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Közösségi Művelődés Tanára 

 

 

Tantárgyi programok, tantárgyleírások  

 

Tantárgy neve: A KULTÚRAELMÉLET ALAPJA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a kultúraelmélet alapjait: a kultúra fogalmától az élethosszig 

tartó tanulásig bemutatni a legújabb kulturális trendeket. Ismerje meg a kultúra típusait, szerkezetét, 

tartalmának változásait, szerepét a társadalmi fejlődésben. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a kultúra fogalmát, a ma is létező irányzatok kialakulásának és értelmezésének társadalmi, 

gazdasági, politikai hátterét és összefüggéseit; a kulturális fejlesztések fontosságát, szempontrendszerét, 

fenntartható modelljét. Nemzetközi kitekintéssel bír. 

 

Attitűd/magatartás: Alkalmas helyesen értelmezni a kultúra (tanulás, művelődés) szerepét a társadalom és 

tagjai életében. Erősödik az elmélet és a gyakorlat egymásra utaltságára vonatkozó meggyőződése. A 

kultúrát nem csak horizontális területként értelmezi, hanem annak megfelelően cselekszik is. 

 

Képességek: Képes a kultúra új jelenségei, problémái előzményeinek, s hátterének elméletileg igényes, 

kritikus értékelésére, összefüggések felismerésére, ezáltal a szakterület tantárgyi ismereteinek 

összekapcsolására, egységben látására. Fejlődik fogalmi gondolkodása és a különböző nézeteket, 

ismereteket rendszerező képessége. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kultúra fogalmának jelentése, fejlődése 

• A kulturális alrendszer és fejlesztése 

• A kultúra fenntartható modellje 

• A harmadik évezred társadalmai és a kultúra (globalitás és lokalitás a kultúrában) 

• Kulturális vidékfejlesztés, kultúra és területfejlesztés 

• A minőségfejlesztés és a fenntarthatóság összefüggései 

• A kulturális jártasság megszerzésének folyamata 

• A közösségi művelődés stratégiai kérdései (kompetencia alapú képzés) 

• Az LLL alrendszerei 

• A kultúra és az Európai Unió 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson elhangzottakon – alapuló, a 

hallgatókkal előre egyeztetett tételsorok alapján írásbeli számonkérés. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Szabó Irma (2011): Általános kultúraelmélet. In: Juhász Erika (szerk.) (2011): Projektmenedzsment 

a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesület. 17-39.p ISBN 978-963-08-1959-6 

• T.Kiss Tamás (2008): Civilizációk – kultúrák - közösségek. Szegedi Egyetemi Kiadó. 7-87.p ISBN 

978-963-7356-88-9  

• Maróti Andor (2007): Gondolatok a kultúráról, a műveltségről és a közművelődésről. Budapest, 

Trefort Kiadó. 54-236.p ISBN 978-963-446-426-6  

• Zongor Attila (2005): Kultúra és az Európai Unió. Budapest, NKÖM  ISBN 963-86766-2-0 



 

• Safranski, Rüdriger (2004): Mennyi globalizációt bír ki az ember? Budapest, Európa Kiadó ISBN 

963-07-7652-9 

Tantárgy felelőse: Herczegh Judit egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Szabó Irma 

 

  



 

 

Tantárgy neve: KUTATÁSMÓDSZERTAN I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megértsék a tudományos kutatás alapjául szolgáló alapelveket, átlássák, 

hogy ezek az elvek hogyan jelennek meg a kutatás végzésére szolgáló bevett módszerekben. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a társadalomtudósok által használt megfigyelési módszereket (kísérletek, kérdőíves 

vizsgálatok, beavatkozás-mentes vizsgálatok, hatásvizsgálatok). 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a kritikai gondolkodást, objektivitást, megalapozza a tudományos 

szemléletet. 

Képességek: Alkalmas egy modellált kutatási projekt tervének elkészítésére, valamely megfigyelési 

módszer/ek alkalmazásával. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az emberi megismerés és a tudomány 

• A tudományos dolgozatok típusai, felépítése 

• A tudományos dolgozatok forrásai, forráskeresés (könyvtár, levéltár, internet stb.) 

• Bibliográfia összeállítása és forráskritika 

• Hivatkozások készítése 

• A tudományos előadások szempontjai, technikái 

• A felsőoktatási rendszer és átalakulása 

• A kutatási rendszer és átalakulása 

• Kulturális és felnőttoktatási kutatások napjainkban 

• A tudományos vizsgálódás alapjai 

• A félévi teljesítmény értékelése, jegybeírás. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson elhangzottakon – alapuló, a 

hallgatókkal előre egyeztetett tételsorok alapján írásbeli számonkérés. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Csoba Judit – Juhász Erika – Márkus Edina – Szabó János Zoltán (2003): Kulturális célú civil 

szervezetek Debrecenben. In: Debreceni Szemle, 3. szám, pp. 27-51. vagy In: Rubovszky Kálmán 

(szerk.) (2001): Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. [ActaAndragogiaeetCulturae sorozat 19. szám.] 

Debrecen: DE, 99-126. p. ISSN 0209-9608 ISBN 963 472 641 0 

• Juhász Erika (szerk.) (2003): A román közművelődésért. [Módszertani füzetek sorozat 4. füzet.] 

Debrecen: Kolcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet ISSN 1588-323X 

• Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 

978-963-506-764-0 

• Elster, Jon (1997): A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a 

társadalomtudományokban. Budapest, Osiris Kiadó ISSN 1218-9820 ISBN 963-379-316-5 

• Moksony Ferenc (2006): Gondolatok és adatok – Társadalomtudományi elméletek empirikus 

ellenőrzése. Osiris Kiadó, Budapest. ISSN 1788-4713 

Tantárgy felelőse: Herczegh Judit egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: KUTATÁSMÓDSZERTAN II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: Kutatásmódszertan I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megértsék a tudományos kutatás alapjául szolgáló alapelveket, átlássák, 

hogy ezek az elvek hogyan jelennek meg a kutatás végzésére szolgáló bevett módszerekben. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a társadalomtudósok által használt megfigyelési módszereket (kísérletek, kérdőíves 

vizsgálatok, beavatkozás-mentes vizsgálatok, hatásvizsgálatok). 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a kritikai gondolkodást, objektivitást, megalapozza a tudományos 

szemléletet 

Képességek: Alkalmas egy modellált kutatási projekt tervének elkészítésére, valamely megfigyelési 

módszer/ek alkalmazásával. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kutatás folyamata 

• Kísérletek 

• Kérdőíves vizsgálatok, kiscsoportos feladatmegoldással 

• Interjúk, strukturált, félig strukturált, életút interjúk, kiscsoportos feladatmegoldással 

• Esettanulmányok – kiscsoportokban esettanulmányok feldolgozása 

• Hatásvizsgálatok 

• Terepkutatás 

• A tanult módszerek összehasonlítása 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson elhangzottakon – alapuló, a 

hallgatókkal előre egyeztetett témakörök alapján írásbeli számonkérés, a gyakorlati jegynél a 

csoportmunka eredményének figyelembevétele. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Hidy Péter (2001): Művelődésszervezők szerepfelfogása és pályaképe. In: Tudásmenedzsment. II. 

évf. 2. szám, 2001. október (http://www.feek.pte.hu/tudasmenedzsment/full/22szam.pdf) 

• Hunyadi Zsuzsa (2005): Kulturálódási és szabadidő eltöltési szokások, életmód csoportok. Magyar 

Művelődési Intézet (http://www.socio.mta.hu/dynamic/Talalkozasok_a_kulturaval_7.pdf) 

• Gábor Kálmán – Gaul Emil – Szemerszki Marianna (2006): Trendek a Sziget-kutatásban. 

(http://web.adatbank.transindex.ro/pdfdok/1415_trendek.pdf) 

• Kish, Leslie (1989): Kutatások statisztikai tervezése. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest. ISBN 

963 340 846 6 

• Moksony Ferenc (1999): Gondolatok és adatok – Társadalomtudományi elméletek empirikus 

ellenőrzése. Osiris Kiadó, Budapest. ISBN 963 379 665 2 

Tantárgy felelőse: Herczegh Judit egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja a hallgatók társadalomtudományi ismereteinek szintetizálása, a társadalom felépítésének és 

működésének értelmezése, különböző társadalmi folyamatok és jelenségek elemzése. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a szociológia tudományrendszertani helyét és sajátosságait. A tudomány tárgyát, módszerét 

és szemléletét, a szociológia funkcióit és legfontosabb hazai és nemzetközi vizsgálati területeit, kutatóit. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti az előítélet-mentességet, empátiát, objektivitást, a kritikai attitűdöt. 

Képességek: Alkalmas a társadalomban zajló jelenségek felismerésére és kritikus szemléletére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A szociológia, mint tudomány 

• A szociológia története, módszertana 

• Társadalmi szerkezet és rétegződés, egyenlőtlenségek 

• Vetítés: Ferge Zsuzsa: A társadalom, amelyben élünk (Mindentudás Egyeteme) 

• Társadalmi mobilitás térben és időben 

• Vetítés: Kolosi Tamás: A társadalmi mobilitás forrásai (Mindentudás Egyeteme) 

• Kiemelt demográfiai csoportok 

• Faj, nemzet, etnikai csoport, kisebbségek 

• Vetítés: Forray R. Katalin: Együtt vagy külön? (Mindentudás Egyeteme) 

• Kultúra, értékek, normák, szocializáció, A család 

• Deviancia 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Szóbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson 

elhangzottakon – alapuló, a hallgatókkal előre egyeztetett tételsorok alapján szóbeli számonkérés. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, 2006. Budapest ISBN 963-389-848-X 

• Giddens, Anthony (2008): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-389-984-7 

• Osborne, Richard–Van Loon, Borin (2008): Szociológia másképp. Edge 2000 Kiadó, Budapest. 

ISBN 978-963-9760-03-5  

• Andorka Rudolf (1994): Deviáns viselkedések Magyarországon. In: Devianciák Magyarországon 

(Szerk.: Münnich-Moksony) Budapest, Közélet Kiadó, 32-75. ISBN 963-85247-0-7 

• Enyedi György (1996): Regionális folyamatok Magyarországon. Bp. ISBN 963-04-7121-3  

• Fónai Mihály (1996): Gondolatok a magyar társadalom kettős szerkezetéről.  Valóság 1996/8. ISSN 

0324-7228 

• Fónai Mihály – Kerülő Judit – Takács Péter (2002): Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. 

Nyíregyháza. ISBN 963-00-7697-7 

Tantárgy felelőse: Fónai Mihály egyetemi tanár, CSc., habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit egyetemi adjunktus, PhD. 

 

 

  



 

 

Tantárgy neve: BEVEZETÉS AZ ISKOLÁN KÍVÜLI NEVELÉS 

VILÁGÁBA I. 

Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

Korszerű szemléleti alapokat adni a család társadalomban, illetve az egyén szocializációjában betöltött 

szerepéről; érzékeltetni egyrészt az egészségesen működő család nevelési pozitívumait, másrészt az 

esetlegesen szociálpedagógiai vonatkozású problémák gyökereit. 

A családot biológiai alapokon létrejövő, történelmileg, társadalmilag változó képződményként értelmezni, 

amely az elsődleges szocializáció optimális kereteit adja, vagy adhatja, elsősorban. Rámutatni a 

családszerkezet, családkonstelláció, a családi életre való fölkészülés illetve a családi nevelés és 

válságkezelés alapvető és tipikus kérdéseire.   

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a család funkcióit, szerkezetét, a nevelés sajátosságait az egyes életkorokban. Ismeri a 

családon belüli problémákat, a válást, az agressziót, a bántalmazást. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas együttműködésre, döntéshozatalra és rendelkezik az együttélés 

alapképességeivel 

Képességek: Képes a családi élet szerepeinek értelmezésére, a családi problémák azonosítására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Szocializáció-nevelés-reszocializáció 

• Csoport-közösség- család, fejlődési tendenciák 

• A család funkciói, funkció változásai 

• Családszerkezet 

• Családtagok szerepe a gyermek nevelésében 

• Nevelési módszerek, a nevelés buktatói 

• Nevelési stílus és légkör 

• A nevelés sajátosságai az egyes életkori szakaszokban  

• A válás hatása mikro- és makroszinten 

• Agresszió, bántalmazás a családban 

• Hátrányos helyzetű családok-családjogi, családetikai vonatkozások 

• A családi életre nevelés kialakulása, „a nevelő-családok” 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Egy önálló esszé készítése megadott témakörök valamelyikében, majd írásbeli vizsga. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Komlósi Sándor (1995): Családi életre nevelés TK., Bp. 

• Educatio 2002. tematikus szám 

• Vajda Zsuzsa (1994): Nevelés, pszichológia, kultúra. Dinasztia K., Bp. 

• Somlai Péter (1997): Szocializáció. Corvina. Bp. 

