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TÁRSADALOMISMERET SZIGORLATI TÉTELEK* 

Szociális munka BA másodéves hallgatók számára 

2022/2023-as tanév, tavaszi szemeszter 

 
 

1. A szociológia, mint tudomány kialakulása, főbb elméletalkotói. 

Órai anyag, illetve http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/ oldalon található tantárgyi segédlet 1. 

fejezete). 

 
 

2. A szociológiai kutatások fontosabb módszertani kérdései. 

Órai anyag, illetve http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/ oldalon található tantárgyi segédlet 10. 

fejezete). 

 
 

3. A társadalom szerkezetére, rétegződésére illetve a társadalmi mobilitásra 

vonatkozó alapfogalmak, elméletek. 

Órai jegyezetek és a http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/ oldalon található tantárgyi segédlet 

3. fejezete valamint Kingsley Davis és Wilbert E. Moore: A rétegződés néhány elve című 

tanulmánya (letölthető a 

http://www2.juris.u-szeged.hu/politologia/tartalom//docs/tanseged/modern/1.pdf honlapról) 

valamint Pierre Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke című tanulmánya 

(letölthető a 

http://www.filozofia.bme.hu/sites/default/files/anyagok/674/Bourdieu%20- 

%20Gazdasagi%20toke,%20kulturalis%20toke,%20kapcsolati_toke.pdf honlapról). 

 

 
4. Deviancia-elméletek, deviancia-fogalmak, a legfontosabb deviáns 

viselkedésformák. 

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

fejezete). 

http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/
http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/
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5. Családszociológia alapfogalmainak, irányzatainak és 

iskoláinak bemutatása. 

Órai jegyzetek, a http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm oldali előadás- 

vázlatok, illetve http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/ oldalon található tantárgyi segédlet 6. 

fejezete, valamint Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek (Gondolat 

Kiadó, Budapest, 1979) című könyvből a 10-33. oldal (a http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/ 

honlapon rajta van). 

 
 

6. A család szocializációs szerepe. 

Órai jegyzetek, a http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm oldali előadás- 

vázlatok, illetve ajánlott irodalom Dr. Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok 

(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004). 

 
 

7. Somlai Péter és Pálhegyi Ferenc családtípusokra vonatkozó elméleteinek 

bemutatása. 

Órai jegyzetek, a http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm oldali előadás- 

vázlatok, illetve Somlai Péter: Konfliktus és megértés. A családon belüli kapcsolatrendszer 

elmélete című könyvéből (Gondolat Kiadó, Budapest, 1986) az 55-101. oldal (a http://www.uni- 

miskolc.hu/~bolalma/ honlapon rajta van). 

 
 

8. A családon belüli erőszak. 

Órai jegyzetek illetve http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm oldali előadás- 

vázlatok) 

http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/
http://www.uni-miskolc.hu/~bolalma/
http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm
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9. Gyermekvállalás és háttértényezői 
Órai jegyzetek illetve http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm oldali előadás-
vázlatok)  

10. Családi, párkapcsolati dinamika 
Órai jegyzetek illetve http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm oldali előadás-
vázlatok) 

11. Depresszió a családban és a társadalomban 
Órai jegyzetek illetve http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm oldali előadás-
vázlatok) 

 

12. Szegénység a társadalomelméletben - szegénység a társadalomban. 

Órai jegyzet és Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai című könyvből (Századvég Kiadó, 
Budapest, 2002) a 18-46. oldal. 

 
 

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

 
 

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

 
 

15. Demográfiai változások és szegénység. 
Órai jegyzet és Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai című könyvből (Századvég Kiadó, 
Budapest, 2002) a 164-183. oldal. 
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16. Helyi társadalom és lokális kapcsolatok (a globalizálódó világ értelmezése, a 

lokalitás fölértékelődése, a helyi társadalomszerveződés szintjei, a helyi 

társadalom fogalma és szintjei). 

Órai jegyzet és Bőhm Antal: Az ezredvég magyar társadalma (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003) című 

könyvből a 184-197.oldal (letölthető a http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm 

oldalon). 

 
 

17. A civil társadalomszerveződés (a civil társadalom fogalma, civil szervezetek az 

átpolitizált világban, a politikai szerepvállalás dilemmái, a civil szervezetek 

jelenlegi helyzete, a nonprofit szektor). 

Órai jegyzet és Bőhm Antal: Az ezredvég magyar társadalma (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003) című 

könyvből a 235-248. oldal (letölthető a http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok.htm 

oldalon). 

 
 

 
Miskolc, 2023. február 15. 

 
 
 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
intézetigazgató 

 
 
 

*Megjegyzés: 1-2 és 4. tétel: A szociológia alapjai, 3. tétel: A szociológia alapjai és 

Struktúra és rétegződés, 5. tétel: A szociológia alapjai és Családszociológia, 6-11. tétel: 

Családszociológia, 12-15. tétel: Társadalmi hátrányok szociológiája, 16-17. tétel: Mai 

magyar társadalom. 
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