoport honlapján fognak kapni 
értesítést az időpontokról. 
 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Egy eset feldolgozása szupervíziós szempontból. 

Kötelező irodalom: 
-- 
Ajánlott irodalom: 
Katz Katalin: Szociális munka és szupervízió: irányelvek, megközelítések, dilemmák. ELTE TáTK, 2011. 
http://tatk.elte.hu/file/szocialis_munka_es_szupervizio.pdf  (2018. 05.31.) 

 
 
  

http://tatk.elte.hu/file/szocialis_munka_es_szupervizio.pdf
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Tantárgy neve: 
Összefüggő szakmai gyakorlat 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM7702 

Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tárgyfelelős: Dr. Kozma Judit, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 7. Előfeltétel: BTBNSZM5508, BTBNSZM4409, 
BTBNSM4410, BTBNSZM4402, BTBNSZM5501 

Óraszám/félév: 300 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 30 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
A gyakorlat célja annak bizonyítása, hogy a hallgatók (a vonatkozó KKK alapján, lásd: 18/2016(VIII.5.) EMMI 
rendelet) felkészültek a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, 
etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, 
elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a 
társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, 
felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés 
megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai 
térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek 
tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
Rendelkezik a következő kompetenciákkal: 
a) tudása 
- Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai, jogi, pedagógiai, egészségügyi, szociológiai 
tudományok szociális munkához tartozó fogalomkészletét. 
- Ismeri és érti a humán fejlődésre, a társadalmi rendszerre, tagozódásra, intézményekre és szervezetekre, a 
gazdasági fejlődésre vonatkozó főbb elméleteket. 
- Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák 
keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes 
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. 
- Ismeri és érti a társadalompolitika területeit, a szociálpolitika meghatározó irányait, elosztási mechanizmusait, 
valamint az egyéni, családi, közösségi élethelyzetekben, és a társadalmi és szociális problémák kezelésében 
alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat. 
- Ismeri és érti a társadalmi egyenlőtlenségeket, megismeri az egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése 
érdekében felhasználható szociálpolitikai eszközöket. 
- Ismeri és értelmezi a kisebbségi és többségi társadalom kapcsolatának dinamikáját és ehhez kapcsolódóan a 
kisebbségi egyéni és közösségi jogokat. 
- Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a társas viselkedés pszichológiai tényezőit, az emberek és a 
környezetük közötti interakciókat. 
- Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét. 
- Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi területek szabályozását, különös tekintettel az emberi 
és gyermeki jogokra, a szociális és gyermekvédelmi jogi szabályozásra. 
- Érti és átlátja a társadalomtudományi kutatások alapjait, a szakterület kutatási területeit és módszereit. 
- Érti és átlátja a szociális munka jogi, társadalmi és ökológiai kontextusát, a szociális munkára vonatkozó 
közvitákat és jellemző, elterjedt véleményeket, a szociális munka alapvető elméleteit, modelljeit és folyamatait. 
- Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák megelőzésére és 
kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait. 
- Ismeri a szociális szolgáltatási rendszert, a közszféra, valamint a magánszféra - ezen belül civil-, egyházi, piaci 
szféra - rendszereit, átlátja a szociális szervezetek működését és abban a szociális szakemberek szerepeinek, 
tevékenységének formáit. 
- Ismeri más segítő szakmák kompetenciaköreit, felkészült a gyakorlat során felmerülő problémák szakmai 
illetékességének felismerésére, és más szakmák szakembereivel való szakszerű együttműködésre. 
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b) képességei 
- Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 
- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
- Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak 
holisztikus elemzésére. 
- Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, életminőséget 
szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok elemzésének szükségességét. 
- Felkészült a szakmai csapatmunkára, a partneri együttműködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, a 
társszakmák és a közigazgatás szakembereivel, önkéntesekkel. 
- Képes áttekinteni a szociális munka szakterületeinek dokumentációit, a kapcsolódó szakmai feladatokat. 
c) attitűdje 
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális 
munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
- Nyitott a szakmai továbbképzés formáira, önállóan és felelősen törekszik az önismeret, az önreflexió, a 
kommunikáció és a szakmai módszerek fejlesztésére. 
- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt. 
d) autonómiája és felelőssége 
- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex 
iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
- Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, titoktartási 
kötelezettségét megtartja. 
- Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a szociális munka közvetlen gyakorlatában, a különböző 
szinteken megvalósuló csapatmunkában. Kommunikációjáért hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal. 
- Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, képzésekben és továbbképzésekben, szupervízióban fejleszti 
önismeretét, önértékelését és szakmai tudását. 
- Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm munkavégzés, a saját 
tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik. 
A gyakorlat közvetlen céljai 

 A gyakorlat célja, hogy felkészítse a hallgatót az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazására és elősegítse 
a szakmai készségek fejlesztését, a személyes kompetencia megtapasztalását. 

 A terepgyakorlat lehetővé teszi, hogy a hallgatók együtt dolgozzanak gyakorlati szakemberekkel, akik 
mellett elsajátíthatják a szakma fogásait, s akik az elméleti képzéssel egyenrangú feladatot ellátva 
megismertetik a hallgatókat a szociális problémák gyakorlatban megjelenő formáival, másrészt segítik a 
problémák szélesebb összefüggésekben való elhelyezését. 
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 A hallgató a gyakorlat során megismerkedik az adott segítő intézmény struktúrájával, szervezeti 
rendszerével, azokkal a szociális ellátási feladatokkal, amelyek az adott intézményben egy szociális 
szakember munkája során felmerülhetnek. Megismeri az intézmény ellátási régiójának szociális jellemzőit, 
az intézmény és a területén lévő más szociális intézmények kapcsolatát, együttműködéseit. 

 A hallgató a tereptanár irányítása mellett bekapcsolódik az ügyfelekkel folyó munkába. Részt vesz az 
intézményhez érkezést követő első interjú felvételében, a szociális kontextus vizsgálatában (családi 
környezet felmérésével), a támpontok értékelő feldolgozásában és az intervenciós terv elkészítésében, 
amely tartalmazza a forrásrendszerekkel való kapcsolatfelvételt és az esetmenedzselési feladatokat is. 

 A terepgyakorlat mindezek által lehetővé teszi a hallgató gyakorlati kompetenciájának értékelését. A 
hallgató a gyakorlatban való megnyilvánulásai alapján visszajelzést kap szakmai alkalmasságáról, illetve 
esetleges alkalmatlanságáról. 

A terepgyakorlaton közreműködők feladatai 
Terepintézmény  
Az intézmény megfelelő végzettségű és felkészült tereptanárt jelöl ki.  
Biztosítja a gyakorlathoz szükséges tárgyi és egyéb feltételeket, segíti a gyakornokot, hogy megismerhesse az 
intézmény struktúráját, szervezeti egységeit, az ott dolgozó szociális szakemberek feladatait, mindennapi 
munkáját. Hozzájárul, hogy a hallgató betekinthessen a szükséges dokumentációkba. Lehetőséget ad arra, hogy a 
hallgató részt vegyen az intézmény munkaértekezletein, és amennyiben van, az esetmegbeszélő találkozókon, 
esetleg szupervízión is. Elősegíti az intézmény ellátási területének, a terület szociális jellemzőinek, az intézmény 
és a társintézmények kapcsolatának, együttműködésének a megismerését. Lehetővé teszi, hogy a hallgató 
bekapcsolódjon a kliensekkel való munkafolyamatokba, önállóan dolgozzon néhány esettel. Munkájáról a 
hallgató gyakorlati naplóval, a félév végén az esetek leírásával, illetve két esettanulmányban ad számot.  
Tereptanár  
Tereptanár lehet az a felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező szakember, aki: 
egyrészt 