• Bognár G.- Telkes J (1986): A válás lélektana. KJK. Bp. 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

  



 

 

Tantárgy neve: SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

Megismertetni a hallgatókat az egyén és csoport kapcsolatára, a csoportok működésére vonatkozó 

legfontosabb elméletekkel és kutatásokkal, különös tekintettel az iskolában is releváns eredményekre. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a szociálpszichológia alapfogalmait, tisztában van a csoportok alakulásának, fejlődésének, 

működésének legfontosabb folyamataival, az iskola szociálpszichológiai jelenségvilágával. 

Attitűd/magatartás: Átérzi az egyén és a csoport kölcsönös egymásra utaltságát, felismeri saját előítéletei és 

dolgozik rajtuk, törekszik arra, hogy pozitív szerepet töltsön be a csoportban.  

Képességek: Képes tájékozódni a csoportfolyamatokban, elemezni és értelmezni egyén és a csoport, ill. 

csoportok egymás közötti viszonyait ill. kölcsönös egymásra hatását. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Egyén és csoport. Személyészlelés, attribúció, sztereotípiák, attitűdök. 

• Egyén a csoportban. Normák, konformitás, együttműködés és versengés. 

• Struktúra és működés a formális és informális csoportokban. Csoportfolyamatok. Döntés és 

teljesítmény a csoportban. Csoportközi konfliktusok, előítéletek. 

• Az iskola, mint szervezet: szerepek, folyamatok, konfliktusok. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Szóbeli vizsga (kollokvium) az előadások és a szakirodalom alapján. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe (szerk.) (2007): Szociálpszichológia európai szemszögből. 

Akadámiai, Budapest. ISBN: 978 963 05 8510 1 

• Eliot R. Smith, Diane M. Mackie (2004): Szociálpszichológia. Osiris, Budapest. ISBN: 963-389-

595-2 

• Mészáros Aranka (2004): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Eötvös, Budapest. ISBN: 

963-463-558-1 

Tantárgy felelőse: Ceglédi Tímea egyetemi tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Ceglédi Tímea egyetemi tanársegéd, PhD. 

 

 

 
 

  



 

 

Tantárgy neve: KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A közösségfejlesztés hazai kettős értelmezésének: a települések komplex társadalmi-közösségi fejlesztése 

és a kiscsoportok fejlesztése alapvető elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségfejlesztés történeti és szakmai alapjait. Részleteiben is tisztában van a 

közösségfejlesztés módszertanával, annak alkalmazási lehetőségeivel. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas közösségek felmérésére, fejlesztési stratégiák kidolgozására, épít a 

közösségben rejlő nyilvánvaló és lappangó erőforrásokra. 

Képességek: Képes közösségek felmérésének, fejlesztésének tervét elkészíteni, ennek érdekében 

együttműködéseket generálni. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A közösségfejlesztés története 

• A közösségfejlesztés mint szakma ismérvei 

• A közösségfejlesztés főbb módszerei 

• A közösségfejlesztés hazai esettanulmányai 

• A közösségfejlesztés nemzetközi esettanulmányai 

• Közösségfejlesztés a kulturális intézményekben 

• Közösségfejlesztés a civil szervezetekben 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Zárthelyi dolgozat az órai anyagból és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Juhász Erika (2003): A közösségfejlesztés történetének vázlata. In: Éles Csaba (szerk.): 

Nézőpontok és látleletek. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 20. szám.] Debrecen: DE, 165-

180. p. ISSN 0209-9608 

• Varga A. Tamás – Vercseg Ilona (2001): Közösségfejlesztés. Budapest, MMI ISBN 963-651-439-

9 

• Varga A. Tamás – Vercseg Ilona (1991): Település, közösség, fejlesztés. Bp., OKI ISBN 963-651-

379-1 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: KULTURÁLIS SZAKIGAZGATÁS ÉS JOG Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kulturális szakigazgatás központi és helyi 

rendszerével, működési mechanizmusával, a kulturális területhez kapcsolódó – felsőfokú tanulmányukhoz 

szükséges – hatályos magyar jogszabályokkal, továbbá azok gyakorlati alkalmazásának alapelveivel. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismerik és értik a kulturális szakigazgatás rendszerét, a kulturális terület törvényi szabályozásának 

elveit, a kulturális tevékenység szabályozási mechanizmusait.  

 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti az emberi kapcsolataikban humánus és etikus viszonyulásukat, 

előítélet-mentességet, empátiát, objektivitást, a kritikai attitűdöt, a személyes és szociális kompetenciákat. 

 

Képességek: A hallgatók eligazodnak a kulturális igazgatás egyes szintjein, ott képesek a kulturális területre 

vonatkozó jogszabályok alapvető értelmezésére, összefüggéseinek megértésére, a közösségi művelődési 

tevékenység ellátásakor a jogszabályok alkalmazására.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Kulturális szakigazgatás és jog fogalmi alapjai (igazgatás, közigazgatás, szakigazgatás, igazgatási 

szerv, kulturális igazgatás; jog, alapjog, kulturális jog; jogi norma, jogtétel, jogszabály   

jogszabályhely, a jogszabályok szerkezeti elemei; jogharmonizáció stb.)  

• A kulturális igazgatás társadalmi-történeti alapjai 

• A kulturális jogok az alapjogok rendszerében 

• A kultúra és igazgatás összefüggései, alapelve 

• A kulturális igazgatás funkciója, feladata, eszközei, formái  

• A jogalkotás, jogalkalmazás, mint a kulturális igazgatás egyik eszköze (alapvető jogforrások, 

jogszabályok)  

• A központi kulturális igazgatás rendszere, működésének jellemzői  

• A helyi kulturális igazgatás rendszere, működésének jellemzői  

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Írásbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson 

elhangzottakon - alapuló kérdésekből álló írásbeli feladatsor.  

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Magyarország Alaptörvénye X. és XI. cikk  

• A kulturális terület meghatározó jogszabályai 

• Ponyi László (2004): A közigazgatás kulturális szolgáltató tevékenységének társadalmi-történeti 

alapjai – a szervezeti változások trendjei. Szín, 9/3. ISSN 1416-6925 

• Szilágyi Péter (2011): Jogi alaptan. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó ISBN 978-963-312-072-9 ISSN 

2060-6494 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Szabó Irma, Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, 

PhD. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: MAGYAR ÉS EGYETEMES MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatókban kialakuljon egy helyes történelmi értéktudat kontinensünk és 

nemzetünk kultúráját illetően. Bizonyos mértékig minden hallgatóról elmondható legyen: a nemzeti és az 

egyetemen kultúra „lokálpatriótája”, illetőleg birtokolja az ehhez szükséges alapokat vagy legalábbis 

megismerkedett annak példaértékű modelljével. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a keresztény Európa és benne Magyarország magas-kultúrájának fő és jellemző értékeit az 

ókor végétől a második évezred derekáig. A korok-korszakok közül ez a következőket jelenti: kora középkor 

és a népvándorlás kora, a romantika és a gótika, az itáliai és a hazai humanizmus és reneszánsz szellemi, 

vallási és művészeti áramlatai.  

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a témára vonatkozó lexikális ismereteket, a szintetizálást, a tudatos 

befogadást. 

Képességek: Képes a kultúra különféle ágainak (vallás, erkölcs, filozófia, tudományok, irodalom, 

művészetek stb.) egyben látására, az összekapcsolódások és kölcsönhatások fölismerésére, a módszeres 

tudatossággal és érzelmi elmélyültséggel egyaránt átélt befogadói attitűd révén a kulturális örökség lelki-

szellemi megőrzésére és tovább éltetésére. Andragógusaink tudományos alkotóként nem lesznek ugyan 

művelődéstörténészek, de befogadói és közvetítői értelemben több-kevésbé valószínűleg mégis: olyan 

szakemberek, akik képesek érték elvűen emlékeztetni és a közfigyelmet pozitíve befolyásolni. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az európai kora középkor kultúrája a kereszténység ókori gyökereitől a 10. századig 

• A 11-12. századi Európa és Magyarország társadalma és szellemi kultúrája 

• A romantika művészeti kultúrája 

• A 13-14. századi Európa és Magyarország társadalma és szellemi kultúrája 

• A gótika művészeti kultúrája 

• A 15-16. század kultúrájának általános jellemzése. A reneszánsz, a humanizmus, a manierizmus és 

a reformáció viszonyrendszere, választott és tovább hagyományozott öröksége 

•  „A vörös liliom”: Firenze kultúrája a 15-16. században 

• „Fejedelmi szeszélyek”: az itáliai udvarok kultúrája a 15-16. században 

• „A szárnyas oroszlán”: a Velencei Köztársaság kultúrája a 15-16. században 

• „A tiara és a kulcsok”: az Egyházi Állam kultúrája a 15-16. században 

• Reneszánsz és humanizmus a 15-16. századi Magyarországon 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Írásbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson elhangzottakon 

- alapuló kérdéssorból álló írásbeli teszt és/vagy esszékérdés. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Clark, Kenneth: Nézeteim a civilizációról. Gondolat, 1985: 11-154. ISBN 963-281-923-3  

• Éles Csaba: A szépségtől a megszállottságig. Itália kultúrája 1401 és 1600 között. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1995. ISBN 963186863X 

• Nemeskürty István: Kis magyar művelődéstörténet. Szent István Társulat, 1994: 13-61. ISBN 963-

360-772-8 

• Hauser Arnold: A művészet és irodalom társadalomtörténete. Gondolat, 1980: I. k., 102-356. ISBN 

963-280-809-6  

• Duby, Georges: A katedrálisok kora. Művészet és társadalom 980-1420. Gondolat, 1984. ISBN 

963-281-570-X  

• Toman, Rolf (Szerk.): Román stílus. Építészet – szobrászat - festészet. Vince, 2005.  ISBN 963-

9552-57-7 



 

• Toman, Rolf (Szerk.): Gótikus stílus. Építészet – szobrászat - festészet. Vince, 2007.  ISBN 978-963-

9731-01-1 

• Szentpéteri József (Szerk.): Magyar Kódex. 1. k.: Az Árpádok világa. Magyar művelődéstörténet 

a kezdetektől 1301-ig. Kossuth, 1999. ISBN 9630940779 

• Szentpéteri József (Szerk.): Magyar Kódex. 2. k.: Lovagkor és reneszánsz. Magyarország 

művelődéstörténete 1301-1526. Kossuth, 1999. ISBN 9630941015 

Tantárgy felelőse: Rébay Magdolna egyetemi docens, PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Rébay Magdolna egyetemi docens, PhD, habil. 

 

  



 

 
 

Tantárgy neve: MAGYAR ÉS EGYETEMES MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET II. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: Magyar és egyetemes művelődéstörténet I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatókban kialakuljon egy helyes történelmi értéktudat kontinensünk és 

nemzetünk kultúráját illetően. Bizonyos mértékig minden hallgatóról elmondható legyen: a nemzeti és az 

egyetemen kultúra „lokálpatriótája”, illetőleg birtokolja az ehhez szükséges alapokat vagy legalábbis 

megismerkedett annak példaértékű modelljével. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a keresztény Európa és benne Magyarország magas-kultúrájának fő és jellemző értékeit a 

második évezred derekától a 19/20. század fordulójáig. A korok-korszakok közül ez a következőket jelenti: 

a későgótika, reneszánsz és manierizmus, a humanizmus, reformáció és ellenreformáció, az udvari-katolikus 

és polgári protestáns barokk, a rokokó, a felvilágosodás és a szentimentalizmus, a neoklasszicizmus, 

romantika és realizmus, a naturalizmus és az impresszionizmus, a szimbolizmus és szecesszió mint szellemi, 

vallási és jórészt művészeti irányzatai. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a témára vonatkozó lexikális ismereteket, a szintetizálást, a tudatos 

befogadást. 

