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1. ÁLTALÁNOS- ÉS GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA
(13 TÉMAKÖR)


A szociológia alapjai
4 témakör, irodalom
Kötelező irodalom: A. Giddens (1995): Szociológia. Budapest: Osiris Kiadó.
(Különös tekintettel a tételeknél megjelölt oldalszámokra)
1. A deviancia szociológiai magyarázatai (és az ismert elméletek) alapján mutassa be, miként változik koronként, rétegenként, élethelyzetenként a viselkedés megítélése. (138–
160. o.)
2. A szocializációt magyarázó elméletek segítségével mutassa be részletesen a) az egyetemet és/vagy b) egy vallási közösséget mint szocializációs közeget.
(95–110. o.)
3. Foglalja össze, hogyan változtak a mindennapi élet társas interakciói az új egyetemi
épület használatának példáján, hogyan alakul át az idő- és tér-szerkezet és mik ennek az
időgeográfiai következményei.
(127–134. és 529–539. o.)
4. A kulturális identitás miként függ össze az etnocentrizmussal és hogyan kapcsolható ez
össze az előítéletes viselkedés problémaköreivel?
(59–70. és 255–267. o.)



Társadalomszerkezet, társadalmi folyamatok
4 témakör, irodalom
Kötelező irodalom:
Szívós Péter, Tóth István György szerk: TÁRKI Monitor jelentések 2014. p: 6-78., 115127 Letölthető: http://www.tarki.hu/hu/research/hm/monitor2014_teljes.pdf
Kovács K.., Tóth Gergely: Egészségi állapot. in: Demográfiai portré 2015 NKI p:95-114
http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/issue/view/532
Társadalmi helyzetkép 2010. Budapest: KSH. Egészségi állapot, egészségügy fejezet.
Letölthető: http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=12971&p_temakor_kod=KSH&p_lang=HU
Murinkó Lívia, Spéder Zsolt: Párkapcsolatok in: Demográfiai portré 2015 NKI p:9-26.
http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/issue/view/532
Kapitány B. Spéder Zs.: Gyermekvállalás in: Demográfiai portré 2015 NKI p:41-56.
http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/issue/view/532
Ladányi János – Szelényi Iván (2004): A kirekesztettség változó formái. Budapest: Napvilág
Kiadó. Bevezetés, 11–28. o.
A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítása. Statisztikai Tükör. 2012.72. KSH
Letölthető:
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/laekindikator/laekindikator11.pdf
1. Hogyan változott a szegénység és egyenlőtlenség mértéke, jellege Magyarországon a
rendszerváltást követő két évtizedben (Szívós –Tóth 2014)
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2. Jellemezze a magyar társadalom egészségi állapotát, halandósági mutatóit és az
egészségi állapotban kifejeződő társadalmi különbségeket (Társadalmi helyzetkép
2010, Kovács. - Tóth 2015)
3. Jellemezze a párkapcsolatok és a gyermekvállalás változásait Magyarországon (Murinkó – Spéder 2015, Kapitány – Spéder 2015)
4. A kirekesztődés fogalma és indikátorai (Ladányi – Szelényi 2004, Statisztikai Tükör
2012.72.)



Gazdaság- és szervezetszociológia
5 témakör, irodalom
Kötelező irodalom:
Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.) (2006): Gazdaság-szociológia. Budapest: Aula
Kiadó.
Csepeli György (2001): A szervezkedő ember. Budapest: Osiris Kiadó
(Különös tekintettel a tételeknél megjelölt oldalszámokra)
1. A beágyazottság fogalma Polányi és Granovetter munkáiban. (Lengyel–Szántó 9–11. és
23–43. o.)
2. Gazdasági rendszerek és intézmények: Weber, Sombart, Schumpeter, Gerschenkron,
Hirschman, Elster, Olson. (Lengyel–Szántó 11–16. és 49–63. o.)
3. A társadalmi tőke fogalma és szerepe Coleman, Bourdieu, Portes szerint (Lengyel–
Szántó 16–18., 109–128. és 132–146. o.)
4. A bizalom szerepe a társadalomban, a gazdaságban és a szervezetekben. (Lengyel–
Szántó 18–19. és 207–217. o.; Csepeli 251. o.)
5. A bürokratikus szervezeti modell és a neoweberiánus modell. (Csepeli 41– 44. és 235–
236. o.)
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2. SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET – SZOCIOLÓGIAELMÉLET
(12 TÉMAKÖR)