 Az adott szociális intézményben dolgozik, 

 szociális munkát végez közvetlen klienskapcsolatban, 

 legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,  

 kapcsolatot tart a gyakorlat szakmai vezetőjével, 

 munkahelye, munkatársai támogatják abban, hogy tereptanári feladatokat vállaljon, 
 
másrészt vállalja: 

 a gyakorlathoz szükséges feltételek optimális biztosítását,  

 a hallgató terepen történő tanulásának segítését, 

 a hallgató munkájának szakmai vezetését, 

 már a gyakorlat elején a távollétében őt helyettesítő kolléga megnevezését, 

 a terepmunka értékelését. 
A tereptanár és a szakmai vezető megosztják a felelősséget a hallgató tanulásának folyamatáért, együttesen 
segítik elő az elméleti és gyakorlati ismeretek megfelelő szintű integrációját, ennek érdekében szükség szerint 
kapcsolatot tartanak egymással. 
A tereptanár felelősséget vállal a gyakorlat megtervezéséért, megszervezéséért, levezetéséért, elemzéséért és 
értékeléséért. Ebbe az alábbiak tartoznak: 

 a “Az általános szociális munka gyakorlatra jelentkezés” lap kitöltése és aláírása,  

 a "Tanulmányi Megállapodás" hallgatóval történő közös elkészítése, 

 a konkrét hallgató tudásának és készségszintjének megfelelő esetek kiválasztása, 

 egyéni konzultációs lehetőség biztosítása a hallgató számára - heti rendszerességgel, 

 a hallgató féléves írásos feladatai közül a terepgyakorlatot záró összefoglaló dolgozatot, esettanulmányt 
elolvassa, láttamozza, ha vannak észrevételei, azt külön lapon rögzíti, 

 szükség szerinti konzultáció a szakmai vezetővel, 
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 a gyakorlat befejezésekor, a hallgatóval való közös értékelést követően a tereptanár, 
az írásos minősítés részeként egy ötfokozatú skálán értékeli a hallgató gyakorlatát. Ez lesz a terepgyakorlat 
érdemjegye. 
(A részletes írásbeli értékelés javasolt szempontjai a Terepgyakorlat értékelése dokumentumban található)   
A Hallgató feladatai és felelőssége: 
A hallgató és a tereptanár együttesen felelős a gyakorlat elején megkötendő "Tanulmányi megállapodás" 
elkészítéséért, s azon körülmények biztosításáért, melyek mind a tanuláshoz, mind a hallgató kompetenciájának 
bizonyításához szükségesek. A terv végrehajtása közben nehézségekbe ütköző hallgatónak rövid időn belül 
tudatnia kell ezt tereptanárával és a szemináriumvezetővel, annak érdekében, hogy gyors segítséget kaphasson 
nehézségei leküzdéséhez. 

 A hallgató a gyakorlat ideje alatt alkalmazkodik az intézmény munkarendjéhez és a tereptanárral 
megbeszélt munkarendben végzi a terepgyakorlatát. Ez az idő lehetőleg a tereptanár beosztásával egyező 
időben legyen. A gyakorlatnak a terepintézményben töltendő időtartama minimum 280 óra, melyet a 
hallgató napi 8 órában végez, 35 napon keresztül. Ehhez társul a 20 óra gyakorlat előkészítő és feldolgozó 
szeminárium, melynek időpontjait az órarendben félév elején közöljük.  

 A hallgató akkor sem hiányozhat, ha egyéni tanrend engedéllyel rendelkezik, vagy párhuzamosan más 
képzésben is részt vesz. Ha már munkaviszonya van a hallgatónak, kötelessége, hogy a gyakorlat 
időtartamára megoldást találjon munkahelyi elfoglaltságának esetleges időbeli átrendezésére a gyakorlat 
sikeres teljesítése érdekében. 

 A hallgató részt vesz a Tanulmányi megállapodásban rögzített tereptanári konzultáción, az intézményi 
team/stáb munkaértekezleteken, esetmegbeszélésen, /szupervízión/ és egyéb szakmai megbeszéléseken. 

 Hiányzás csak orvosilag indokolt és igazolt esetben lehetséges. Ha a hallgatót egészségi állapota 
akadályozza a gyakorlóhelyen való megjelenésben, azt minden esetben köteles mind a tereptanár, mind a 
szemináriumvezető felé jelezni. A hiányzás nem haladhatja meg a két hetet. Amennyiben meghaladja, a 
gyakorlatot a kiesett idővel meg kell hosszabbítani. Hosszantartó betegség esetén a tanszék engedélyezheti 
a gyakorlat pótlását. 

 A hallgató alkalmazkodik a fogadó intézmény stratégiai és gyakorlati célkitűzéseihez, ami nem jelenti azt, 
hogy jobbító szándékú javaslatait az adott körülmények között a megfelelő formában ne tehetné meg. 

 A hallgató „A Szociális Munka Etikai Kódex” előírásait a gyakorlat során mindenkor betartja. 
(http://www.3sz.hu/sites/default/files/Etikai_Kodex_2022.pdf ) 

Az Egyetem felelőssége és feladatai: 
A 230/2012(VIII.28) Kr. 15.§-a értelmében az egyetem együttműködési megállapodást köt a terepintézményekkel 
a szakmai gyakorlat kereteiről és a feladatmegosztásáról. 
A Szociális Munka Tanszék vállalja, hogy 

 a szakmai vezető közreműködésével rendszeres munkakapcsolatot tart a gyakorlóhellyel, a 
szakmai gyakorlat képzési terve szerint felkészíti a hallgatókat; 

 a gyakornok képzési igényeit figyelembe vevő, a képzés célkitűzéseivel összhangban 
szempontokat ad a szakmai gyakorlóhelynek és az ott dolgozó tereptanárnak a közösen 
elkészítendő gyakorlati képzési programhoz, a gyakorlat megvalósításához; 

 szempontokat ad a gyakornokok szakmai készségeinek és gyakorlati kompetenciájának 
értékeléséhez.  

A gyakorlat szakmai vezetőjének felelőssége és feladatai: 
A szakmai vezető feladata elsősorban a gyakorlat általános kereteinek megteremtése, ezen belül is az alábbiak: 

 A jelentkezési lapok szerint a terephely elfogadása vagy kellő indoklással alátámasztott 
elutasítása. 

 A gyakorlatok előkészítése: a hallgatók tájékoztatása a gyakorlat céljairól, feltételeiről stb; 
számukra a jelen összefoglaló eljuttatása.   

 A tereptanárok felkérése és felkészítése.  

 Biztosítja a terephely, illetve a tereptanár számára a képzés tantervét, valamint a gyakorlati 

http://www.3sz.hu/sites/default/files/Etikai_Kodex_2022.pdf
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képzésre vonatkozó dokumentumokat, valamint az aktuális változásokról történő tájékoztatást. 

 A gyakorlathoz kapcsolódó tereptanári megbeszélések szervezése. 

 Problémás helyzetekben közös megbeszélések szervezése, lebonyolítása 

 A szakmai vezető vezeti a terepgyakorlat előkészítő és feldolgozó szemináriumot, amelynek célja, 
hogy segítse a gyakorlat tapasztalatainak feldolgozását, támogassa a hallgatót az önmagára és a 
gyakorlati munkára vonatkozó reflexióiban. 

 A szemináriumi munka keretében segíti a hallgatót a szolgáltatástípushoz kapcsolódó 
szakirodalmak feltérképezésében és feldolgozásában. 

 

Tantárgy tematikus leírása 
A hallgatók feladata: 
280 óra szociális munkásként, önállóan, tereptanári szupervízió mellett végzett munka. A 280 órába nem számít 
bele az intézmény megismerésével, a felkészüléssel (pl. a speciális terület szakirodalmának elolvasása, hospitálás, 
stb.), és a kötelező írásbeli munkák megírásával töltött idő, valamint a 20 óra gyakorlat előkészítő és feldolgozó 
szeminárium.   
A gyakorlat során a hallgatónak azokat a tevékenységeket – az esetkezelés, a csoportmunka és a közösségi 
munka fogalomkörébe tartozó tevékenységeket – kell végeznie, amelyeket egy képzett szociális munkás az adott 
intézményben és beosztásban végez. 
A hallgató a tevékenységéről naplót ír, melynek részei a következők: 

1. Az intézmény  

 missziója,  

 a szolgált népesség sajátosságai,  

 szolgáltatások, a szolgáltatások megfelelése a szolgált népesség szükségleteinek, 

 az intézmény tárgyi és humán erőforrásai, 

 az intézmény kapcsolatai, helye a helyi szolgáltató rendszerben 

 az intézmény története, kultúrája (a kliensekkel való kapcsolatok sajátosságai, belső viszonyok: 
felépítés, munkatársi kapcsolatok, vezetés, a konfliktusok megoldásának módja, ahogy beszélnek 
az ügyekről, stb.) 

 a szolgáltatások megfelelő végzéséhez szükséges szakirodalom rövid ismertetése, előírásszerű 
címleírásokkal (a szakdolgozat előírásaiban szerepel a hivatkozások és címleírások megfelelő 
formája) 

2. A hallgató önértékelése a korábbi gyakorlatok alapján: milyen személyiségvonások, kompetenciák az 
erősségei és miben szeretne a gyakorlat során fejlődni. 

3. Az esetek leírása, amellyel a hallgató a gyakorlat során dolgozott, legalább két részletes esettanulmány a 
beavatkozások és eredmények leírásával 

4. A napi munka reflektív, azaz a tapasztalatok leírását és értelmezését is tartalmazó, naplószerű leírása 
5. Záró önértékelés 
6. A tereptanár értékelése 
7. A gyakorlat elvégzéséről szóló igazolás. 

A terepgyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium programja: 
1. megbeszélés 
Célok: 

 a gyakorlat céljainak megértése 

 a feladatok és értékelési szempontok tisztázása 
2. megbeszélés 
Célok:  

 a terepgyakorlat során szerzett tapasztalatok reflektív feldolgozása, 

 a hallgatók intervenciós repertoárjának és tudásának bővítése, 

 stresszmenedzsment-készségek, 
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 esettanulmányok elkészítésének segítése. 
3. Értékelés, lezárás 
 
A gyakorlat időtartama: A gyakorlatot a félév utolsó előtti hetéig (október 30-ig) be kell fejezni! 
(Külön megbeszélés alapján más időbeosztásra is van lehetőség.) 
A gyakorlathoz kötődő dokumentumok végső leadási határideje a tanulmányi időszak utolsó hete (november első 
hete). 
  
Amennyiben a hallgató nem állami fenntartású intézményben szeretné a gyakorlatot eltölteni, úgy vele a 
gyakorlóintézménynek munkaszerződést kell kötnie a Munka Törvénykönyvében meghatározott szabályok 
szerint, és hetente a minimálbér 15%-ának megfelelő bért kell fizetnie (plusz a bérterhek)! Az erre vonatkozó 
szabályok a hatályos felsőoktatási törvényben: 
25. A hallgatói munkavégzés szabályai 
44. § (1) A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát: 
a)

147
 a duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés 

részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által 
alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen, 
b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási 
intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben. 
(2)

148
 A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a 

rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Kormány a hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályok 
meghatározása során a munka törvénykönyvénél a hallgató számára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg. 
(3) A hallgatót 
a)

149
 az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő 

gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább hetente 
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a 
szakmai gyakorlóhely fizeti, 
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felek megállapodása szerinti díjazás illeti, melynek ellenében a 
hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni 
jogok - eltérő megállapodás hiányában - a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó 
szervezetre az átadással átszállnak. 
(3a)

150
 A képzési program keretében, illetve a képzés részeként - az (1) bekezdés a) pont szerint - megszervezett 

szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót 
ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A 
gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott 
feltételekkel megállapodást kell kötni. 

Félévközi számonkérés módja: A hallgatóknak a második terepgyakorlat-feldolgozó szemináriumra az egyik 
esettanulmányukat el kell készíteniük, és a szeminárium előtti hét első napjáig el kell küldeniük a szeminárium 
vezetőjének. A harmadik alkalom előtti hétre a 2. esettanulmányukat is el kell készíteniük, és el kell küldeniük. 
Ennek célja, hogy a hallgatók a szupervízióban felkészülten vehessenek részt. 
Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
A terepgyakorlat értékelését annak teljesítése és a kapcsolódó dokumentáció, a terepnapló és az 
esettanulmányok, valamint a tereptanári értékelőlap alapján a terepgyakorlat szakmai vezetője végzi. 
A hallgatói teljesítmény értékelésének alapját a fent ismertetett képzési és kimeneti követelmények jelentik. 
Természetesen az egyes munkakörökben a fent ismertetett kompetenciák eltérő jelentőséggel bírnak. 

Kötelező és ajánlott irodalmat a terephelyen végzett szolgáltatások irodalma jelenti. Ezt a  hallgató feldolgozza, 
és ennek eredményei szintén bekerülnek a terepnaplóba. 
 

Az összefüggő gyakorlat szakmai vezetője:  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV#lbj146idd1df
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV#lbj147idd1df
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV#lbj148idd1df
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV#lbj149idd1df
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Dr. Kozma Judit egyetemi docens 
Miskolci Egyetem BTK 
Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete 
Szociális Munka Tanszék 
Miskolc Egyetemváros 3515 
E-mail: judit.kozma54@gmail.com 
CV: https://atti.uni-miskolc.hu/docs/KozmaJ_CV2019.pdf   
Tel.: +36 20 4656497 
Egyéni szupervíziót szükség szerint lehet kérni a fenti telefonszámon vagy Messengeren. 

Megjegyzés: 
A 2022/23-as félév első félévében az Összefüggő szakmai gyakorlat összóraszáma 180 óra, mivel a hallgatók 
korábbi közösségi kutatási gyakorlatának óraszámából 100 óra beszámításra került. Ez azt jelenti, hogy a 
hallgatók a gyakorlóhelyen minimum 160 órát töltenek el, ez 20 munkanap, napi 8 óra. Ha szükséges, ettől eltérő 
munkarendben is megállapodhatnak a felek. A terepgyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium és a 
Szupervízió óraszáma nem változik. 

 
  

mailto:jkozma@t-online.hu
mailto:jkozma@t-online.hu
https://atti.uni-miskolc.hu/docs/KozmaJ_CV2019.pdf
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Tantárgy neve: 
Összefüggő szakmai gyakorlat 

Tantárgy Neptun kódja: BTBLSZM7702 
Tárgyfelelős intézet: BTK-ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Kozma Judit, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): -- 

Javasolt félév: 7. Előfeltétel: BTBLSZM5508, BTBLSZM4409, 
BTBLSZM4410, BTBLSZM4402, BTBLSZM5501 

Óraszám/félév: 170 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 30 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A gyakorlat célja annak bizonyítása, hogy a hallgatók (a vonatkozó KKK alapján, lásd: 18/2016(VIII.5.) EMMI 
rendelet) felkészültek a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, 
etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, 
elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a 
társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, 
felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés 
megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai 
térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek 
tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
Rendelkezik a következő kompetenciákkal: 
a) tudása 
- Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai, jogi, pedagógiai, egészségügyi, szociológiai 
tudományok szociális munkához tartozó fogalomkészletét. 
- Ismeri és érti a humán fejlődésre, a társadalmi rendszerre, tagozódásra, intézményekre és szervezetekre, a 
gazdasági fejlődésre vonatkozó főbb elméleteket. 
- Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák 
keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes 
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. 
- Ismeri és érti a társadalompolitika területeit, a szociálpolitika meghatározó irányait, elosztási mechanizmusait, 
valamint az egyéni, családi, közösségi élethelyzetekben, és a társadalmi és szociális problémák kezelésében 
alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat. 
- Ismeri és érti a társadalmi egyenlőtlenségeket, megismeri az egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése 
érdekében felhasználható szociálpolitikai eszközöket. 
- Ismeri és értelmezi a kisebbségi és többségi társadalom kapcsolatának dinamikáját és ehhez kapcsolódóan a 
kisebbségi egyéni és közösségi jogokat. 
- Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a társas viselkedés pszichológiai tényezőit, az emberek és a 
környezetük közötti interakciókat. 
- Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét. 
- Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi területek szabályozását, különös tekintettel az emberi 
és gyermeki jogokra, a szociális és gyermekvédelmi jogi szabályozásra. 
- Érti és átlátja a társadalomtudományi kutatások alapjait, a szakterület kutatási területeit és módszereit. 
- Érti és átlátja a szociális munka jogi, társadalmi és ökológiai kontextusát, a szociális munkára vonatkozó 
közvitákat és jellemző, elterjedt véleményeket, a szociális munka alapvető elméleteit, modelljeit és folyamatait. 
- Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák megelőzésére és 
kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait. 
- Ismeri a szociális szolgáltatási rendszert, a közszféra, valamint a magánszféra - ezen belül civil-, egyházi, piaci 
szféra - rendszereit, átlátja a szociális szervezetek működését és abban a szociális szakemberek szerepeinek, 
tevékenységének formáit. 
- Ismeri más segítő szakmák kompetenciaköreit, felkészült a gyakorlat során felmerülő problémák szakmai 
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illetékességének felismerésére, és más szakmák szakembereivel való szakszerű együttműködésre. 
b) képességei 
- Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét 
társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások 
kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében. 
- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a 
veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 
- Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott 
társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől. 
- Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. 
- Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak 
holisztikus elemzésére. 
- Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, életminőséget 
szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok elemzésének szükségességét. 
- Felkészült a szakmai csapatmunkára, a partneri együttműködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, a 
társszakmák és a közigazgatás szakembereivel, önkéntesekkel. 
- Képes áttekinteni a szociális munka szakterületeinek dokumentációit, a kapcsolódó szakmai feladatokat. 
c) attitűdje 
- Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és 
a társadalmi szolidaritás ügye mellett. 
- Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség 
mellett. 
- Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős 
cselekvésre. 
- Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és 
közösségekhez. 
- Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális 
munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. 
- Nyitott a szakmai továbbképzés formáira, önállóan és felelősen törekszik az önismeret, az önreflexió, a 
kommunikáció és a szakmai módszerek fejlesztésére. 
- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt. 
d) autonómiája és felelőssége 
- Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex 
iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. 
- Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért. 
- Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, titoktartási 
kötelezettségét megtartja. 
- Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a szociális munka közvetlen gyakorlatában, a különböző 
szinteken megvalósuló csapatmunkában. Kommunikációjáért hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal. 
- Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, képzésekben és továbbképzésekben, szupervízióban fejleszti 
önismeretét, önértékelését és szakmai tudását. 
- Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm munkavégzés, a saját 
tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik. 
 