Képességek: A kultúra különféle ágainak (vallás, erkölcs, filozófia, tudományok, irodalom, művészetek stb.) 

egyben látására, az összekapcsolódások és kölcsönhatások fölismerésére, a módszeres tudatossággal és 

érzelmi elmélyültséggel egyaránt átélt befogadói attitűd révén a kulturális örökség lelki-szellemi 

megőrzésére és tovább éltetésére. Andragógusaink tudományos alkotóként nem lesznek ugyan 

művelődéstörténészek, de befogadói és közvetítői értelemben több-kevésbé valószínűleg mégis: olyan 

szakemberek, akik képesek érték elvűen emlékeztetni és a közfigyelmet pozitíve befolyásolni. 
 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• „A városok hazája”: Németalföld kultúrája a késő gótikától a manierizmusig, a 15-16. században 

• „A reformáció igézetében”: Németország kultúrája a késő gótikától a manierizmusig, a 15-16. 

században 

• Anglia, Francia- és Spanyolország kultúrája a késő gótikától a manierizmusig, a 15-16. században 

• Reformáció és ellenreformáció Magyarországon, a 16-17. században 

• Udvari-katolikus barokk Európában és Magyarországon 

• Polgári-protestáns barokk Európában és Magyarországon 

• Európa és Magyarország kultúrája a 18. században: rokokó, felvilágosodás, szentimentalizmus 

• Európa kultúrája 1789 és 1848 között: neoklasszicizmus, romantika, realizmus 

• Magyarország kultúrája 1790-től 1867-ig: nyelvújítás és reformkor, forradalom és 

neoabszolutizmus 

• Európa kultúrája 1848-tól 1918-ig: akadémizmus és historizmus, naturalizmus és 

impresszionizmus, szimbolizmus és szecesszió, dekadencia és korai avantgarde 

• Magyarország kultúrája 1867-től 1918-ig 
 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Írásbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson elhangzottakon 

- alapuló kérdéssorból álló írásbeli teszt és/vagy esszékérdés. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Éles Csaba: A genti oltártól Wittembergig. Németalföld és Németország kultúra a 15-16. 

században.  Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. ISBN 963-18-9101-1 

• Hauser Arnold: A művészet és irodalom társadalomtörténete. Gondolat, 1980: I. k., 356-400. és II. 

k., 5-375. ISBN 963 280 809 6 

• Barzun, Jacques: Hajnaltól alkonyig. A nyugati kultúra 500 éve. Európa, 2006. ISBN 963-07-7871-

8 

• Toman, Rolf (Szerk.): Barokk stílus. Építészet – szobrászat - festészet. Vince, 2004.  ISBN 963-

9552-40-2 



 

• Szentpéteri József (Szerk.): Magyar Kódex. 3. k.: Szultán és császár birodalmában. Magyarország 

művelődéstörténete 1526-1790. Kossuth, 2000. ISBN 963 09 4144 9 

• Szentpéteri József (Szerk.): Magyar Kódex. 4. k.: Reformkor és kiegyezés. Magyarország 

művelődéstörténete 1790-1867. Kossuth, 2000. ISBN 963 09 4187 2 

• Szentpéteri József (Szerk.): Magyar Kódex. 5. k.: Az Osztrák-Magyar Monarchia. Magyarország 

művelődéstörténete 1867-1918. Kossuth, 2001. ISBN 963 09 4214 3 

Tantárgy felelőse: Rébay Magdolna egyetemi docens, PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Rébay Magdolna egyetemi docens, PhD, habil. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedhessenek a kulturális antropológia alapfogalmaival és az 

antropológiáról vallott különböző felfogásokkal. Az átfogó témákat tárgyaló előadások bevezetnek a 

kulturális antropológia alapelveibe, kérdésfelvetésébe, problémalátásába, módszereibe. A főbb 20. századi 

iskolák elméleti és módszertani irányzatainak az elemzésével azt is bemutatja, hogy a terepmunka során 

közvetlenül szerzett tapasztalatok és információk révén hogyan vált az antropológia a kultúrát és a 

társadalmat tanulmányozó többi szaktudománytól független, önálló tudományággá. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a kulturális antropológia alapjait, elméleti és módszertani irányzatait. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a problémaalapú megközelítésre, az értelmezés sokszínűségére. 

Képességek: Képes antropológiai terepmunkára, és a különféle rendszerek értelmezésre. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az antropológia fogalma, helye a tudományok rendszerében 

• A saját társadalom antropológiai kutatása 

• Elmélet és módszer a kulturális antropológiában 

• Antropológia kultúrafogalmak 

• Az antropológiai terepmunka  

• Gazdasági rendszerek 

• Politikai rendszerek 

• A társadalmi kapcsolatok rendszere 

• Rokonsági rendszerek 

• Kultúra és világkép 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

írásbeli vizsga az előadás és a kötelező irodalom anyagából 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Hollós Marida (1993): Bevezetés a kulturális antropológiába. ELTE BTK Kulturális Antropológia, 

Budapest 

• Kunt Ernő (1993): Az antropológia keresése. Valóság 36(4): 73-88. 

• Leach, Edmund (1996): Szociálantropológia. Budapest: Osiris, 11-126. 

• Niedermüller Péter (1994): Paradigmák és esélyek. in A kultúrakutatás esélyei. Replika 13-14:89-130. 

Tantárgy felelőse: Lovas Kiss Antal egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Lovas Kiss Antal egyetemi docens 

 

  



 

 

 

Tantárgy neve: ANDRAGÓGIAI ALAPISMERETEK Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az andragógia fő fogalmi, történeti és 

intézményrendszerei alapjaival, az egész életen át tartó tanulás rendszerével. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: A tantárgy teljesítése révén a hallgatók tisztában legyenek az andragógia fogalmával, tudomány 

rendszertani helyével, megértsék az andragógia funkcióit, területeit, megismerjék az andragógia történetének 

legfontosabb állomásait, tisztában legyenek a felnőttek tanulási motivációival, a felnőttkori tanulási 

folyamatokkal, ezek nehézségeivel, értsék az intézményrendszer működését, valamint az andragógiát 

irányító szabályozókat   

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a szakterületen a rendszerszemléletet és a szakmai tájékozódási 

képességet. 

Képességek: A tantárgy teljesítése révén a hallgatók tájékozódni tudnak az andragógia területén, 

tájékozottak lesznek az andragógia szabályozását és irányítását illetően. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az andragógia és a társadalmi, gazdasági változások, kihívások történelmi aspektusban 

• Az andragógia fogalma, tudomány-rendszertani helye, elméleti megközelítések; az andragógia 

területei, funkciói 

• A felnőtt személyisége, felnőttkori tanulás   

• Felnőtt tanulási részvételek, motivációk, tanulást akadályozó tényezők  

• Oktatói - tanulói szerepek, oktatási - tanulási módszerek felnőttkorban 

• Az andragógia történetének főbb állomásai  

• Az andragógia intézményrendszere I. – Iskolarendszerű felnőttoktatás 

• Az andragógia intézményrendszere II. – Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés   

• Az andragógia irányítási és szabályozási környezete I. 

• Az andragógia irányítási és szabályozási környezete II. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Szóbeli vizsga a tantárgyi ismeretek és a kötelező irodalom alapján. 

Kötelező irodalom: 

• Benedek András (szerk.) (2007): Tanulás életen át (TÉT) Magyarországon. Tempus Közalapítvány, 

Budapest, ISBN978-963-420-921-8. 

• Durkó Mátyás (1998): Társadalmi kihívások és a felnőttnevelés funkciói. JPTE FEEFI, Pécs. ISBN 

963-641-514-5. 

• Henczi Lajos (szerk.) (2009): Felnőttoktató. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN 

9789631967982. 

• Maróti Andor (2005): Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről. Nyitott Könyv, Budapest 

ISBN 9638644559. 

• Zrinszky László (1996): A felnőttképzés tudománya, bevezetés az andragógiába. OKKER Stúdió 

Budapest, ISBN 9789637315121.  

Ajánlott irodalom: 

• Benedek András – Csoma Gyula – Harangi László (2002): Felnőttoktatási és –képzési lexikon. 

Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, ISBN 963-9422-60-6. 

• Hinzen, Heribert (1999): Felnőttoktatás, Educatio 1999/I.sz. tematikus szám. EDUCATIO, 

Budapest. ISSN 1419-8827.  

• Koltai Dénes – Lada László (2006): Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. 

Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest, ISBN 963 9649 22 8. 



 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Erdei Gábor egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  



 

 

 

Tantárgy neve: MŰVELŐDÉS- ÉS MŰVÉSZETSZOCIOLÓGIA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: Bevezetés a szociológiába 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kultúra és művelődés társadalmi aspektusait, közvetítőit 

és intézményeit. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a művelődés- és művészetszociológia legfontosabb vizsgálati terepeit, a hazai kutatásokat, a 

kulturális intézményrendszer működését. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a kritikai gondolkodást, objektivitást, rendszerszemléletet. 

Képességek: Képes a hazai kulturális intézményrendszer sajátosságainak jellemzésére, a kultúra és 

művelődés társadalmi aspektusainak felismerésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A művelődés- és művészetszociológia fő kérdései 

• Társadalom és művelődés, a társadalmi csoportok kulturális aktivitása 

• A globalizáció hatásai, régi és új médiumok 

• Tömegkultúra és autonóm kultúra – a tömegkommunikáció szociológiai kérdései 

• A műalkotások befogadásának társadalmi összefüggései 

• A divat szociológiai aspektusai 

• Film: Coco Chanel 

• A mai magyar társadalom kulturális állapota, a kulturális közvetítőrendszer 

• A szabadidő szociológiája 

• Települési egyenlőtlenségek, ifjúsági szubkultúrák 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Szóbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson elhangzottakon 

– alapuló, a hallgatókkal előre egyeztetett tételsorok alapján szóbeli számonkérés 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Vitányi Iván (1997): A magyar társadalom kulturális állapota. Budapest, Mecénás Kiadó. ISBN 

963 846 964 1 

• Wessely Anna (szerk) (2003): A kultúra szociológiája. Budapest, Osiris Kiadó. ISBN 963 389 406 

9 

• Józsa Péter (szerk) (1978): Művészetszociológia. Budapest, Közgazdasági és jogi Kiadó. ISBN 

963 220 617 7  

• GertrudLehnert (2003): Divat. Budapest, Kossuth Kiadó. ISBN 963 094 424 3 

Tantárgy felelőse: Fónai Mihály egyetemi tanár, CSc., habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  



 

  

Tantárgy neve: KULTÚRAKÖZVETÍTŐ INTÉZMÉNYEK I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgatók ismerjék és értsék meg a kulturális szféra cél-és feladatrendszerében a kultúraközvetítő 

intézmények sajátos funkcióját. Szerezzenek átfogó elméleti ismereteket a kultúraközvetítés egyes 

intézménytípusairól, történetiségükben is lássák azok társadalom és emberformáló szerepét. Ismerjék meg 

az állami, önkormányzati, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek, intézmények működésének elveit. 

Legyenek képviselői a kultúraközvetítés intézményrendszere fejlesztésének a társadalom versenyképessége 

és az életminőség javítása érdekében. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Megismerik a kulturális szféra cél-és feladatrendszerét; a kultúraközvetítő 

intézményrendszerek rendszerelméleti alapjait, történetileg változó funkcióit; a kultúraközvetítő 

intézmények funkció szerinti csoportjait: Ismerik továbbá az integrált művelődési intézmények 

fejlődéstörténetét, működését; a kulturális vidékfejlesztés új intézményrendszerét; az Európai Unió 

kulturális intézményeit. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti az emberek és csoportok valamely cél érdekében történő 

befolyásolásának és mozgósításának képességét; a másokkal való együttműködés képességét. 

Képességek: Képes a kultúraközvetítő intézmények elhelyezésére a kulturális szféra cél-és 

feladatrendszerében, összefüggések feltárására az intézményi funkció és feladatrendszer között, a 

tárgykörben információk összegyűjtésére és kritikus elemzésére, a kulturális igazgatás rendszerszerű 

értelmezésére. A hallgatók alkalmasak a kulturális szervezetek funkcióit a lokális és magasabb 

térszerkezetben megjelenő közösségi szükségletekhez alakítani.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kulturális szféra cél-és feladatrendszere 

• A kultúraközvetítő intézményrendszerek rendszerelméleti alapjai, a kultúraközvetítő intézmények 

csoportosítása, történetileg változó funkciói 

• A közösségi művelődés intézményeinek rendszere: közművelődési intézmények; a művelődési 

otthonok generációi 

• A kulturális értékmegőrző-közvetítő intézmények: könyvtár, levéltár, múzeum 

• A művészeti alkotó és közvetítő intézmények  

• Az általános művelődési központ, mint a közösségi művelődés alapintézménye  

• A kultúraközvetítés új intézményei (agóra, AgóraPólus, IKSZT) 

• Kultúraközvetítő intézmények funkciói és a kulturális vidékfejlesztés összefüggései 

• Az Európai Unió kulturális intézményei 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Szóbeli vizsga. A tantárgy témakörein – a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson elhangzottakon 

– alapuló tételsorból kihúzott kérdésre adott felelet. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Kovalcsik József: A kultúra csarnokai I-III. Művelődéskutató Intézet. Budapest. 1986. ISBN 963-

521-126-0 

• Sári Mihály: A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai PTE FFEFI, 

Pécs, 2004. ISSN 1218-6880  

• Juhász Erika – Szabó Irma (szerk.): Nemzetnevelés – felnőttnevelés – közművelődés, Csokonai 

Kiadó, Debrecen, 2010. ISBN 978-963-260-226-4  

• Szabó Irma: Utópiák és valóság. Az elmélet és a gyakorlat ellentmondásai az általános 

művelődési központok fejlődésében, Napkút Kiadó, 2011. 43-126. ISBN 978-963-263-204-9 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Szabó Irma 



 

Tantárgy neve: KULTÚRAKÖZVETÍTŐ INTÉZMÉNYEK II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: Kultúraközvetítő intézmények I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatóknak az elméleti tudásra épülő gyakorlatban is alkalmazható ismereteket 

adjon a kultúraközvetítés intézményeiben végzendő tevékenységhez; az esettanulmányok, gyakorlati 

feladatok megoldásával; a választott intézmény látogatásakor szembesüljenek a hallgatók az intézmények 

mindennapi tevékenységével, gyakorlati tapasztalataival. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a kultúraközvetítő intézményrendszer működését meghatározó alapvető jogszabályok által 

előírt fenntartói és intézményi dokumentumok tartalmi és formai előírásait; a jogszabályok által előírt 

fenntartói és intézményi dokumentumok készítésének és elemzésének szempontrendszerét; a 

kultúraközvetítő intézmények tevékenységét bemutató legújabb kutatásokat, elemzéseket. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a lényeglátást, az elemzőkészséget, az összefüggések feltárásának 

képességét és az együttműködési készséget, az innovációt. 