Bevezetés a szociológiaelméletbe
8 témakör, irodalom
Kötelező irodalom: Bartus Tamás: Magyarázatok és elméletek a szociológiában. AULA
Kiadó, 2009.
A tételeknél zárójelben megadott számok a szóban forgó tankönyv fejezeteire, alfejezeteire
utalnak.
1. Mennyire realisztikus az álláspont, miszerint az emberek szabadon döntenek identitásukról? Felfogható-e az identitás megválasztása racionális döntésként? (4., 5.3. és 7.3.)
2. „A tartós szegénységben és kirekesztettségben élő emberek helyzetét meg tudjuk érteni
anélkül, hogy figyelembe vennénk sajátos kultúrájukat, identitásukat.” Milyen érvek
szólnak a szóban forgó álláspont mellett, ill. ellene? (2., 7.2., 13.)
3. Miért, milyen intézményi feltételek mellett alakul ki és/vagy marad fenn a munkahelyi,
illetve az iskolai ellenkultúra? (5.4, 7.2., 8.1-8.2. és 9.1.)
4. Melyek a hasonlóságok és a különbségek Marx konfliktuselmélete, valamint a szimbolikus verseny/konfliktusok bourdieu-i elmélete között? (8-9.).
5. Kialakulhat-e szolidaritás etnikailag (kulturálisan) vegyes társadalmakban? Milyen társadalmi feltételek mellett? (10.)
6. Kialakulhat-e békés egymás mellett élés az önérdekük előmozdítására törekvő emberek
között? Milyen társadalmi feltételek mellett? (12.)
7. Milyen paradox társadalmi következményekkel jár(hat) a gazdasági fejlődés? (7.1 és
11.)
8. Milyen társadalmi következményei lehetnek, ha a közösségi kapcsolatokban egyre nagyobb szerephez jut a gazdasági csere, a pénzhasználat? (6., 9.2)



Szociológiaelméleti irányzatok
4 témakör, irodalom
Kötelező irodalom:
Bourdieu, Pierre (2001): Férfiuralom. Budapest: Napvilág Kiadó.
Elias, Norbert (1987): A civilizáció folyamata. Budapest: Gondolat, 162–227. o.
Foucault, Michel (1990): A panoptikusság. In Foucault: Felügyelet és büntetés. Budapest:
Gondolat, 267–309. o.
Geertz, Clifford (2001): Mély játék: jegyzetek a bali kakasviadalról. In Geertz: Az értelmezés hatalma. Budapest: Osiris, 144–194. o.
Panofsky, Erwin (1986): Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás. Budapest: Corvina
Kiadó.
1. Emelje ki Elias „A civilizáció folyamata” című könyvének ama sajátosságait, amelyek
e művet a modern szociológia egyik jellegzetes alkotásává teszik! Mivel magyarázható
e könyv kiemelkedő népszerűsége az 1970-es éveket követően?
2. Clifford Geertz „Mély játék: jegyzetek a bali kakasviadalról” című szövege alapján mutasson rá az interpretatív antropológia sajátosságaira! Mennyiben tekinthető „modernnek”, ill. „posztmodernnek” ez a szöveg?
3. A fenti irodalomjegyzékben említett szövegekből kiindulva foglalja össze, miben hasonlít, ill. különbözik egymástól Bourdieu és Foucault megközelítése!
4. Tézisszerűen foglalja össze Panofsky „Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás”,
ill. Bourdieu Férfiuralom című művének főbb állításait! Miben különbözik a két szerző
habitusfogalma egymástól?
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3. MÓDSZERTAN
(17 TÉMAKÖR)