A gyakorlat közvetlen céljai 

 A gyakorlat célja, hogy felkészítse a hallgatót az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazására és elősegítse 
a szakmai készségek fejlesztését, a személyes kompetencia megtapasztalását. 

 A terepgyakorlat lehetővé teszi, hogy a hallgatók együtt dolgozzanak gyakorlati szakemberekkel, akik 
mellett elsajátíthatják a szakma fogásait, s akik az elméleti képzéssel egyenrangú feladatot ellátva 
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megismertetik a hallgatókat a szociális problémák gyakorlatban megjelenő formáival, másrészt segítik a 
problémák szélesebb összefüggésekben való elhelyezését. 

 A hallgató a gyakorlat során megismerkedik az adott segítő intézmény struktúrájával, szervezeti 
rendszerével, azokkal a szociális ellátási feladatokkal, amelyek az adott intézményben egy szociális 
szakember munkája során felmerülhetnek. Megismeri az intézmény ellátási régiójának szociális jellemzőit, 
az intézmény és a területén lévő más szociális intézmények kapcsolatát, együttműködéseit. 

 A hallgató a tereptanár irányítása mellett bekapcsolódik az ügyfelekkel folyó munkába. Részt vesz az 
intézményhez érkezést követő első interjú felvételében, a szociális kontextus vizsgálatában (családi 
környezet felmérésével), a támpontok értékelő feldolgozásában és az intervenciós terv elkészítésében, 
amely tartalmazza a forrásrendszerekkel való kapcsolatfelvételt és az esetmenedzselési feladatokat is. 

 A terepgyakorlat mindezek által lehetővé teszi a hallgató gyakorlati kompetenciájának értékelését. A 
hallgató a gyakorlatban való megnyilvánulásai alapján visszajelzést kap szakmai alkalmasságáról, illetve 
esetleges alkalmatlanságáról. 

A terepgyakorlaton közreműködők feladatai 
Terepintézmény  
Az intézmény megfelelő végzettségű és felkészült tereptanárt jelöl ki.  
Biztosítja a gyakorlathoz szükséges tárgyi és egyéb feltételeket, segíti a gyakornokot, hogy megismerhesse az 
intézmény struktúráját, szervezeti egységeit, az ott dolgozó szociális szakemberek feladatait, mindennapi 
munkáját. Hozzájárul, hogy a hallgató betekinthessen a szükséges dokumentációkba. Lehetőséget ad arra, hogy a 
hallgató részt vegyen az intézmény munkaértekezletein, és amennyiben van, az esetmegbeszélő találkozókon, 
esetleg szupervízión is. Elősegíti az intézmény ellátási területének, a terület szociális jellemzőinek, az intézmény 
és a társintézmények kapcsolatának, együttműködésének a megismerését. Lehetővé teszi, hogy a hallgató 
bekapcsolódjon a kliensekkel való munkafolyamatokba, önállóan dolgozzon néhány esettel. Munkájáról a 
hallgató gyakorlati naplóval, a félév végén az esetek leírásával, illetve két esettanulmányban ad számot.  
Tereptanár  
Tereptanár lehet az a felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező szakember, aki: 
egyrészt 

 Az adott szociális intézményben dolgozik, 

 szociális munkát végez közvetlen klienskapcsolatban, 

 legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,  

 kapcsolatot tart a gyakorlat szakmai vezetőjével, 

 munkahelye, munkatársai támogatják abban, hogy tereptanári feladatokat vállaljon, 
 
másrészt vállalja: 

 a gyakorlathoz szükséges feltételek optimális biztosítását,  

 a hallgató terepen történő tanulásának segítését, 

 a hallgató munkájának szakmai vezetését, 

 már a gyakorlat elején a távollétében őt helyettesítő kolléga megnevezését, 

 a terepmunka értékelését. 
A tereptanár és a szakmai vezető megosztják a felelősséget a hallgató tanulásának folyamatáért, együttesen 
segítik elő az elméleti és gyakorlati ismeretek megfelelő szintű integrációját, ennek érdekében szükség szerint 
kapcsolatot tartanak egymással. 
A tereptanár felelősséget vállal a gyakorlat megtervezéséért, megszervezéséért, levezetéséért, elemzéséért és 
értékeléséért. Ebbe az alábbiak tartoznak: 

 a “Az általános szociális munka gyakorlatra jelentkezés” lap kitöltése és aláírása,  

 a "Tanulmányi Megállapodás" hallgatóval történő közös elkészítése, 

 a konkrét hallgató tudásának és készségszintjének megfelelő esetek kiválasztása, 

 egyéni konzultációs lehetőség biztosítása a hallgató számára - heti rendszerességgel, 

 a hallgató féléves írásos feladatai közül a terepgyakorlatot záró összefoglaló dolgozatot, esettanulmányt 
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elolvassa, láttamozza, ha vannak észrevételei, azt külön lapon rögzíti, 

 szükség szerinti konzultáció a szakmai vezetővel, 

 a gyakorlat befejezésekor, a hallgatóval való közös értékelést követően a tereptanár, 
az írásos minősítés részeként egy ötfokozatú skálán értékeli a hallgató gyakorlatát. Ez lesz a terepgyakorlat 
érdemjegye. 
(A részletes írásbeli értékelés javasolt szempontjai a Terepgyakorlat értékelése dokumentumban található)   
A Hallgató feladatai és felelőssége: 
A hallgató és a tereptanár együttesen felelős a gyakorlat elején megkötendő "Tanulmányi megállapodás" 
elkészítéséért, s azon körülmények biztosításáért, melyek mind a tanuláshoz, mind a hallgató kompetenciájának 
bizonyításához szükségesek. A terv végrehajtása közben nehézségekbe ütköző hallgatónak rövid időn belül 
tudatnia kell ezt tereptanárával és a szemináriumvezetővel, annak érdekében, hogy gyors segítséget kaphasson 
nehézségei leküzdéséhez. 

 A hallgató a gyakorlat ideje alatt alkalmazkodik az intézmény munkarendjéhez és a tereptanárral 
megbeszélt munkarendben végzi a terepgyakorlatát. Ez az idő lehetőleg a tereptanár beosztásával egyező 
időben legyen. A gyakorlatnak a terepintézményben töltendő időtartama minimum 160 óra, napi 8 óra, 
20 nap. Ehhez társul a 10 óra gyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium, melynek időpontjait az 
órarendben félév elején közöljük.  

 A hallgató akkor sem hiányozhat, ha egyéni tanrend engedéllyel rendelkezik, vagy párhuzamosan más 
képzésben is részt vesz. Ha már munkaviszonya van a hallgatónak, kötelessége, hogy a gyakorlat 
időtartamára megoldást találjon munkahelyi elfoglaltságának esetleges időbeli átrendezésére a gyakorlat 
sikeres teljesítése érdekében. 

 A hallgató részt vesz a Tanulmányi megállapodásban rögzített tereptanári konzultáción, az intézményi 
team/stáb munkaértekezleteken, esetmegbeszélésen, /szupervízión/ és egyéb szakmai megbeszéléseken. 

 Hiányzás csak orvosilag indokolt és igazolt esetben lehetséges. Ha a hallgatót egészségi állapota 
akadályozza a gyakorlóhelyen való megjelenésben, azt minden esetben köteles mind a tereptanár, mind a 
szemináriumvezető felé jelezni. A hiányzás nem haladhatja meg a két hetet. Amennyiben meghaladja, a 
gyakorlatot a kiesett idővel meg kell hosszabbítani. Hosszantartó betegség esetén a tanszék engedélyezheti 
a gyakorlat pótlását. 

 A hallgató alkalmazkodik a fogadó intézmény stratégiai és gyakorlati célkitűzéseihez, ami nem jelenti azt, 
hogy jobbító szándékú javaslatait az adott körülmények között a megfelelő formában ne tehetné meg. 