Képességek: Képes a fenntartói és intézményi dokumentumok elemzésére. az intézményi funkció és 

feladatrendszer mélyebb összefüggéseinek megértéséhez szükséges információ-források felkutatására, a 

kultúraközvetítő intézmények funkcióit a lokális és magasabb térszerkezetben megjelenő közösségi 

szükségletekhez alakítani, következtetéseiket és javaslataikat szakmai és nem szakmai közönségnek 

bemutatni. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az intézmények működésének és bemutatásának ismérvei; alapvető jogszabályok 

• Kultúraközvetítő intézmények alapítása, átszervezése, működésének szüneteltetése, 

megszüntetése – alapító okirat 

• Helyi közművelődési rendelet; együttműködési megállapodások 

• Kulturális intézmények szervezeti működési szabályzata 

• Munkaterv és beszámoló, munkaköri leírások készítése 

• Álláspályázatok kiírásának követelményei; álláspályázatok 

• A közösségi művelődés intézményei – kiselőadások, megbeszélésük  

• A kulturális értékmegőrző-közvetítő intézmények: könyvtár, levéltár, múzeum – 

kiselőadások, megbeszélésük 

• A művészeti alkotó és közvetítő intézmények (színház, opera, zene, képző és 

iparművészet) – kiselőadások, megbeszélésük 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Egy-egy témakörhöz kapcsolódó írásbeli munka és kiselőadás tartása. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Lásd: Kultúraközvetítő intézmények I. tantárgy 

• Szempontok és segédanyagok 'A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről' szóló 1997.évi CXL. törvény önkormányzati 

közművelődési feladatainak végrehajtásához. NKÖM Közművelődési Főosztály, Budapest, 2000. 

ISBN 963 00 4839 6 

• Koncz G–Németh J–Szabó I (szerk): Közművelődési fogalomtár. OKM Közművelődési 

Főosztály, Budapest, 2007.  

Tantárgy felelőse: Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó Irma 

 

  

http://www.erikanet.hu/oldal.php?func=1&menupont_id=6549&objektum_tipus_id=61&objektum_id=43395
http://www.erikanet.hu/oldal.php?func=1&menupont_id=6549&objektum_tipus_id=61&objektum_id=43395
http://www.erikanet.hu/oldal.php?func=1&menupont_id=6549&objektum_tipus_id=61&objektum_id=43395


 

Tantárgy neve: BEVEZETÉS AZ ISKOLÁN KÍVÜLI NEVELÉS 

VILÁGÁBA II. 

Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: Bevezetés az iskolán kívüli nevelés világába I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja az iskolán kívüli nevelési színterek – család, vallás, művelődés, szórakozási és 

sporttevékenységek – nevelő aspektusainak bemutatása. A család, mint elsődleges szocializációs közeg 

megismertetése zajlik (család funkciói, típusai, családban betöltött szerepek, kapcsolata a társadalommal) 

abból a célból, hogy a hallgatók összefüggéseiben lássák a tanulók családi hátterének és tanulmányi 

jellemzőinek, iskolai magatartásának kapcsolatát. A fiatalok nevelésében szintén fontos szerephez juthat a 

vallás, ezért a hitélet mozzanatainak feltárása is lényeges. A művelődéssel és szabadidő-eltöltéssel 

kapcsolatos nevelői funkciók megismertetése szintén fontos célkitűzése a kurzusnak. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az iskolán kívüli nevelés színtereit, szereplőit; a család létrejöttének és funkcionálásának 

etológiai, pszichológiai, társadalmi feltételeit és jellegzetességeit; a családdal és családban betöltött 

szerepekkel kapcsolatos fogalmakat, tendenciákat, problémákat; a vallási tevékenységek és értékek nevelői 

mozzanatait; a művelődés és művészet nevelő funkcióját; a média befolyásoló hatásait; a szabadidős 

tevékenységek és a sport nevelő szerepét. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a probléma felismerésének képességét, a különböző korcsoportoknak 

a megfelelő alapokon történő társadalmi működés érdekében történő befolyásolásának és mozgósításának 

képességét; emberi kapcsolataikban humánus viszonyulást, empátiát. 

Képességek: Képes az iskolán kívüli nevelés fontosságának felismerésére, a különböző színtereken történő 

tevékenységek hatásának értékelésére; a család létrejöttének, típusainak, funkcióinak felismerésére; képesek 

az egészséges családi nevelés társadalmi hasznosságát meglátni és megláttatni; felismerik a 

vallásgyakorlásban és hittételekben rejlő nevelői lehetőségeket; megismerik a média pozitív és negatív 

hatásait; képesek a művelődési szokások és a szabadidő hasznos eltöltésének nevelői hatásainak kiszűrésére, 

azok közvetítésére.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Demográfiai magatartási mintázatok és azok megváltozása a 20. és 21. században. 

Nevelés a családban betöltött szerepek változásának aspektusából. 

• Párválasztás és családalapítás. A szülővé válás folyamata. Felkészülés és felkészítés a 

szülői feladatokra, felelősségre. Családi életre nevelés a különböző korosztályok esetében. 

• A társadalom legkisebb egységének hatása a társadalom egészére. Normák, szabályok, 

devianciák, értékrend, társadalmi felelősség. 

• Vallás és szocializáció. Vallási mozgalmak, nevelői hatások. Hitélet, hitvallás, hitbeli 

értékek. Egyházi részvétel a fiatalok oktatásában és nevelésében. 

• A művészet nevelő hatása. Művészeti alkotások értékközvetítő szerepe. Műértő 

befogadás, műélvezet, esztétikai nevelés. 

• Művelődés és kultúra. Kulturális élmények a nevelésben. A művelődés formái, 

intézményei. Művelődési szokások, tevékenységek. 

• Média és nevelés. Média az oktatásban és nevelésben, nevelési irányok a média 

kínálatában. A médiumok típusai, célcsoportjai a nevelői hatások kiemelésével. 

Korosztályok, befogadás, hatások. 

• A szabadidő eltöltésének formái. Intézmények, mozgalmak, szervezett és spontán 

kezdeményezések. A különböző korosztályok igényei és lehetőségei. A családok, az 

oktatási intézmények, az egyházak, a civil szektor, a versenyszféra kapcsolata a 

szabadidős kínálatokkal. 

• A sport szerepe a nevelésben. Egészséges életmódra nevelés a kezdetektől. A rendszeres 

testmozgás fizikai és mentális hatásai. A sporttevékenységek nevelő funkciói. Edzői és 

tanítványi kapcsolat szerepe a nevelésben. 

• Az iskolai és iskolán kívül rögzült nevelői hatások összefüggései. Iskolai és társadalmi 

szocializáció a fiatalokat az iskolán kívül érő benyomások, élmények, tapasztalatok 

tükrében. 



 

• Iskolai eredményesség és az iskolán kívül végzett tevékenységek összefüggései. Tanulói 

magatartás, szorgalom, eredményesség az iskolán kívül végzett tevékenységek 

ismeretében. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az órákon elhangzottakon - alapuló szóbeli 

kikérdezés. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Kozma Tamás (2005): Bevezetés a nevelésszociológiában. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

ISBN 963-19-5512-5 

• Komlósi Sándor (szerk.) (1995): Családi életre nevelés. Budapest: Tankönyvkiadó. ISBN 963-

189-029-5 

• Szabó Andrea – Bauer Béla (szerk.) (2009): Ifjúság 2008. Gyorsjelentés. Budapest: 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet ISBN 978-963-7366-18-5 

• G. Chapman – R. Campbell (2003): Gyerekekre hangolva. Budapest: Harmat ISBN 963-914-877-

6 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

 

  



 

Tantárgy neve: DEMOGRÁFIA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: Művelődés- és művészetszociológia 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgatók megismertetése a demográfiai fogalmak és folyamatok, valamint az oktatásügy jelenségei 

közötti összefüggésekkel. A tantárgy tanításának kiemelt alapelve arra a felismerésre eljuttatni a hallgatókat, 

hogy a demográfiai adatok és folyamatok nem csupán az oktatásügy fontos bemeneti tényezői, hanem a 

regionális és lokális társadalom jellemzésének is karakteres eszközei, mivel a demográfiai mutatók területi 

változatossága egyben az oktatási intézmények működésének kiemelten fontos körülményeit képezik.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: A demográfia alapfogalmainak és legjelentősebb elméleteinek ismerete, és szakszerű interpretálása. 

A demográfiai változások gazdaság- és oktatáspolitikai konzekvenciáinak felismerése. A demográfia sajátos 

kutatásmódszertanának ismerete. 

Attitűd/magatartás: Felismeri és elfogadja a demográfiai jellegű globális problémákat. A különböző területek 

(gazdaság, oktatás stb.) és a demográfiai folyamatok közötti kölcsönhatások iránti problémaérzékenység 

jellemzi.  

Képességek: Képes önálló tudományos tevékenységet, összehasonlító elemzéseket végezni a demográfia 

területén. Képes statisztikai adatsorok értelmezésére, alkotó felhasználására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A leggyakoribb statisztikai alapfogalmak definíciója és tartalma 

• Magyarország népmozgalmi mutatói, főbb tendenciák. 

• A hazai népesség területi elhelyezkedése, struktúrája és mozgásai. 

• A hazai demográfiai folyamatok és jelenségek regionális hatásai. 

• Demográfia és a gazdasági élet kapcsolata, az emberi erőforrások jelentősége. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Balázs Éva – Kocsis Mihály – Vágó Irén (szerk.): Jelentés a közoktatásról 2010. Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, Budapest, 2011. ISSN 1219-8692 

• Becsei József: Népességföldrajz. Ipszilon Kiadó. és Pedagógiai Szolgáltató Kft., 2004. ISBN 963-

857-486-0 

• Klinger András (szerk.): Demográfiai alapismeretek. Corvinus, Budapest, 1996. ISBN 963-

85583-7-7 

• Kovács Zoltán: Népesség és településföldrajz. Budapest, ELTE, 2010. ISBN 978 963 463 908 4 

Tantárgy felelőse: Polónyi István egyetemi tanár (CSc, Dr. habil) 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Polónyi István egyetemi tanár (CSc, Dr. habil) 

 

  



 

Tantárgy neve: ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY ALAPJAI Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az állam- és jogtudomány alapvető fogalmaival, 

jelenségeivel, törvényszerűségeivel, részletesen kitérve a jogforrások, a jogrendszer típusainak, a felelősségi 

alakzatoknak, az egyes államformáknak, az állami szuverenitásnak a bemutatására, valamint néhány 

alapvető magánjogi kérdés tisztázására. Emellett a hallgatók bepillantást nyernek az állampolgári jogok és 

kötelességek hazai és európai uniós rendszerébe, a választási joghoz kapcsolódó szabályokba, valamint az 

oktatási és kulturális jogok alapjaiba.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az állam- és jogtudomány területéhez kapcsolódó ismeretrendszert, alapvető 

törvényszerűségeit, összefüggéseit; az állam- és jogtudomány gazdasági, politikai és etikai vonatkozásait; 

az állampolgári jogok és kötelességek rendszerét, a választási joghoz kapcsolódó szabályokat, valamint az 

oktatási és kulturális jogok alapjait; az állam- és jogtudomány területén megjelent legfontosabb tudományos 

munkákat; az állam- és jogtudományhoz kapcsolódó különböző hazai és nemzetközi rendszereket; az állam 

alapvető működésének elveit, különös tekintettel a hatalommegosztás tanának érvényesülésére; az alapvető 

jogforrásokat, a jogszabályok tartalmi elemeit, főbb általános jellemzőit; a jogrendszereket, azok 

elterjedését, sajátosságait; az állam berendezkedésének törvényszerűségeit, működési elveit, alapvető 

sajátosságait.  

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti az emberi kapcsolataikban humánus és etikus viszonyulásukat, 

előítélet-mentességet, empátiát, objektivitást, a kritikai attitűdöt, a személyes és szociális kompetenciákat. 