A kutatásmódszertan alapjai
5 témakör, irodalom
Kötelező irodalom:
Babbie, Earl (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 6., átdolg. kiadás. Budapest: Balassi Kiadó. A következő fejezetek: 1–2., 4–12., 18., C függelék
(Különös tekintettel a tételeknél megjelölt oldalszámokra)
1. Mi a különbség a kutatás deduktív és induktív útja között, valamint a felderítő, a leíró és
a magyarázó kutatások között? Képzelje el, hogy az oktatás területén fennálló egyenlőtlenségeket kutatja! Hogyan zajlana a kutatása, mit és hogyan vizsgálna az egyes kutatástípusok esetén? Az egyik elképzelt kutatást részletesebben is ismertesse, s konceptualizálja, illetve operacionalizálja az oktatási egyenlőtlenség fogalmát! Térjen ki a mérési
szintekre, a mérés érvényességére és megbízhatóságára is! (38–43., 106–109., 141–168.
o.)
2. Ismertesse a mintavétel alapfogalmait! Mit jelent az alapsokaság, a mintavételi keret, a
megfigyelési egység és a számbavételi egység? Mi a valószínűségi és nem valószínűségi
mintavétel, s milyen főbb típusait lehet megkülönböztetni? Hozzon példát a két fő típusra,
s magyarázza el, az adott kutatásban miért ezt a mintavételi eljárást kell választani! (205–
239. o.)
3. Ismertesse a tartalomelemzés módszerét! Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív
elemzést példák segítségével! Mi az előnye és mi a hátránya a módszernek? (352–263.
o.)
4. Hasonlítsa össze az önkitöltős, a kérdezőbiztost, illetve a telefonos megkeresést alkalmazó kérdőívezést! Mutassa be egy-egy példán, mikor melyiket alkalmazná! Az egyik
témához kapcsolódóan mutasson be egy választott skálán egy kérdést vagy kérdéssort
(Bogardus-, Thurstone-, Likert- vagy Guttman-skála). (190–197., 290–308. o.)
5. Melyek a terepkutatás alkalmazásának főbb esetei? Ismertesse a terepkutatás menetét!
Hozzon példát a megfigyelő lehetséges szerepeire konkrét kutatási kérdéseken, s ezeken
belül térjen ki a terepkutatás lehetséges erősségeire és gyengéire is! (315–324., 334–346.
o.)