 A hallgató „A Szociális Munka Etikai Kódex” előírásait a gyakorlat során mindenkor betartja. 
(http://www.3sz.hu/sites/default/files/Etikai_Kodex_2022.pdf ) 

Az Egyetem felelőssége és feladatai: 
A 230/2012(VIII.28) Kr. 15.§-a értelmében az egyetem együttműködési megállapodást köt a terepintézményekkel 
a szakmai gyakorlat kereteiről és a feladatmegosztásáról. 
A Szociális Munka Tanszék vállalja, hogy 

 a szakmai vezető közreműködésével rendszeres munkakapcsolatot tart a gyakorlóhellyel, a 
szakmai gyakorlat képzési terve szerint felkészíti a hallgatókat; 

 a gyakornok képzési igényeit figyelembe vevő, a képzés célkitűzéseivel összhangban 
szempontokat ad a szakmai gyakorlóhelynek és az ott dolgozó tereptanárnak a közösen 
elkészítendő gyakorlati képzési programhoz, a gyakorlat megvalósításához; 

 szempontokat ad a gyakornokok szakmai készségeinek és gyakorlati kompetenciájának 
értékeléséhez.  

A gyakorlat szakmai vezetőjének felelőssége és feladatai: 
A szakmai vezető feladata elsősorban a gyakorlat általános kereteinek megteremtése, ezen belül is az alábbiak: 

 A jelentkezési lapok szerint a terephely elfogadása vagy kellő indoklással alátámasztott 
elutasítása. 

 A gyakorlatok előkészítése: a hallgatók tájékoztatása a gyakorlat céljairól, feltételeiről stb; 
számukra a jelen összefoglaló eljuttatása.   

http://www.3sz.hu/sites/default/files/Etikai_Kodex_2022.pdf
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 A tereptanárok felkérése és felkészítése.  

 Biztosítja a terephely, illetve a tereptanár számára a képzés tantervét, valamint a gyakorlati 
képzésre vonatkozó dokumentumokat, valamint az aktuális változásokról történő tájékoztatást. 

 A gyakorlathoz kapcsolódó tereptanári megbeszélések szervezése. 

 Problémás helyzetekben közös megbeszélések szervezése, lebonyolítása 

 A szakmai vezető vezeti a terepgyakorlat előkészítő és feldolgozó szemináriumot, amelynek célja, 
hogy segítse a gyakorlat tapasztalatainak feldolgozását, támogassa a hallgatót az önmagára és a 
gyakorlati munkára vonatkozó reflexióiban. 

 A szemináriumi munka keretében segíti a hallgatót a szolgáltatástípushoz kapcsolódó 
szakirodalmak feltérképezésében és feldolgozásában. 

 

Tantárgy tematikus leírása 
 
A szociális intézményben dolgozó hallgatók eltölthetik a munkahelyükön a gyakorlatot, de ennek eltérő a 
programja attól, amit a külső intézményben gyakorló hallgatóknak kell teljesíteniük.   
 
 
A külső gyakorlóhelyen gyakorló hallgatók feladata 
160 óra szociális munkásként, önállóan, tereptanári szupervízió mellett végzett munka. A 160 órába nem számít 
bele az intézmény megismerésével, a felkészüléssel (pl. a speciális terület szakirodalmának elolvasása, hospitálás, 
stb.), és a kötelező írásbeli munkák megírásával töltött idő, valamint a 10 óra gyakorlat előkészítő és feldolgozó 
szeminárium.  
A gyakorlat során a hallgatónak azokat a tevékenységeket – az esetkezelés, a csoportmunka és a közösségi 
munka fogalomkörébe tartozó tevékenységeket – kell végeznie, amelyeket egy képzett szociális munkás az adott 
intézményben és beosztásban végez. 
A hallgató a tevékenységéről naplót ír, melynek részei a következők: 

2. Az intézmény  

 missziója,  

 a szolgált népesség sajátosságai,  

 szolgáltatások, a szolgáltatások megfelelése a szolgált népesség szükségleteinek, 

 az intézmény tárgyi és humán erőforrásai, 

 az intézmény kapcsolatai, helye a helyi szolgáltató rendszerben 

 az intézmény története, kultúrája (a kliensekkel való kapcsolatok sajátosságai, belső viszonyok: 
felépítés, munkatársi kapcsolatok, vezetés, a konfliktusok megoldásának módja, ahogy beszélnek 
az ügyekről, stb.) 

 a szolgáltatások megfelelő végzéséhez szükséges szakirodalom rövid ismertetése, előírásszerű 
címleírásokkal (a szakdolgozat előírásaiban szerepel a hivatkozások és címleírások megfelelő 
formája) 

8. A hallgató önértékelése a korábbi gyakorlatok alapján: milyen személyiségvonások, kompetenciák az 
erősségei és miben szeretne a gyakorlat során fejlődni. 

9. Az esetek leírása, amellyel a hallgató a gyakorlat során dolgozott, legalább két részletes esettanulmány a 
beavatkozások és eredmények leírásával.  

10. A napi munka reflektív, azaz a tapasztalatok leírását és értelmezését is tartalmazó, naplószerű leírása 
11. Záró önértékelés 
12. A tereptanár értékelése 
13. A gyakorlat elvégzéséről szóló igazolás. 

A saját munkahelyükön gyakorló hallgatók feladata 
Az intézmény által szolgált klientúra és a nyújtott szolgáltatások sajátosságainak feltárása alapján fejlesztési 
projekt kidolgozása, végrehajtása és értékelése.  
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A gyakorlat menete: 
I. Feltáró szakasz 

Az intézmény  

 missziója,  

 a szolgált népesség sajátosságai,  

 szolgáltatások, a szolgáltatások megfelelése a szolgált népesség szükségleteinek, 

 a munkatársi gárda összetétele, felkészültsége, 

 az intézmény kapcsolatai, helye a helyi szolgáltató rendszerben 

 az intézmény története, kultúrája (a kliensekkel való kapcsolatok sajátosságai, belső viszonyok: 
felépítés, munkatársi kapcsolatok, vezetés, a konfliktusok megoldásának módja, ahogy beszélnek az 
ügyekről, stb.) 

Összefoglalóan: SWOT-analízis 
A hallgató/munkatárs 

 helye, beosztása, feladatai az intézményben, 

 kliensei, kapcsolata a kliensekkel 

 kapcsolatai a munkatársakkal, más intézményben dolgozó szakemberekkel, 

 a saját munkájának értékelése: személyes szakmai erősségei (kompetenciák) és fejlesztendő területei, 
a munka során tapasztalt problémák 

Összefoglalóan: SWOT-analízis 
II. Tervezés 

 a SWOT-analízisek alapján a fejlesztendő terület/szolgáltatás kijelölése, 

 a problémák és célok megjelölése, egymáshoz rendelése, 

 a szükséges tevékenységek meghatározása, a célokhoz rendelése, 

 a várható nehézségek (kockázatok) leírása és a leküzdésükhöz szükséges tevékenységek tervezése, 

 időterv. 
III. Végrehajtás 

 a tevékenységek végrehajtása az időterv alapján, 

 a felmerült problémák elemzése, 

 a terv módosítása, amennyiben szükséges. 
IV. Értékelés 

 az elért eredmények, 

 maradványproblémák, 

 az eredmények fenntartásának terve, 

 lehetséges további fejlesztési irányok. 
 
A hallgató a munkájáról terepnaplót vezet. A terepnaplóba a  projekt tervezésének és kivitelezésének 
dokumentumain kívül napokra bontva a munka reflektív leírása szerepel. 
  
A terepgyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium programja: 
1. megbeszélés 
Célok: 

 a gyakorlat céljainak megértése 

 a feladatok és értékelési szempontok tisztázása 
2. megbeszélés 
Célok:  

 a terepgyakorlat során szerzett tapasztalatok reflektív feldolgozása, 

 a hallgatók intervenciós repertoárjának és tudásának bővítése, 

 stresszmenedzsment-készségek, 



 
 

Oldal: 309 / 318 

 az esettanulmányok elkészítésének és a projekt tervezésnek-kivitelezésnek a segítése. 

 Értékelés, lezárás 
 
 
Elvárások 
A beszámoló minimális terjedelme 1 ív (40 000 leütés, cc. 22 oldal). Elvárás, hogy a beszámoló reflektív legyen, 
azaz tartalmazza a gyakorló hallgató megfigyeléseit, tapasztalatait, és ezek értelmezését a korábban megismert 
szakirodalom alapján. A beszámolónak hivatkozásokat és mellékletként (az 1 íven felül!) irodalomjegyzéket is 
tartalmaznia kell, annak bizonyítására, hogy a hallgató ismeri a témához kapcsolódó szakirodalmat. A beszámolót 
a fenti vázlat figyelembe vételével kérem elkészíteni, a fedőlapon pedig szerepeljen a cím: Beszámoló az 
összefüggő gyakorlatról, az író neve, szakja, az intézmény neve, címe, a dátum. 
 