Képességek: Képesrendszerszerűen és kreatívan foglalkozni az állam- és jogtudomány új és összetett 

problémáival; az állam- és jogtudomány összefüggéseinek megértésére; a gazdasági- társadalmi-jogi 

folyamatok és a kultúra, felnőttképzés jelenségvilága közötti összefüggések differenciált és 

rendszerszemléletű értelmezésére; a közművelődés, közgyűjtemény területén, településeken, 

intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző színterein jogi feladatok ellátására. 
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Tudomány – Jogtudomány – Joggyakorlat. Jog, Jogforrás fogalma, a külső és belső jogforrások 

szétválasztása 

• Állampolgári jogok és kötelességek hazánkban és az Unióban 

• Választási jogok ismerete 

• Oktatási jogok alapjai  

• Kulturális jogok alapjai  

• Jogi norma - jogtétel- jogszabály – jogszabályhely, a jogszabályok szerkezeti elemei. A 

jogrendszer fogalma és horizontális – vertikális tagozódása 

• Felelősség: a célzatosság, a szándékosság és a gondatlanság 

• A modern állam. Hatalommegosztás, a törvényhozás, a végrehajtás és a bíráskodás  

• Az államok osztályozása, az állam, politikai rendszer, alkotmányos rendszer, kormányzati 

rendszer fogalminak megismerése 

• Állami szuverenitás, a szuverenitást belülről és kívülről lerontó tényezők 

• Magánjogi alapfogalmak: személyek és a személyhez fűződő jogok, tulajdonjog, öröklési jog, 

kötelmi jog. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Írásbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson 

elhangzottakon - alapuló kérdéssorból álló írásbeli teszt. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Szabó Miklós (szerk.) (2012): Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, Bíbor Kiadó ISSN 

1219-8471 ISBN 978-963-9988-46-0 

• Szilágyi Péter (2011): Jogi alaptan. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó ISBN 978-963-312-072-9 ISSN 

2060-6494 

Tantárgy felelőse: Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD. 



 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  



 

Tantárgy neve: BEVEZETÉS AZ OKTATÁS ÉS AZ ISKOLA VILÁGÁBA Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók el tudják helyezni magukat és tudásukat az iskolai szerepekben és 

színtereken, különösen a közösségi művelődési tanári szerepkörben, megismerjék a választott szakmájukat 

és elkötelezett művelőivé váljanak. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a szakma kialakulását, történetét; a szakma színtereit, feladatait; a szakmai kompetenciákat és 

azok fejlesztési lehetőségeit. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti önismeretét, kompetenciáit, pályaismeretét, személyes és társas 

készségeit. 

Képességek: Képes önmaga elhelyezésére a választott szakmájában, önmaga tudatos fejlesztésére, 

kompetenciáinak felismerésére és fejlesztésére.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Szakmai fogalom- és szereptisztázás. Kompetenciamérő kérdőív kitöltése 

• A szakma kialakulása és professzionalizációja 

• A szakma színterei 

• A munkakör fő feladatai. Feladatelemzés  

• Szakmai kompetenciák. A kompetenciamérés kiértékelése 

• Kompetenciafejlesztés eszközei és módszerei  

• LLL a szakmában: továbbtanulás, továbbképzés, szakmai fejlődés lehetőségei 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Írásbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson 

elhangzottakon - alapuló kérdéssorból álló írásbeli teszt és esszé feladatok. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Szabó László Tamás etal (szerk.): Iskolai élményvilágok. Bevezetés az oktatás és iskola világába. 

Debrecen, Bölcsész Konzorcium, 2006. ISBN 963-9704-79-2  

• Halász G. – Lannert J.: Jelentés a magyar közoktatásról. 2006. Budapest, OKI, 2006. (vonatkozó 

fejezetek) ISSN 1219-8692 

• Juhász Erika – Ludányi Ágnes 2008. Kompetenciák egy életen át. In: Pedagógusképzés 6. évf., 3. 

szám 93-105. p. ISSN 0133-2570 

• Juhász Erika 2003. Művelődésszervező képzés a Debreceni Egyetemen. In: Török József (szerk.): 

A szükséges tudás. Szeged: Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, 39-43. p. ISBN 

963-206-440-2 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil., Juhász Erika 

tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

 

  



 

Tantárgy neve: KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek a legfontosabb ismeretekkel az államháztartás fogalmáról, 

funkcióiról, az államháztartás alrendszereinek jellemzőiről, a központi költségvetés szerkezeti rendjéről, a 

központi költségvetéssel kapcsolatos eljárási szabályokról. Cél a költségvetés bevételi és kiadási oldalainak 

megismerése, alapvető költségvetés készítési ismeretek elsajátítása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a központi költségvetés bevételeit, kiadásait, az önkormányzatok finanszírozási rendszerét, 

forrásait, pénzellátási módszerét. Ismeri a költségvetési szervek fogalmát, csoportosítását, feladataikat, 

alapításukat, megszüntetésüket. Ismeri a gazdálkodást a befektetett eszközökkel, befektetett pénzügyi 

eszközökkel, gazdálkodást a készletekkel, gazdálkodást a munkaerővel, a személyi juttatással. Tisztában an 

a számviteli alapelvekkel és érvényesülésükkel, a könyvvezetés jogi szabályozásának sajátosságaival. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a rendszerszemléletet, a tervező, szervező és elemző készségeket. 

Képességek: Képes az elemi költségvetés összeállítására, a befektetett eszközök tervezési feladataira, a 

dologi kiadások tervezési tételeinek, módszereinek összeállítására, a létszám és személyi juttatás tervezésére 

az elemi költségvetésben. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az államháztartás működése, alrendszerei 

• A központi költségvetés 

• A költségvetési előirányzatok 

• A bankrendszer felépítése 

• A kincstár feladata 

• Az önkormányzatok finanszírozási rendszere 

• Az intézmények finanszírozása 

• Olvasóhét. A félévközi feladatok teljesítése. 

• Önkormányzatok költségvetési tervezési feladatai 

• Számviteli alapelvek, érvényesülése 

• Gazdálkodási alapélvek 

• Pénzforgalmi jelentés és elemi beszámolók készítésére 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az órákon elhangzottakon - alapuló 

kérdéssorból álló írásbeli teszt.  

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Farkas Istvánné (2001): Költségvetési gazdálkodás I-II-III. Debrecen, DE ATC. ISBN 1034904 

• Az államháztartásról szóló tv. 1992. évi XXXVIII. tv. (2010. 08. 15-től hatályos) a továbbiakban 

Aht. 

• Csermák Judit, Dér Géza, Nagy Istvánné, Csermák Jolán (2004): Költségvetési tervezés, 

gazdálkodás, beszámolás ellenőrzés. Budapest: Aula Kiadó. ISBN 9789639585133.  

• Darázs Imréné (2009): Amit az önkormányzati gazdálkodásról tudni kell. Budapest, ETK füzetek 

ISBN 9639811119 

• Buday-Sántha Attila (2008): Önkormányzatok gazdálkodása. Pécs, Pécsi Tudományegyetem. 

ISBN: 978-963-642-243-1  

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil. 

 

  



 

Tantárgy neve: FORRÁSELEMZÉS Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: Művelődés- és művészetszociológia 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A szakterülethez kötődő hazai és nemzetközi klasszikusok feldolgozása és kritikai értelmezése; az aktuális 

és a korábban megjelent legjelentősebb források megismerése, a terület új és összetett problémáinak 

összevetése, mélyebb összefüggéseinek megértéséhez szükséges információforrások felkutatása. A 

társtudományok eredményeinek értelmezése és felhasználása. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismerje a szakterülethez kötődő legfontosabb hazai és nemzetközi kapcsolatos dokumentumokat az 

önálló felhasználás érdekében.  

Attitűd/magatartás: Nyitott, érdeklődő magatartás kialakítása a fellelhető szakirodalmak iránt. 

Természetesnek tekintse, hogy ezen forrásokat saját kutatásaihoz felhasználja és azokat alkalmazni is tudja. 

Objektív szemléletmód és kritikai attitűd kialakítása a forrásokkal szemben. 

Képességek: Képes legyen a rendelkezésre álló források önálló felkutatására, és azok értő elemzésére, illetve 

azok alapján saját tanulmányok készítésére, továbbá a szakterületen belül felmerülő új problémák, új 

jelenségek kritikus feldolgozására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai:  

 

• egész életen át tartó tanulás hazai szakirodalma 

• egész életen át tartó tanulás nemzetközi szakirodalma 

• egész életen át tartó tanulás folyóiratai 

• közösségfejlesztés hazai szakirodalma 

• közösségfejlesztés nemzetközi szakirodalma 

• közösségfejlesztés folyóiratai 

• művelődéskutatások hazai szakirodalma 

• művelődéskutatások nemzetközi szakirodalma 

• művelődéskutatások folyóiratai 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

 

A félév teljesítéséhez egy szabadon választott forrásról készített tanulmány szemináriumi dolgozat 

keretében. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Durkó Mátyás (1999): Andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. Bp. Magyar 

Művelődési Intézet – IIZ/DVV Budapesti Projektiroda ISBN: 963-651-430-5 

• Beke Pál – Deme Tamás (2003): A szabadművelődéstől a közösségi művelődésig. 

Tanulmánygyűjtemény, Budapest, Széphalom Könyvműhely ISBN: 963-9373-58-3  

• Vercseg Ilona (2004): Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. Módszertani füzet. 

Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete ISBN: 963-217-517-4  

• Kuti Éva (sorozatszerkesztő) (2005): Találkozások a kultúrával 1-6. Budapest, Magyar Művelődési 

Intézet ISSN: 1786-1047 

• Folyóiratok: Felnőttképzési Szemle, Szakképzési Szemle, Parola, Kultúra és Közösség, SZÍN - 

Közösségi művelődés, Zempléni Múzsa  

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Szabó Irma 

 

  



 

Tantárgy neve: SZERVEZÉS- ÉS VEZETÉSELMÉLET I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy bemutassa a szervezeteket vizsgáló elméletek kialakulását, azok fejlődését és 

egymásra épülését. A félév során a hallgatók megismerik a világszerte leginkább alkalmazott szervezeti 

struktúrákat, és az azok közti különbségeket. A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a szervezetek 

vezetésének és irányításának módozatait is. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a szervezetek kialakulását magyarázó elméleti irányzatokat; a szervezetek létrehozásával 

kapcsolatos feladatokat; a szervezetek strukturálását; a különböző struktúrák fejlesztésé és eredményes 

működtetését; a szervezetek hatékony felépítéséhez és működtetéséhez szükséges szervezési és vezetési 

feladatokat.  

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a hallgatók organizációs és irányítási készségeit, a logikus 

gondolkodást. 

Képességek: Képes az adott célnak leginkább megfelelő szervezeti forma kiválasztására, az adott szervezeti 

forma gyakorlati kialakítására, szervezetek hatékony irányítására és működtetésére 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A szervezetelméleti irányzatok kialakulása, történelmi előzmények. A klasszikus iskola -Taylor 

• A klasszikus iskola – Fayol, Weber, Ford 

• Az emberközpontú irányzatok: hawthorne-i kísérletek, XYZ irányzatok, szervezeti 

magatartástudomány (Lewin, Barnard, Simon)  

• Integrációs irányzatok – strukturalista elméletek (rendszerelmélet, tranzakciós költségelmélet, 

kontingencia elmélet, erőforrás függés elmélet, institucionalista, populáris ökológia elmélet) – 

választás alapján álló elméletek (Child, Mintzberg, szervezeti ökológia, politikai gazdaságtani 

iskola) 

• Szervezetelméleti irányzatok Japánban és Közép-Kelet Európában 

• A szervezetek környezetének hatásai (piaci, tudományos-technikai, társadalmi-gazdasági, 

kulturális) 

• A szervezetek belső adottságai (méret, profil, alapfolyamati- és információs technológia, eredet, 

telepítési helyzet, szervezeti kultúra) 

• Szervezeti formák – a lineáris és a funkcionális szervezetek 

• Szervezeti formák – a divizionális szervezetek 

• Szervezeti formák – mátrix, tenzor, konszern, holding 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgatók a félév során három, az első órán leegyeztetett időpontban rövid írásbeli tesztet töltenek ki az 

addig megtárgyalt témakörökből. Szóbeli vizsga, amely a tantárgy témakörein - a kötelező irodalom 

ismeretanyagán és az előadáson elhangzottakon alapul.  A jegybe beszámít a félév során megírt három 

írásbeli teszt eredménye is.  

Kötelező és ajánlott irodalom: 

. 