A szociológiai kutatás módszertana I-II.
9 témakör, irodalom
Kötelező irodalom:
Moksony Ferenc (2006): Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek empirikus
ellenőrzése. 2. kiadás. Budapest: Aula Kiadó.
(Különös tekintettel a tételeknél megjelölt oldalszámokra)
1. Ismertesse a szociológiai magyarázatok tapasztalati ellenőrzésének menetét! Miért nem
bizonyítja egy elmélet helyességét, ha a belőle levezetett tapasztalati következmények
összhangban vannak a tényekkel? Mi a döntő kísérlet? Említsen példát a döntő kísérletre!
(17–42. o.)
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2. Hogyan szerepeltethetünk kettőnél több kategóriájú magyarázó változókat a regresszióelemzésben? Mi a különbség a dummy kódolás és a hatáskódolás között? Mikor lehet
indokolt egy egyébként numerikus magyarázó változót kategoriális változóvá alakítani,
és így – tehát kategoriális változóként – bevonni az elemzésbe? (65–79. o.)
3. Egy szabadon választott példa alapján mutassa be, miként vizsgálhatunk interakciós hatásokat lineáris regresszióelemzéssel! Írja föl a megfelelő regressziós egyenletet és értelmezze annak együtthatóit! (80–91. o.)
4. Melyek az alternatív magyarázatok fő típusai? Ismertesse és értékelje a nem véletlen alternatív magyarázatok kiszűrésének különböző módszereit! (111–118. és 152–170. o.)
5. Mi a szignifikanciateszt szerepe az alternatív magyarázatok kiküszöbölésében? Milyen
tényezők befolyásolják a regressziós együtthatók szórását (standard hibáját)? Mi a multikollinearitás? Befolyásolja-e a multikollinearitás a regressziós együtthatók szórását
(standard hibáját)? Ha igen, hogyan? A standard hiba szempontjából miért „kétélű fegyver” a magyarázó változók számának növelése? (123–151. o.)
6. Kereszttábla-elemzésnél hányféleképpen százalékolhatjuk az adatokat? Mitől függ, hogy
e százalékolási módok közül melyiket választjuk? Milyen mutatókat használhatunk kereszttábla-elemzésnél a magyarázó változó hatásának, a magyarázó változó prediktív
erejének, valamint a függő és a magyarázó változó közötti kapcsolat statisztikai szignifikanciájának a mérésére?
7. Ismertesse a lineáris valószínűségi modellt és annak problémáit! Mi a logisztikus (vagy
más néven logit) transzformáció? Mi a célja ennek a transzformációnak? Hasonlítsa öszsze egymással a lineáris valószínűségi modellt és a logisztikus regressziós modellt! (214–
229. o.)
8. Egy szabadon választott kutatási példa alapján mutassa be a logisztikus regresszióelemzés alkalmazását kétkategóriájú (dichotóm) függő változó esetén! Értelmezze a regreszsziós együtthatókat és azok antilogaritmusát! (214–229. o.)
9. Egy szabadon választott kutatási példa alapján mutassa be a logisztikus regresszióelemzés alkalmazását olyan kettőnél több kategóriájú függő változó esetén, ahol a kategóriák
pusztán különböznek egymástól, sorrend azonban nem állapítható meg közöttük. Értelmezze a regressziós együtthatókat és azok antilogaritmusát! (222–229. o.)


Kvalitatív módszerek (egyéni és csoportos interjúk)
3. témakör, irodalom
Kötelező irodalom:
Síklaki István (2006): Vélemények mélyén. Budapest, Kossuth Kiadó, 42-46, 57-58.
Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás. Budapest: Osiris Kiadó, 16–55, 62–70, 78–81,126–145, 150–198, 230–238, 246–254, 256–
262, 269–288, 300, 325–368.o. (különös tekintettel a tételeknél megjelölt oldalszámokra)

1. a. Vesse össze az egyéni (kvalitatív) interjúkat a csoportos interjúkkal jellemzőik, előnyeik,
hátrányaik szempontjából!
b. Vesse össze az (egyéni és csoportos) kvalitatív interjúkat a megfigyelés módszerével jellemzőik, előnyeik, hátrányaik szempontjából! Fogalmazzon meg olyan kutatási témákat,
kérdéseket, amelyek esetében egyik vagy másik fenti módszert lenne előnyös alkalmazni
(Síklaki, 42–46. o., Vicsek:19–45. o.)
2. a. Vesse össze a homogén és heterogén összetételű fókuszcsoportokat jellemzőik, előnyeik,
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hátrányaik szempontjából!
b. Vesse össze az idegenekből és ismerősökből álló fókuszcsoportokat jellemzőik, előnyeik,
hátrányaik szempontjából! Fogalmazzon meg olyan kutatási témákat, kérdéseket, amelyek
esetében valamelyik fenti összetétel lenne előnyös! (Vicsek: 133–146 o.)
3. Mik az (egyéni és csoportos) kvalitatív interjú kérdések megfogalmazásának strukturális és
tartalmi szabályai? Milyen hibákat kell elkerülni? Hozzon példákat rosszul és jól megfogalmazott kérdésekre! (Vicsek 185–197. o.)
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