A gyakorlat időtartama:  
A gyakorlatot a félév utolsó előtti hetéig (október 30-ig) be kell fejezni. 
(Külön megbeszélés alapján más időbeosztásra is van lehetőség.) 
A gyakorlathoz kötődő dokumentumok végső leadási határideje a végzősök tanulmányi idejének utolsó hete.  
  
 
Amennyiben a hallgató nem állami fenntartású intézményben szeretné a gyakorlatot eltölteni, úgy vele a 
gyakorlóintézménynek munkaszerződést kell kötnie a Munka Törvénykönyvében meghatározott szabályok 
szerint, és hetente a minimálbér 15%-ának megfelelő bért kell fizetnie (plusz a bérterhek)! Az erre vonatkozó 
szabályok a hatályos felsőoktatási törvényben: 
25. A hallgatói munkavégzés szabályai 
44. § (1) A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát: 
a)

147
 a duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés 

részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által 
alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen, 
b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási 
intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben. 
(2)

148
 A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a 

rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Kormány a hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályok 
meghatározása során a munka törvénykönyvénél a hallgató számára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg. 
(3) A hallgatót 
a)

149
 az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő 

gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább hetente 
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a 
szakmai gyakorlóhely fizeti, 
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felek megállapodása szerinti díjazás illeti, melynek ellenében a 
hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni 
jogok - eltérő megállapodás hiányában - a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó 
szervezetre az átadással átszállnak. 
(3a)

150
 A képzési program keretében, illetve a képzés részeként - az (1) bekezdés a) pont szerint - megszervezett 

szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót 
ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A 
gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott 
feltételekkel megállapodást kell kötni. 

Félévközi számonkérés módja: A hallgatóknak a második terepgyakorlat-feldolgozó szemináriumra az egyik 
esettanulmányukat el kell készíteniük, és a szeminárium előtti hét első napjáig el kell küldeniük a szeminárium 
vezetőjének. A harmadik alkalom előtti hétre a 2. esettanulmányukat is el kell készíteniük, és el kell küldeniük. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV#lbj146idd1df
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV#lbj147idd1df
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV#lbj148idd1df
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV#lbj149idd1df
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Ennek célja, hogy a hallgatók a szupervízióban felkészülten vehessenek részt. 
Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
A terepgyakorlat értékelését annak teljesítése és a kapcsolódó dokumentáció, a terepnapló és az 
esettanulmányok, valamint a tereptanári értékelőlap alapján a terepgyakorlat szakmai vezetője végzi. 
A hallgatói teljesítmény értékelésének alapját a fent ismertetett képzési és kimeneti követelmények jelentik. 
Természetesen az egyes munkakörökben a fent ismertetett kompetenciák eltérő jelentőséggel bírnak. 

Kötelező és ajánlott irodalmat a terephelyen végzett szolgáltatások irodalma jelenti. Ezt a  hallgató feldolgozza, 
és ennek eredményei szintén bekerülnek a terepnaplóba. 
 

Az összefüggő gyakorlat szakmai vezetője:  
Dr. Kozma Judit egyetemi docens 
Miskolci Egyetem BTK 
Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete 
Szociális Munka Tanszék 
Miskolc Egyetemváros 3515 
E-mail: judit.kozma54@gmail.com 
CV: https://atti.uni-miskolc.hu/docs/KozmaJ_CV2019.pdf   
Tel.: +36 20 4656497 
Egyéni szupervíziót szükség szerint lehet kérni a fenti telefonszámon vagy Messengeren. 
 

 
  

mailto:jkozma@t-online.hu
mailto:jkozma@t-online.hu
https://atti.uni-miskolc.hu/docs/KozmaJ_CV2019.pdf
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Szabadon választható tárgy 
 

Tantárgy neve: 
Magyarország története dokumentumfilmek 
tükrében 1. 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM637_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI   

Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Udvarvölgyi Zsolt András, PhD, főiskolai tanár 

Közreműködő oktató(k):. 

Javasolt félév: 1 Ő Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyj. 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
 
Elkezdődik egy 3-4 félévesre tervezett, áttekintő jellegű, szabadon választható kurzus. A kurzus nem előfeltételes, 
bármelyik félévben be lehet majd kapcsolódni. Az órák során hazánk és a magyarság történetéről beszélgetünk a 
magyar őstörténettől napjainkig. Ebben segítségünkre lesz – többek közt – az a „Magyarország története” című 
történelmi dokumentumfilm-sorozat, amelyet 2009-2010-ben készített a Magyar Televízió. A műsor tematikája a 
hasonló című könyvsorozatot követte. Természetesen – a vége felé − más jeles alkotások is bemutatásra és 
megvitatásra kerülnek majd. 
Kérem, hogy azok a hallgatók válasszák a kurzust, akik tudnak is majd járni az órákra és érdeklődnek a magyar 
történelem és a színvonalas dokumentumfilmek iránt! 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  

- Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott 
tendenciái, jellemzői, adatai körében.  

- Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, 
politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket.  
 

képesség:   
- Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és 

rendszerezésére. 
- Képes a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, 

feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására. 
 

attitűd:  
- Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag 

meghatározottak és változóak. 
- Igénye van az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák megismerésére.  

 
autonómia és felelősség:  

- A szakterületén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.  
- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

Tantárgy tematikus leírása: 
 

1. Úton a haza felé. Honfoglalás.  
2. Államalapítás. Szent István királysága.  
3. A magyar szentek évszázada. I. Lászlótól III. Béláig: a két lovagkirály. 
4. Az Aranybullától a tatárdúlásig. Az Árpád-kor utolsó évtizedei.  
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5. Anjou Károly, aki nem Róbert… Nagy Lajos birodalma.  
6. Legendák és igaz történetek a XV. század elején. Zsigmond magyar király és német-római császár. 
7. A három Hunyadi. Mathias Rex.  
8. A Jagelló-kor. A középkor vége.  
9. Az ország három részre szakadása. Élet a török félhold árnyékában. 
10. Romlás és kiútkeresés. A török kor vége.  
11. A Rákóczi-szabadságharc kitörése. Ónódtól a nagymajtényi síkig. 
12. ZH írás. 
13. Összefoglalás. Kitekintés a 18. századi magyar történelemre.  

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Aktív órai részvétel. 
 
A gyakorlat teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli zh az órán elhangzottak és a megadott irodalom alapján. (A megadottól eltérő, de témába vágó 
olvasmányok színvonalas ismertetésének a lehetősége is választható. Ennek részleteit az első órán megbeszéljük.) 
Az írásbeli / szóbeli vizsga itt tüntetendő fel, illetve az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) 
módok, jellemzők (ha vannak):  - 

Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Magyarország Története 1-46. rész.  
Letölthető: https://www.youtube.com/watch?v=oiH3RADqfx8&list=PL3078A9E84C018DCD&index=12  
Fodor István et al.: Magyarország története 1-24. könyvsorozat. Budapest, Kossuth, 2014. 
Romsics Ignác: Magyarország története. Budapest, Kossuth, 2017. 
Szvák Gyula sorozatszerk.: Magyar századok. Budapest, Pannonica, 2001.  
Kontler László: A History of Hungary. Budapest, Atlantisz, 2009. 
 
Ajánlott irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Glatz Ferenc szerk.: A magyarok krónikája. Budapest, Helikon, 2006.  
Glatz Ferenc összeáll. és szerk.: Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest, Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 
1989. 
Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301. Budapest, Osiris, 2019. 
Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar Történet I-VIII. Budapest, 1928. Letölthető:  
https://www.elib.hu/00900/00940/html/  
Arminius Vámbéry: Hungary in ancient, medieval and modern times. Budapest, Underground, 2023. 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=oiH3RADqfx8&list=PL3078A9E84C018DCD&index=12
https://www.elib.hu/00900/00940/html/
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Tantárgy neve: 
A Kárpát-medencei zsidóság kultúrtörténete 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM633_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI 

Tantárgyelem szabadon választható 

Tárgyfelelős: Dr. Szepessy Péter, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Markovics Zsolt, főrabbi 

Javasolt félév: 3Ő/ Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2+0  Számonkérés módja:, kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 
Ciceró, üzenete, miszerint: „a történelem pedig az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezet élete, az élet 
tanítómestere, a régiség hírnöke." ma is aktuálisak. Ebben a kurzusban a magyar és a zsidó történelem egy 
speciális részletét szeretnénk bemutatni speciális megközelítésben. A sokszor elhanyagolt kultúrtörténeti, 
vallástörténeti, társadalomtörténeti dimenziókra nagyobb hangsúlyt helyezünk azért, hogy jobban megértsük a 
múltat, és könnyebben kiigazodjunk a jelenben. Ha tetszik, történelem alulnézetből. Kevesebb statisztika, de több 
lélek. 