• Nemes Ferenc (2004): Vezetési ismeretek és módszerek. Budapest, Magánkiadás. ISBN: 

9630355655  

• Dobák Miklós, Antal Zsuzsa (2010): Vezetés és szervezés. Budapest, Aula Könyvkiadó. ISBN: 

9789639698895 

• Kristóf Lajos (2004): Vezetés-szervezés. Budapest, Képzőművészeti Kiadó. ISBN:  9633369495 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil., Kenyeres Attila egyetemi 

tanársegéd, PhD. 

 

http://www.polc.hu/szerzo/kristof_lajos/
http://www.polc.hu/konyvkiado/kepzomuveszeti_kiado/


 

Tantárgy neve: SZERVEZÉS- ÉS VEZETÉSELMÉLET II. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: Szervezés- és vezetéselmélet I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy bemutassa a szervezeteket vizsgáló elméletek kialakulását, azok fejlődését és 

egymásra épülését. A félév során a hallgatók megismerik a világszerte leginkább alkalmazott szervezeti 

struktúrákat, és az azok közti különbségeket. A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a szervezetek 

vezetésének és irányításának módozatait is. A gyakorlat során hallgatók megtanulják a szervezeti diagramok 

készítését, és a szervezetet a célokhoz tudják alakítani. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a szervezetek kialakulását magyarázó elméleti irányzatokat; a szervezetek létrehozásával 

kapcsolatos feladatokat; a szervezetek strukturálását; a különböző struktúrák fejlesztésé és eredményes 

működtetését; a szervezetek hatékony felépítéséhez és működtetéséhez szükséges szervezési és vezetési 

feladatokat.  

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a hallgatók organizációs és irányítási készségeit, a logikus 

gondolkodást. 

Képességek: Képes az adott célnak leginkább megfelelő szervezeti forma kiválasztására, az adott szervezeti 

forma gyakorlati kialakítására, a szervezeti ábrák elkészítésére, a szervezetek hatékony irányítására és 

működtetésére 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A stratégia és a szervezet összehangolása 

• A termelésorientált szervezetek típusai 

• A funkcionális szervezetek működése a nonprofit szektorban 

• A projekt szervezet beépülése a szervezetbe 

• A keresletorientált szervezetek 

• A divizionális szervezetek az oktatásban és a nonprofit szférában 

• A mátrix szervezet 

• A szervezetek környezetének hatásai (piaci, tudományos-technikai, társadalmi-gazdasági, 

kulturális) 

• A szervezetek belső adottságai (méret, profil, alapfolyamati- és információs technológia, eredet, 

telepítési helyzet, szervezeti kultúra) 

• Célorientált szervezetek, mikromátrix 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgatók a félév során három, az első órán leegyeztetett időpontban rövid írásbeli tesztet töltenek ki az 

addig megtárgyalt témakörökből. Szóbeli vizsga, amely a tantárgy témakörein - a kötelező irodalom 

ismeretanyagán és az előadáson elhangzottakon alapul.  A jegybe beszámít a félév során megírt három 

írásbeli teszt eredménye is.  

Kötelező és ajánlott irodalom: 

 

• Nemes Ferenc (2004): Vezetési ismeretek és módszerek. Budapest, Magánkiadás. 

ISBN:9630355655 Dobák Miklós, Antal Zsuzsa (2010): Vezetés és szervezés. Budapest, Aula 

Könyvkiadó. ISBN: 9789639698895 

• Kristóf Lajos (2004): Vezetés-szervezés. Budapest, Képzőművészeti Kiadó. ISBN: 9633369495 

• Chris Roebuck (2011): Hatékony vezetés. Budapest, Scolar Kiadó. ISBN: 9632442471 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil., Kenyeres Attila egyetemi 

tanársegéd, PhD. 

 

Tantárgy neve: KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS II. Kreditszáma: 3 

http://www.polc.hu/szerzo/kristof_lajos/
http://www.polc.hu/konyvkiado/kepzomuveszeti_kiado/
http://www.polc.hu/szerzo/chris_roebuck/
http://www.polc.hu/konyvkiado/scolar_kiado/


 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: Közösségfejlesztés I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A közösségfejlesztés módszertanához köthető elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása, a hallgatók 

alkalmassá tétele a közösségi beavatkozásra. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Részleteiben is tisztában van a közösségfejlesztés módszertanával, annak alkalmazási lehetőségeivel. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas közösségek felmérésére, fejlesztési stratégiák kidolgozására, épít a 

közösségben rejlő nyilvánvaló és lappangó erőforrásokra. 

Képességek: Képes közösségek felmérésének, fejlesztésének tervét elkészíteni, ennek érdekében 

együttműködéseket generálni, közösségi beavatkozást kezdeményezni és végig vinni. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A közösségfejlesztés főbb módszerei 

• A közösségfejlesztés aktivizáló módszerei 

• A közösségfejlesztés településfeltáró módszerei 

• A közösségfejlesztés helyi nyilvánosságot szervező módszerei 

• A közösségfejlesztő együttműködést fejlesztő módszerei 

• A közösségfejlesztés gazdaságfejlesztő módszerei 

• A közösségi beavatkozás modellje 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Közösségi beavatkozási stratégia kidolgozása, és ehhez kapcsolódóan közösségi interjúk és közösségi 

kérdőívek felvétele választott településeken. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Hankiss Elemér (1986): Közösségek válsága és hiánya. In: Uő: Diagnózisok II. Bp., Magvető Kiadó, 63-98. 

p. ISBN 963-14-0899-X 

Varga A. Tamás – Vercseg Ilona (2001): Közösségfejlesztés. Budapest, MMI ISBN 963-651-439-9  

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD., Márkus 

Edina egyetemi adjunktus, PhD., Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

 

  



 

Tantárgy neve: A NONPROFIT SZEKTOR ÉS MENEDZSMENTJE I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy az andragógus hallgatók ismereteket szerezzenek a civil társadalom fogalmának és 

filozófiájának változásairól, a nonprofit szektor társadalmi, gazdasági funkcióiról, a hazai és egyes európai 

országok nonprofit szektorának jellemzőiről, a szervezetek hazai működési feltételeiről. A tantárgy további 

célja, hogy a nonprofit szervezetek gazdálkodásának, illetve szervezési- és vezetési folyamatainak 

irányításához szükséges korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtson a nonprofit szervezetek 

létrehozására, működtetésére, szervezésére-vezetésére, nonprofit szervezettekkel való együttműködésre 

irányuló ismeretek révén. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a civil és nonprofit szervezetek, intézmények működésének elveit. A kultúra mikro- és 

mezotereit, illetve azok közösségi használatát; a kultúra intézményrendszerének főbb történeti és 

funkcionális változásait; a kulturális civil szervezetek rendszerét, működési mechanizmusát; a civil 

társadalom, társadalmi részvétel, jótékonyság hazai és nemzetközi történetét; a hazai nonprofit szektor 

fejlődését, fontosabb tevékenységi területeinek jellemzőit; a nonprofit szervezetek jogi és gazdasági 

szabályozásának, a szervezetek létrehozása és működtetése jogi vonatkozásait; a nonprofit szervezetek 

szervezési-vezetési sajátosságait. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a személyes és szociális kompetenciákat. A személyes és szociális 

kompetenciákkal: a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttműködés képességével; 

emberek és csoportok valamely cél érdekében történ ő befolyásolásának és mozgósításának képességével; 

emberi kapcsolataikban humánus és etikus viszonyulással.  

Képességek: Képes a közművelődés, közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, civil 

szervezetekben, a művelődés különböző színterein tervezői, szervezői, irányítói feladatok, ezekhez 

kapcsolódó munkakörök ellátására; a kulturális szervezetek funkcióit a lokális és magasabb térszerkezetben 

megjelenő közösségi szükségletekhez alakítani. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Civil társadalom, nonprofit szektor, nonprofit szervezetek. Fogalmi kérdések. A háromszektoros 

megközelítés bemutatása. A civil társadalom fogalomtörténete. A nonprofit szektor, nonprofit 

szervezetek elnevezései. A civil társadalom és nonprofit szektor viszonya. A nonprofit szervezetek 

jogi és statisztikai definíciója, a két megközelítés kapcsolata. 

• A nonprofit szervezetek alapításának motivációi. A nonprofit szektor társadalmi-gazdasági szerepe. 

Az állami, piaci, nonprofit szektor együttműködése, szektorok közötti partnerség. 

• Nonprofit elméletek. Közgazdaságtani megközelítésű elméletek.  

• Interdiszciplináris megközelítésű elméletek.  

• A nonprofit szektor történeti vonatkozásai. A hazai szektor történeti előzményei. 

• A fejlett országok nonprofit szektorainak jellemzői. 

• Egy választott ország szektorának bemutatása, kiselőadás készítése és bemutatása 

csoportmunkában. 

• A hazai nonprofit szektor jellemzői, fejlődése méret, szerkezet, tevékenységi területei, gazdasági 

szerepe szempontjából.  

• A nonprofit szervezetek működtetése, tevékenységének szervezése.  

• A nonprofit menedzsment egyes területei: tevékenységtervezés. 

• A nonprofit menedzsment egyes területei: forrásteremtés. 

• A nonprofit menedzsment egyes területei: marketing, PR. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Írásbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson 

elhangzottakon - alapuló kérdéssorból álló írásbeli teszt. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 



 

• Bartal Anna Mária (2005): Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Budapest, Századvég ISBN 

963-7340-04-1 

• Kuti Éva (1998): Hívjuk talán nonprofitnak… A jótékonyság, a civil kezdeményezések és az 

állami keretekből kiszoruló jóléti szolgáltatások szektorrá szerveződése. Budapest, Nonprofit 

Kutatócsoport 

ISBN 963-8139-02-1 Letölthető: www.nonprofitkutatas.hu letölthető anyagok menüpont 

• Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2010 Budapest, Központi Statisztikai Hivatal ISSN 

1218-794 

• Pavluska Valéria (2003): A marketing sajátos természete a nonprofit szervezetekben. 

Tudásmenedzsment IV. évfolyam 2. szám 18-26. ISSN 1586-0698 

• Salamon, Lester, M. – Anheier, Helmut K. (1999): Szektor születik II. Összefoglaló egy 

nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról. Budapest, Civitalis Egyesület. ISBN 963-03-

8637-2  Letölthető: www.nonprofitkutatas.hu letölthető anyagok menüpont 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  



 

Tantárgy neve: A NONPROFIT SZEKTOR ÉS MENEDZSMENTJE II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 7. 

Előtanulmányi feltételek: A nonprofit szektor és menedzsmentje I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a nonprofit szervezetek alapítására, szervezetére, 

működésére, gazdálkodására vonatkozó ismereteket, valamint a közhasznú szervezeteket megillető 

kedvezmények rendszerét és a vonatkozó jogszabályokat. Megismerjenek olyan tapasztalatokkal rendelkező 

nagy szervezeteket, amelyek működése példaértékű lehet számukra. Képesek legyen nonprofit szervezetek 

alapítására és működtetésére. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a civil és nonprofit szervezetek, intézmények működésének elveit; a kultúra mikro- és 

mezotereit, illetve azok közösségi használatát; a kultúra intézményrendszerének főbb történeti és 

funkcionális változásait; a kulturális civil szervezetek rendszerét, működési mechanizmusát; a hazai 

nonprofit szektor fejlődését, fontosabb tevékenységi területeinek jellemzőit; a nonprofit szervezetek jogi és 

gazdasági szabályozásának, a szervezetek létrehozása és működtetése jogi vonatkozásait; a nonprofit 

szervezetek szervezési-vezetési sajátosságait. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a személyes és szociális kompetenciákat. A személyes és szociális 

kompetenciákkal: a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttműködés képességével; 

emberek és csoportok valamely cél érdekében történ ő befolyásolásának és mozgósításának képességével; 

emberi kapcsolataikban humánus és etikus viszonyulással. 

Képességek: Képes a közművelődés, közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, civil 

szervezetekben, a művelődés különböző színterein tervezői, szervezői, irányítói feladatok, ezekhez 

kapcsolódó munkakörök ellátására; a kulturális szervezetek funkcióit a lokális és magasabb térszerkezetben 

megjelenő közösségi szükségletekhez alakítani. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A nonprofit szervezetek alakításának körülményeit meghatározó jogi keretek. 

• A nonprofit szervezetek működését meghatározó jogi keretek. 

• A nonprofit szektor tevékenységi területei és annak jellemzői, különösen az oktatási, kulturális és 

ifjúsági szektorra. 

• A szervezetalapítás motivációi, a szervezetek működtetése. 

• Hazai nonprofit szervezetek működésének megismerése. 

• A szervezetalapítás motivációi, a szervezetek működtetése. 