Fejlesztendő kompetenciák:  
tudás: Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi 
összefüggéseit és főbb irányzatait. Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a fontos szociológiai és társadalmi 
összefüggéseket. 
képesség: Képes eligazodni a társadalmi problémák és konfliktusok rendszerében. 
attitűd: Kritikusan ítéli meg a társadalomtudományok nyitottságát és sokszínűségét korlátozni igyekvő 
tudományos, gyakorlati, jogi vagy politikai törekvéseket. 
autonómia és felelősség: Személyes felelősséggel tartozik a szociológus mesterség szakmai és etikai szabályainak 
betartásáért, a szociológus szakma integritásának megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: (14 hétre lebontva) 
1. Zsidó irányzatok  
2. Talmud 
3. Zsidó ünnepek  
4. Zsidó szertartások/ esküvő, temetés, stb/ 
5. Az antiszemitizmus eszmetörténete. Az ókori és a középkori vallási antiszemitizmus. Az antijudaizmus 

teológiai alapjai, és megjelenése a mindennapok világában. A zsidóság helyzete a modernizáció kezdetén és 
korai kapitalizmus korában. 

6. A politikai antiszemitizmus a XIX. században és a XX. századi megjelenési formái. Államelméletek, biológiai 
–evolúciós – elméletek és az antiszemitizmus „integrációja”. 

7. Kelet-európai és Közép-európai sajátosságok, a magyar specifikumok. Megkésett polgárosodás, 
emancipációs törekvések, a századfordulós Budapest kulturális jelentősége, Trianon, stb. 

8. A miskolci zsidóság története 
9. A két világháború közötti helyzet Magyarországon. (numerus clausus, „nemzedéki torlódás”, a kulturális elit 

ellentétei, zsidótörvények) 
10. A második világháború, a német megszállás és következményei, a holokauszt. 
11. A háborús vereség és a holokauszt feldolgozására tett kísérletek közvetlenül a háború után 1945-49. 

(Molnár Erik, Bibó István) 
12. Második világháborús tragédiák és a holokauszt ábrázolása filmeken, tankönyvekben az 50-es, 60-as, 70-es 

években. 
13. Társadalmi traumák és holokauszt narratívák Magyarországon és a világban. (tudomány, művészet, politika 

– bűnös, áldozat, „kívülálló” - a felelősség) 
14. 21. századi kihívások a hagyományos zsidó életben 
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Félévközi számonkérés módja és értékelése: A foglalkozások kéthetente tömbösítve lesznek megtartva. Egy 
foglalkozás alkalmával a tematikában felsorolt témakörök közül kettőt – hármat is érintünk. 

  Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: szóbeli vizsga 
Vizsgakérdések: 

29. Zsidó irányzatok  
30. Talmud 
31. Zsidó ünnepek  
32. Zsidó szertartások/ esküvő, temetés, stb/ 
33. Az antiszemitizmus eszmetörténete. Az ókori és a középkori vallási antiszemitizmus. Az antijudaizmus 

teológiai alapjai, és megjelenése a mindennapok világában. A zsidóság helyzete a modernizáció kezdetén és 
korai kapitalizmus korában. 

34. A politikai antiszemitizmus a XIX. században és a XX. századi megjelenési formái. Államelméletek, biológiai 
–evolúciós – elméletek és az antiszemitizmus „integrációja”. 

35. Kelet-európai és Közép-európai sajátosságok, a magyar specifikumok. Megkésett polgárosodás, 
emancipációs törekvések, a századfordulós Budapest kulturális jelentősége, Trianon, stb. 

36. A miskolci zsidóság története 
37. A két világháború közötti helyzet Magyarországon. (numerus clausus, „nemzedéki torlódás”, a kulturális elit 

ellentétei, zsidótörvények) 
38. A második világháború, a német megszállás és következményei, a holokauszt. 
39. A háborús vereség és a holokauszt feldolgozására tett kísérletek közvetlenül a háború után 1945-49. 

(Molnár Erik, Bibó István) 
40. Második világháborús tragédiák és a holokauszt ábrázolása filmeken, tankönyvekben az 50-es, 60-as, 70-es 

években. 
41. Társadalmi traumák és holokauszt narratívák Magyarországon és a világban. (tudomány, művészet, politika 

– bűnös, áldozat, „kívülálló” - a felelősség) 
42. 21. századi kihívások a hagyományos zsidó életben 

Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Lau, Israel Méir: A zsidó élet törvényei. Mazsihisz, Budapest. 2011. 
Donin, Hayim Halevy: Zsidónak lenni. Göncöl, Budapest. 2004. 
Mezei Mónika - Róna Tamás (szerk.): A magyarországi zsidóság története. Szent István Társulat. 2018. 

  Romsics Ignác: Magyarország története. Kossuth Kiadó, Budapest. 2017. 
 
  Ajánlott irodalom:  
Gonda László: A szidóság Magyarországon 1526-1945 Századvég, Budapest. 1992. 
Braham, Randolph L.: Genocide and retribution. The Holocaust in Hungarian-ruled Northern Transylvania; KNP, 
Boston, 1983 
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Tantárgy neve: 
MINDFULNESS  ÉS TUDATOS KAPCSOLÓDÁS 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTBLSZM636_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI   
Tantárgyelem: szab. ál.  

Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs Ágnes 
Közreműködő oktató(k):. Dr. Hegedűs Ágnes 
Javasolt félév: T/2 Előfeltétel: BTBLSZM635_IT 
Óraszám/félév 14 Számonkérés módja: gyakorlat 
Kreditpont: 4 Munkarend: levelező  
Tantárgy feladata és célja:  
Jelen tantárgy tananyaga ráépül a „MINDFULNESS A HÉTKÖZNAPOKBAN –stresszkezelés  alapok” 
keretében elsajátított alap készségekre. Ezek a stressz funkcióinak és jellegzetességeinek saját stressz-
működésünk és stressz-mintázataink megismerése, a figyelem lehorgonyzásának és irányításának 
képessége a mindfulness alapgyakorlatai segítségével. Ezen alapokon építkezünk tovább, kialakítva azt a 
képességet, hogy a hallgatók képesek legyenek megfigyelni és elkülöníteni a saját testi-érzelmi gondolati 
működéseiket, azokat beazonosítani, továbbá kapcsolatba kerüljenek mélyebb szükségleteikkel. Ez alapozza 
meg a tudatos (asszertív) kommunikáció és a magukkal való együttérző kapcsolat, tudatos öngondoskodás 
elsajátítását. A tantárgy célja az is, hogy a hallgatók a gyakorlatokat hétköznapi életükbe képesek legyenek 
beépíteni, és a különböző életterületeken, saját fejlődésük, kiegyensúlyozottságuk elősegítésére, valamint 
munkájukban is használni tudják.  
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: Elméleti alapismereteket szerez a stressz működéséről a modern idegtudomány legújabb elméletei 

alapján, valamint a tudatos (egyben asszertív) kommunikáció jellegzetességeiről, és az együttérző 
jelenlét jelentőségéről. Gyakorlati tapasztalatokon keresztül mélyebb szinten ismeri meg saját 
automatikus reagálásait, diszfunkcionális működésmódjait, amelyek az életében frusztrációt, stresszes 
állapotokat okoznak. Ismeretekkel rendelkezik a kommunikáció területén a tudatos, asszertív 
kommunikációról, amely a békés kapcsolatokat építi, és felismeri az erőszakos, romboló 
kommunikációt, amelynek feloldására is egyszerű  eszközöket kap. Tájékozottá válik az egyetemes 
emberi értékek alapján való kapcsolódás területén. A módszer kifejezett hangsúlyt helyez a tapasztalati 
gyakorlatokra, így az órai feldolgozás kapcsán átélt felismerések mélyebben rögződnek.  .  

képesség:  Képessé válik arra, hogy kifejlessze és fenntartsa az éber figyelmet a formális ülő – álló – és 
mozgás –gyakorlatok alatt, valamint a hétköznapi tevékenységben is fokozatosan beépítse azt. Képes 
konzekvens önreflexiót gyakorolni, objektíven megfigyelni saját diszfunkcionális működését, 
automatikus reakcióit, és tudatosabb, konstruktívabb válaszokra cserélni azokat. Képes az éber 
figyelmet használni a másokkal való kapcsolódásban,  kommunikációban, egy asszertív, önmagát 
hatékonyan képviselő, de a másikra is figyelő módon. Képessé válik a felelősebb öngondoskodásra, 
felismerve a romboló, nem támogató tevékenységeket, lecserélve azokat támogató, építő időtöltésekre.  

attitűd:. A mindfulness filozófiáját és gyakorlatát elsajátítva  nyolc attitűd  kerül kifejlesztésre: nyitottá és 
kíváncsivá válik a valóságra, ítélkezésmentes, elvárásmentes és elfogadó módon viszonyul saját magához 
és másokhoz, a világhoz. Felismeri a fölösleges ragaszkodásait, és törekszik azok elengedésére.. Fejlődik a 
türelemben, és a saját maga, mások és az élet alapvető jóságában vetett bizalomban, és az együttérzésben 
A csoportmunka emellett fejleszti a nyitott, értő meghallgatást, a másikra való türelmes odafigyelő 
magatartást. 
autonómia és felelősség:   Az órai munkában az első alkalommal közösen egyeztetett és biztonságot adó 

kereteken belül mindenki önállóan vállalja a gyakorlatokban való részvételt, tudatosan gondoskodva a 
saját aktuális terhelhetőségéről, határairól. Az otthoni gyakorlás energia/idő/figyelem befektetéssel 
jár, ezen keresztül is gyakorolja a magáért való felelősségvállalást.  