• Egyesület, alapítvány létrehozása. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kiselőadás, egy nonprofit szervezet ismertetése. Csoportmunkán részvétel, kiscsoportban egyesület vagy 

alapítvány alapításának előkészítése. Dolgozat: szervezetalapítási kérelem anyagának elkészítése. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Bartal Anna Mária (2005): Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Budapest, Századvég ISBN 

963-7340-04-1 

• Csoba Judit – Juhász Erika – Márkus Edina – Szabó János Zoltán (2003): Kulturális célú civil 

szervezetek Debrecenben. Debreceni Szemle, 1. szám 27-51. ISSN 1218-022X 

• Kuti Éva (1998): Hívjuk talán nonprofitnak… A jótékonyság, a civil kezdeményezések és az állami 

keretekből kiszoruló jóléti szolgáltatások szektorrá szerveződése. Budapest, Nonprofit 

Kutatócsoport 

ISBN 963-8139-02-1 Letölthető: www.nonprofitkutatas.hu letölthető anyagok menüpont 

• Török Marianna és Vincze Krisztina (szerk.) (1998): Alapfokú kézikönyv civil szervezetek 

számára. Budapest, Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány ISBN 963-03-4492-0 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil., Márkus Edina egyetemi 

adjunktus, PhD., Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD. 



 

Tantárgy neve: LOKÁLIS TÁRSADALOMISMERET I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 7. 

Előtanulmányi feltételek: Közösségfejlesztés I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a lokalitás és a helyi társadalom fogalmát, kialakulását, 

a lokális társadalomelmélet hagyományos és modern irányzatait. A félév során a hallgatók megismerik a 

helyi társadalom jellemző jegyeit, metszetit. A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a modern társadalom-

földrajzi elméleteket, irányzatokat. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a helyi társadalom, a lokalitás fogalmát; a helyi társadalom metszeteit; a város fogalmát, 

kialakulásának történetét; az urbanizáció folyamatát; a különböző városszerkezeti modelleket; a különböző 

falutípusokat, azok jellemzőit. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a lokális politikai részvételhez való kompetenciákat és a társadalom 

rendszerszemléletű látásmódját. 

Képességek: Képes az egyes városszerkezeti modellek és falutípusok megkülönböztetésére; a helyi 

társadalom elhelyezésére a nagytársadalom és mikrovilágok között; saját környezetének, településének 

működési elvének megértésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A lokalitás és a helyi társadalom fogalma, kialakulása 

• A helyi társadalom jellemző jegyei 

• A helyi társadalom metszetei 

• A magyar falu és a falutipológiák 

• A város fogalma és kialakulása, különös tekintettel az urbanizációra 

• A városok szerkezete és a városi jelenségek 

• A település fogalma és fejlődésének tényezői 

• Tér és társadalom 

• Társadalmi szükségletek és lehetőségek 

• Területi és társadalmi egyenlőtlenségek 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Írásbeli vizsga, amely a tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson 

elhangzottakon alapul.  A jegybe beszámít a félév során megírt három írásbeli teszt eredménye is. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Beluszky Pál (1999): Magyarország településföldrajza. Általános rész. Budapest – Pécs, Dialógus 

Campus Kiadó ISBN 963-9123-26-9  

• Juhász Erika (szerk.) (2003): A román közművelődésért. Településszociológiai kutatás Hajdú-

Bihar megye román nemzetiségiek által lakott településein. [Módszertani füzetek 4.] Debrecen, 

Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet ISSN 1588-323X 

• Juhász Erika (szerk.) (2005): A roma közművelődésért. Településszociológiai kutatás Hajdúszovát 

településen. [Módszertani füzetek 7.] Debrecen, Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet 

ISSN 1588-323X 

• Letenyei László (szerk.) (2006): Településkutatás. Budapest, Új Mandátum ISBN: 963 0606 24 0 

• Sári Mihály (1997): Város és művelődése. Debrecen, KLTE, 1997. ISBN 963-472-217-2 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

 

  



 

Tantárgy neve: LOKÁLIS TÁRSADALOMISMERET II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 8. 

Előtanulmányi feltételek: Lokális társadalomismeret I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók az elméletben megismert szociológiai és a társadalom-földrajzi 

módszereket a gyakorlatban is megismerjék, hogy hogyan lehet egy települést feltérképezni, jellemezni. 

Ezek az ismeretek adnak alapot a települések fejlesztéséhez és irányításához, a településfejlesztési tervek 

elkészítéséhez. A tantárgy célja az is, hogy a hallgatók megismerjék azokat a módszereket, melyek 

segítségével elkészíthetik egy település szociológiai elemzését. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a településkutatás alapvető módszereit; a kérdőívek és interjúvázlat készítésének alapjait; 

településfejlesztési tervek készítésének alapjait; az adatgyűjtés módszereit. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti az elemző és áttekintő készséget, a rendszerező készséget és a 

célirányosságot. 

Képességek: Képes egy adott település szociológiai elemzésének elkészítésére; terepmunkára, 

interjúkészítésre; megfelelő statisztikai adatok gyűjtésére, rendszerezésére; településfejlesztési tervek 

előkészítésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A településkutatás módszertana 

• Az interjúkészítés alapjai, interjúvázlat készítése 

• A kérdőíves felmérés, kérdőívszerkesztés 

• Adatgyűjtés a szociológiai elemzéshez 

• CSWOT –analízis készítése települési szinten 

• A településfejlesztési stratégia előkészítésének módszerei 

• Kiselőadások szemléltetéssel, aktivizálással – megvitatással párban 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgatók önálló munkát végeznek, kiválasztanak egy települést, melynek elkészítik szociológiai 

elemzését. A félév első felében a hallgatók tanári előadást hallgatnak, többek között a kiselőadás 

elkészítéséhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati alapokat sajátítják el, ill. részt vesznek a gyakorlati 

feladatokban. A félév második részében a hallgatók PowerPoint bemutatóval egybekötött kiselőadást 

tartanak. A hallgatók a félév első felében elhangzott tanári előadások anyagából írásbeli tesztet írnak a félév 

elején leegyeztetett időpontban, amely a kiselőadások osztályzatával együtt beszámít a féléves osztályzatba. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Juhász Erika (szerk.) (2003): A román közművelődésért. Településszociológiai kutatás Hajdú-

Bihar megye román nemzetiségiek által lakott településein. [Módszertani füzetek 4.] Debrecen, 

Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet ISSN 1588-323X 

• Juhász Erika (szerk.) (2005): A roma közművelődésért. Településszociológiai kutatás Hajdúszovát 

településen. [Módszertani füzetek 7.] Debrecen, Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet 

ISSN 1588-323X 

• Letenyei László (szerk.) (2006): Településkutatás. Budapest, Új Mandátum ISBN: 963 0606 24 0 

• Sári Mihály (1997): Város és művelődése. Debrecen, KLTE, 1997. ISBN 963-472-217-2 

• Varga Csaba: Vidékfejlesztés az információs korban, avagy a lokalitás esélyei. Budapest, 

Agroinform, 2000. ISBN 963-502-711-7 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD., Takács-

Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD. 

  



 

Tantárgy neve: A MENTORÁLÁS ÉS ANIMÁLÁS GYAKORLATA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: Közösségfejlesztés I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A mentorprogramok és az animáció egyre nagyobb teret nyernek az állami, civil, és nonprofit szektor minden 

területén. A tantárgy célja, hogy elfogadtassa a hallgatókkal a mentorálás és animálás szükségességét és 

megismertessek a mentorálás elméleti alapjait és gyakorlatát, továbbá segítse a mentori és animátori 

készségek, kompetenciák kialakítását és rávilágítson a mentorálás és animálás gyakorlatában jelentkező főbb 

problémákra. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismerje a meg a mentori és animátori munka fő célkitűzéseit és elméletei alapjait. Ismerje meg a 

mentorálás és animálás módszertanát és gyakorlati lehetőségeit. Ismerje meg a mentorálás és animálás 

felnőttképzésben, felnőttoktatásban, felnőttnevelésben betöltött szerepét és jelentőségét. Ismeri a mentorálás 

és animálás különbségét. 

Attitűd/magatartás: Kellő empátiát, toleranciát, segítséget nyújtó magatartást gyakoroljon a 

mentorált/animált felé. Elméleti ismereteit konstruktív módon tudja beépíteni a mindennapi gyakorlatába. 

Képességek: Képes legyen korábbi tapasztalatait, gyakorlatait és az elméleti ismereteket felhasználva a 

célcsoportot segíteni a társadalmi beilleszkedésben és a munka világába való bekapcsolódásban. Képes 

legyen motiválni a mentoráltat/animáltat céljai elérése érdekében. Képes legyen jó gyakorlatok átadására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A csoportok fogalma, típusai, jellemző jegyei, fejlődésük jellegzetességei 

• A társas normák kialakulása, interakció és kölcsönös függés a csoportokban 

• A csoportfelmérések és fejlesztések alapjai 

• A mentorálás fogalma, célja, területei. Mentorprogramok Magyarországon 

• A jó mentor tulajdonságai, kompetenciái. Mentor-tevékenység és professzionalizáltság 

• Mentor-mentorált kapcsolat (kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és együttműködés, értékelés) 

• Konfliktuskezelés, illetve problémamegoldás a mentorálás gyakorlatában. Mentorálás a 

felnőttképzésben. 

• Az animáció fogalma, célja, jellemzői és főbb területei. Az animáció, mint kiscsoport fejlesztési 

módszer 

• Animátori szerepek. Problémák az animáció folyamata során 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgató feladata egy Magyarországon működő mentorprogram vagy animációs csoportmunka részletes 

bemutatása, intézménylátogatással, interjúkkal vagy egy projekthez kapcsolódó mentorálási, animálási 

tevékenységről esettanulmány készítése. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Csúsz Klára: Csoportlélektan. [Családsegítés, mentálhygiéné módszertani füzetek sorozat II. kötet.] 

Bp., HÍD Családsegítő Központ, 1990 ISBN 963-04-0584-9 

• Juhász Erika (1997): Az animáció mint művelődési – művelési folyamat. In: Rubovszky Kálmán 

(szerk.): Művelődéstudományi tanulmányok. [Acta Andragogiae e tCulturae sorozat 16. szám.] 

Debrecen, KLTE, 25-34. p. ISBN 963 472 155 9 ISSN 0209-9608 

• Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata. Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 2006 ISBN 

963-389-458-1  

• Rogers, C. R.: Valakivé válni. A személyiség születése, Edge, Budapest, 2003 ISBN 963-210-401-

3 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: TRÉNINGEZÉS ÉS CSOPORTVEZETÉS Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 7. 

Előtanulmányi feltételek: Közösségfejlesztés I. 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

 A tantárgy célja a napjainkban oly népszerű képzési módszer, a tréningezés elméleti alapjainak 

megismertetése a hallgatóval. Továbbá cél a tréningterv elkészítésének megismertetése, valamint a tréningek 

teljeskörű szervezése, lebonyolítása és értékelése. A tréningek tartására alkalmas személyiség ismérveinek, 

kompetenciáinak bemutatása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a tréningterv elkészítésének főbb szempontjait; a tréningezés módszertanát és az alkalmazott 

eszközöket; a tréning módszerének főbb sajátosságait. 

Attitűd/magatartás: Képes a csoport koordinálására miközben igyekszik a háttérben maradni, de ha 

szükséges, akkor segítő tanácsadó, együttműködő partner; Képes motiválttá és érdekeltté tenni a csoportot a 

feladat elvégzésében és az együttműködésben a tréning során; a korábbi tréningtapasztalatait a későbbi 

tréneri munkájába beépíteni, ezzel elismerni az önfejlesztés szükségességét 

Képességek: Rendelkezik a tréneri munka végzéséhez szükséges főbb készségekkel és kompetenciákkal. 

Képes átgondolt a tréning céljaihoz és célcsoportjához igazított tréningterv kidolgozására. Gyors 

helyzetfelismerő képességének köszönhetően, a módszereket a tartalomtól, céltól, helyzettől, időtől, 

célcsoporttól függően képes alakítani 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A tréningezés rövid történeti vázlata 

• A tréningezés főbb sajátosságai 

• A tréning tervezése, szervezése, vezetése 

• A tréning feladatok 

• A tréningek lefolytatása 

• A tréningek értékelése 

• A tréneri személyiség 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgató a félév végén választott témában és választott célcsoport számára tréningtervet készít a szükséges 

mellékletek csatolásával. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

 

• Gabnai Katalin: Drámajátékok: bevezetés a drámapedagógiába. Bp., Helikon Kiadó, 2011 ISBN 

978-963-227-259-7 

• Juhász Erika: Tréningek tervezése és szervezése. In Henczi Lajos (szerk): Felnőttoktató. Bp., 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009., 328-332. p. ISBN 978-963-19-6798-2 

• KraicinéSzokoly Mária: Felnőttképzési módszertár. Bp., Új Mandátum Könyvkiadó, 2004 ISBN 

963-9494-68-2 

• Pete Nikoletta: A tréning vezetése és a tréner. In: Forray R. Katalin – Juhász Erika (szerk.): 

Nonformális – informális – autonóm tanulás. Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009. 237-243. p. ISBN 

978-963-473-407-9 

• Rudas János:Delfi örökösei. Önismereti csoportok – elmélete, módszer, gyakorlat. Budapest, 

Lélekben Otthon Kiadó, 2007 ISBN 978-963-9771-03-1 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD., Herczegh 

Judit egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  



 

Tantárgy neve: ÁLTALÁNOS MENEDZSMENT Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a menedzsment szemléletet, képesek legyenek azt a 

gyakorlatban is alkalmazni. Képesek legyenek arra, hogy önállóan összeállítsák a tanultak alapján egy 

intézmény vagy rendezvény stratégiáját, ez alapján elképzeléseiket meg tudják valósítani. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a stratégiai gondolkodás változását; a stratégia és a gazdaság összefüggéseit; a stratégia 

készítésének folyamatát; a stratégia összeállításához szükséges elemzéseket; a stratégia értékelésének 

módszereit; a stratégia megvalósítását; a visszacsatolás rendszerét; a fenntarthatóság konkrét lépéseit. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti az objektivitást, a rendszerszemléletű gondolkodást, a moderálás, 

animálás képességét, a kritikai attitűdöt, a kommunikációs képességeket. 