 
Tantárgy tematikus leírása: 
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Az első alkalom egy orientációs órával kezdődik, amelyen a hallgatók tájékozódnak a tantárgy lényegét, 
felépítését, célját illetően, illetve arról, hogy mit igényel tőlük a mindfulness elsajátítása az órai munkán 
kívül. Ez a foglalkozás a tanárnak is lehetővé teszi a hallgatók motivációinak  feltérképezését és a keretek 
egyeztetését. Egyben lehetőséget ad arra, hogy közösen felfedezzük, milyen készségeket sikerült elsajátítani, 
és melyek azok, amik további fejlesztést igényelnek.   
A foglalkozások első felében tovább mélyítjük a figyelem fenntartásának, koncentrációjának képességét, 
valamint kialakítjuk azt a készséget, hogy biztonságosan képesek legyenek megfigyelni, elkülöníteni és 
megnevezni a testi-érzelmi-gondolati szinteken megjelenő tapasztalatokat, modalitásokat. Ez lehetővé teszi 
az egyes tapasztalati mintázatok felfedezését, amely egy magasabb szintű testi-érzelmi tudatosság 
kialakításának fontos tényezője.  
A második részben elméleti és gyakorlati szinten foglalkozunk a tudatos kommunikációval, amely a saját 
szükségleteinkre és egyben a másik fél tiszteletére alapozott, asszertív kommunikáció alapja. A képzés 
fontos része a tudatos együttérzéssel és önegyüttérzéssel való elméleti és tapasztalati megismerkedés, ezen 
készségek begyakorlása. A folyamat a tanultak integrálásával, a napi életben való alkalmazás lehetőségeinek 
megmutatásával zárul. 
 
Gyakorlat A foglalkozások óraszámának fele gyakorlati jellegű, ezen kívül a tantárgy elsajátítása otthoni 
gyakorlást is igényel a foglalkozások között. A gyakorlatok elsajátítását hanganyagok, leírások támogatják. 
 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: Az aláírás feltétele maximális jelenlét 
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: A foglalkozásokon való aktív részvétel 
alapján 
 
Az írásbeli / szóbeli vizsga itt tüntetendő fel, illetve az adott ismeret átadásában alkalmazandó további 
(sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  - 
Kötelező irodalom: 
(4+1 angol nyelvű) 
MBSR tanfolyami munkafüzet 
Thich Nhat Hanh: A párbeszéd művészete (Ursus Libris) 
Daniel Goleman-Richard J. Davidson: A meditáció tudománya 
Kristin Neff: Együttérzés önmagunkkal (Ursus Libris) 
Susan Gillis Chapman: The five keys to mindful communication (Shambala Boulder) 
 
Ajánlott irodalom: 
(4+1 angol nyelvű) 
Szondy Máté: Megélni a pillanatot (Kulcslyukkiadó) 
Kristin Neff: Tudatos önegyüttérzés (Ursus Libris) 
Paul Gilbert: The Compassionate Mind  
Rick Hanson-Richard Mendius: Buddha-agy 
Megan Logan: Légy kedves önmagadhoz! (Édesvíz) 
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Tantárgy neve: 
Magyarország története dokumentumfilmek 
tükrében 2. 

Tantárgy Neptun kódja: BTBNSZM6371_IT 
Tárgyfelelős intézet: ATTI   
Tantárgyelem: szabadon vál. 

Tárgyfelelős: Dr. Udvarvölgyi Zsolt András, PhD, főiskolai tanár 
Közreműködő oktató(k):. 
Javasolt félév: 2 T Előfeltétel: nincs 
Óraszám/hét: 0-2 Számonkérés módja: gyj. 
Kreditpont: 4 Munkarend: nappali 
Tantárgy feladata és célja: 
 
Folytatódik a 3-4 félévesre tervezett, áttekintő jellegű, szabadon választható kurzus. A kurzus nem 
előfeltételes, bármelyik félévben be lehet kapcsolódni. Az órák során hazánk és a magyarság történetéről 
beszélgetünk a magyar őstörténettől napjainkig. Ebben segítségünkre lesz – többek közt – az a 
„Magyarország története” című történelmi dokumentumfilm-sorozat, amelyet 2009-2010-ben készített a 
Magyar Televízió. A műsor tematikája a hasonló című könyvsorozatot követte. Természetesen – a vége felé − 
más jeles alkotások is bemutatásra és megvitatásra kerülnek majd. 
Kérem, hogy azok a hallgatók válasszák a kurzust, akik tudnak is majd járni az órákra és 
érdeklődnek a magyar történelem és a színvonalas dokumentumfilmek iránt! 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás:  

- Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott 
tendenciái, jellemzői, adatai körében.  

- Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és 
regionális, politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket.  
 

képesség:   
- Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló 

elsajátítására és rendszerezésére. 
- Képes a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, 

megértésére, feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban 
történő alkalmazására. 
 

attitűd:  
- Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag 

meghatározottak és változóak. 
- Igénye van az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák megismerésére.  

 
autonómia és felelősség:  

- A szakterületén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.  
- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 
Tantárgy tematikus leírása: 

1. Romlás és kiútkeresés. A török kor vége.  
2. A Rákóczi-szabadságharc kitörése. Ónódtól a nagymajtényi síkig. 
3. Vitam et sanguirem! 
4. Reform és abszolutizmus. 
5. Széchényi és Széchenyi. 
6. A nemzeti ébredéstől a forradalomig. 
7. Forradalom és honvédelem. 
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8. Az 1848-49-es szabadságharc. 
9. Megtorlás és ellenállás. 
10. Út a kiegyezéshez. 
11. Kiegyezés és fellendülés. 
12. A századforduló “boldog békeévei”. 
13. Zh írás. 
14. Összefoglalás. Kitekintés a 20. századi magyar történelemre.  

 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Aktív órai részvétel. 
 
A gyakorlat teljesítésének módja, értékelése: 
 
Írásbeli ZH az órán elhangzottak és a megadott irodalom alapján. (A megadottól eltérő, de témába vágó 
olvasmányok színvonalas ismertetésének a lehetősége is választható. Ennek részleteit az első órán 
megbeszéljük.) 
 
Az írásbeli / szóbeli vizsga itt tüntetendő fel, illetve az adott ismeret átadásában alkalmazandó további 
(sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  - 
Kötelező irodalom (4+1 angol nyelvű): 
 
Magyarország Története 1-46. rész.  
Letölthető: https://www.youtube.com/watch?v=oiH3RADqfx8&list=PL3078A9E84C018DCD&index=12  
 
Fodor István et al.: Magyarország története 1-24. könyvsorozat. Budapest, Kossuth, 2014. 
Romsics Ignác: Magyarország története. Budapest, Kossuth, 2017. 
Szvák Gyula sorozatszerk.: Magyar századok. Budapest, Pannonica, 2001.  
Kontler László: A History of Hungary. Budapest, Atlantisz, 2009. 
 
 
Ajánlott irodalom (4+1 angol nyelvű): 
Glatz Ferenc szerk.: A magyarok krónikája. Budapest, Helikon, 2006.  
Glatz Ferenc összeáll. és szerk.: Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest, Pallas Lap- és Könyvkiadó 
Vállalat, 1989. 
Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301. Budapest, Osiris, 2019. 
Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar Történet I-VIII. Budapest, 1928. Letölthető:  
https://www.elib.hu/00900/00940/html/  
Arminius Vámbéry: Hungary in ancient, mediaeval, and modern times. Budapest, Underground, 2023. 
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