Képességek: Képes rendszerszemléletű gondolkodásra, projektek összeállítására; szakmai szempontból 

helyes stratégia és ennek megfelelő pályázati anyagok készítésére; projekt- és szervezeti stratégia 

összeállítására és végrehajtására; konkrét cselekvési programok összeállítására, végrehajtására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Főbb fogalmak, elméleti keretek tisztázása 

• A stratégiai gondolkodás fejlődése, gazdaságtörténeti alapok. 

• A stratégiai gondolkodás változása a gazdasági folyamatok függvényében.  

• A XX. század változásainak főbb állomásai. 

• A stratégiai szemlélet alapjául szolgáló elméleti összefüggések. 

• A stratégia építésének jellemző lépései. 

• Küldetés, misszió, célrendszer. 

• Környezetelemzés, célok pontosítása, SWOT analízis. 

• Cselekvési program kidolgozása. 

• Gazdálkodási alapok, adózási alapismeretek 

• Gazdasági tervek összeállítása 

• Összefoglalás. A visszacsatolás fontossága. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Stratégiai anyag összeállítása, elküldése az oktatónak.  

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Roóz József (2007): A menedzsment alapjai. Budapest. Perfekt könyvkiadó. ISBN: 

9789633946695 

• Fülöp Gyula (2008): Stratégiai menedzsment. Budapest. Perfekt könyvkiadó. ISBN: 9633947487 

• Szabó József (2003): Vállalkozási és marketing. Debrecen. Prokt. ISBN 9632061055 

• Marosán György (2006): A 21. század stratégiai menedzsmentje. Budapest, Műszaki könyvkiadó. 

ISBN: 9789631660081 

• Barakonyi Károly (2008): Stratégiai menedzsment. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN: 

9789631907827 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil. 

 

  



 

Tantárgy neve: PROJEKTMENEDZSMENT ÉS PÁLYÁZATÍRÁS Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: Művelődés- és művészetszociológia 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a projektmenedzsment alapjaival, módszertanával és a 

legfontosabb projekt menedzsment funkciókkal (projekttervezés, szervezés, végrehajtás, monitoring és 

értékelés). A tantárgy elsajátítását követően, a hallgatók képesek lesznek projektek előkészítésére és 

bonyolítására, valamint elsajátítják a pályázatok készítéséhez szükséges alapvető ismereteket. A tantárgy 

keretein belül a hallgatók az oktató irányítása mellett elkészítik egy - az EU strukturális alapjaiból támogatott 

-, projekt teljes pályázati anyagát. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a projektek főbb jellemzőit; a projektek előkészítését; a projekt ciklust, a projektek szervezetét; 

a projektek tervezését; a logikai keretmódszert; a projektek végrehajtását; a projekt monitoring és ellenőrzés 

rendszerét; a disszemináció és fenntarthatóság lépéseit.  

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti az objektivitást, a rendszerszemléletű gondolkodást, a moderálás, 

animálás képességét, a kritikai attitűdöt, a kommunikációs képességeket. 

Képességek: Képes rendszerszemléletű gondolkodásra, projektek összeállítására; szakmai szempontból 

helyes projekt és pályázati anyagok készítésére; projektek végrehajtására, pályázati anyagok készítésére; 

disszeminációs értekezletek háttéranyagainak összeállítására, a disszemináció lebonyolítására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Főbb fogalmak, elméleti keretek tisztázása 

• A projekt fogalma, projekttípusok, projektek a gazdasági és kulturális szférában. 

• Projektek előkészítése és tervezése.  

• A projektciklus felépítése, működése. A projekt ciklus menedzsment. A projekt szervezete. 

• A probléma fa és a célfa felépítése. 

• SWOT analízis. Tervezési módszerek, GANTT diagram. 

• Logikai keretmódszer. 

• Logikai keretmátrix összeállítása. Költségelemek, indikátorok, adatforrások. A keretmátrix 

értelmezése. 

• A projekt végrehajtása. Projekt monitoring és ellenőrzés. 

• Disszemináció és fenntarthatóság. Projekt és pályázati dokumentáció 

• Összefoglalás. A projektmódszerek a gyakorlatban. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Szóbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az órákon elhangzottakon - 

alapuló kérdéssor alapján. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Görög Mihály (2007): Általános projektmenedzsment. Budapest. Aula könyvkiadó. ISBN: 

9789639215061 

• Peter Hobbs (2011): Projektmenedzsment. Budapest. Scolar kft. ISBN: 9789632442440 

• Szabó József (2003): Vállalkozási és marketing. Debrecen. Prokt. ISBN 9632061055 

• Eric Verzuh (2006): Projektmenedzsment. Budapest, HVG Kiadói Rt. ISBN: 9637525777  

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil. 

 

  

http://bookline.hu/szerzo/eric-verzuh/110857


 

Tantárgy neve: MARKETING ÉS PR Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

 A tantárgy célja a legfontosabb marketing ismeretek alapjainak elsajátítása, készségszintű ismerete. A 

hallgatók megismerik a marketing szemléletmód történeti fejlődését, az egyes elgondolások kialakulását, 

helyét és szerepét a mai gazdaságban és társadalomban. Értelmezik a gazdasági folyamatok marketing 

tevékenysége mellett az oktatási intézményi szektor és az oktatással, képzéssel foglalkozó non-profit 

szervezetek marketing tevékenységét, valamint az ehhez kapcsolódó média működését, helyzetét a mai 

kommunikációs folyamatokban. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a marketing fogalmát; a marketing idősoros változását, összefüggését a társadalmi-gazdasági 

folyamatok változásával; a marketing tevékenység helyét a szervezeten belül; a marketing és a PR különböző 

szemléletű megközelítését; a marketing-mix felépítését; a marketing kommunikáció folyamatát; a non-profit 

szervezetekre jellemző speciális marketing elemeket. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti az objektivitást, a rendszerszemléletű gondolkodást, a moderálás, 

animálás képességét, a kritikai attitűdöt, a kommunikációs képességeket, a szervezeten belüli együttműködés 

képességét. 

Képességek: Képes rendszerszemléletű gondolkodásra, marketingprojektek összeállítására; szakmai 

szempontból helyes marketing tervek és marketing kommunikációs anyagok készítésére; a menedzsment 

stratégiájához igazodó marketing program összeállítására; PR anyagok készítésére, igazodva a mindenkori 

kommunikációs igényekhez. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A marketing és a PR fogalma, a marketing és a PR helye a gazdasági és kulturális szférában. 

• A marketing felfogás változása a gazdasági folyamatok szerint.  

• Marketing és fenntarthatóság. 

• Marketingstratégia. PEST és SWOT analízis. 

• A marketing-mix elemei, a termék és az ár összefüggései. 

• Az értékesítési csatorna típusai. Az ügynöki és az MLM rendszer működése. 

• Marketing kommunikáció és PR. Kommunikációs mix. A PR projektek tervezése, a PR eszközei. 

• A kommunikáció eszközei, speciális kommunikációs csatornák. 

• A marketing stratégia működése nonprofit szervezeteknél. 

• Összefoglalás. A marketing és a PR a kulturális szférában. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Szóbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az órákon elhangzottakon - 

alapuló kérdéssor alapján. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Szabó József (2000): A helyi média információs és művelődési vonatkozásai. 

ActaAndragogiaeetCulturae 18. KLTE. ISBN 963 472 546 5 ISSN 0209-9608 

• P. Kotler (2004): Marketing management KJK Kerszöv. Budapest. ISBN 963-224-661-6  

• Bauer András – Berács József (2003): Marketing. Aula. Budapest. ISBN 963-9478-53-9  

• Széles Tamás – Szabó József (2011): Digitális szép új világ. Debrecen. DMKKA ISBN 978-963-

08-0680-0  

• Mónus Ágnes (2003): Public Relations - A bizalomépítés művészete. Budapest, Edge 2000 Kft. 

ISBN: 9789630063944 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil. 

 

http://bookline.hu/szerzo/monus-agnes/87303


 

Tantárgy neve: AZ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS 

GYAKORLATA 

Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 7. 

Előtanulmányi feltételek: Művelődés- és művészetszociológia 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés elmélete 

összefüggéseit (emberi erőforrás-elméletek, a felnőttképzés gazdasági és jogi környezete), valamint hogy 

megismerkedjenek az emberi erőforrás menedzsment általános jellemzőivel, területeivel. A képzések 

elméleti oldalát vizsgálva nemcsak a képzési modelleket, formákat vizsgáljuk, hanem érintjük a 

foglalkoztatási, szociálpolitikai kérdéseket is. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az emberi erőforrás fejlesztés elmélete összefüggéseit (emberi erőforrás-elméletek, a 

felnőttképzés gazdasági és jogi környezete, marketing és minőségbiztosítási alapismeretek); az állami, 

önkormányzati, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek, intézmények emberi erőforrás tervezésének 

jellemzőit; a szervezetek, intézmények működése, illetve képzések iránti szükségletek felmérésének és 

működésük értékelésének, elemzésének elemi módszereit. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a személyes és szociális kompetenciákat, a másokhoz való 

alkalmazkodás és a másokkal való együttműködés képességét, az emberek és csoportok valamely cél 

érdekében történő befolyásolásának és mozgósításának képességét. 

Képességek: Képes a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, 

felnőttképzési programok összeállítására, megszervezésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a szervezetekben. 

• Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, céljai, funkciói, modelljei. 

• Munkaerő-piaci ismeretek. 

• Emberi erőforrás menedzsment és tervezés. Emberi erőforrás tervezés. Emberi erőforrás értékelés. 

• Munkakörelemzés, munkakörtervezés, munkakör-értékelés. 

• Munkaerő biztosítás: toborzás, kiválasztás, leépítés. 

• Teljesítményértékelés. 

• Ösztönzésmenedzsment. 

• Munkaerő-fejlesztés, képzés 

• Munkaügyi kapcsolatok és érdekegyeztetés. Az emberi erőforrás-kezelés információs rendszere. 

• Változásmenedzselés – kultúraváltás. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson elhangzottakon - alapuló 

kérdéssorból álló írásbeli vizsga. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Karoliny Mártonné (2008): Az emberi erőforrás menedzsment alapjai: koncepciók, elvek, 

módszerek, gyakorlati példák. Pécs, Pécsi Tudományegyetem KTK ISBN 978-963-642-210-3 

• Karoliny Mártonné – Poór József (szerk.) (2010): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, 

Budapest, Complex ISBN 978-963-295-108-9 

• Poór József – Karoliny Mártonné – Berde Csaba –. Takács Sándor (szerk.) (2012): Átalakuló 

emberi erőforrás menedzsment. Budapest, Complex ISBN 978-963-295-08-39 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Erdei Gábor egyetemi adjunktus, PhD., Márkus Edina egyetemi 

adjunktus, PhD. 

 

  



 

Tantárgy neve: MÉDIA- ÉS FILMELMÉLET Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 8. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a médiatartalmak elemzésére, az analitikus gondolkodásra, 

valamint az elektronikus média kultúrára és a mindennapokra gyakorolt hatásainak felismerésére. A 

médiatartalmakkal szembeni kritikus személet kialakítása döntő fontosságú. Ennek érdekében a 

hallgatóknak a félév során önálló elemzést kell készíteniük egy tetszőlegesen választott filmről, televíziós 

műsorról, vagy bármely más médiatartalomról. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a filmek és a televíziós híradózás történetét; a filmes és televíziós műfaji kategóriákat; a 

filmtörténeti szempontból klasszikusnak és mérföldkőnek számító alkotásokat; a filmek és a televíziós 

műsorok előállításának folyamatait; a kamera és a rendező szerepét; azokat a befolyásolási technikákat, 

amelyek révén a média képes a nézőkre tudattalanul is hatni. 

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a kommunikációs, esztétikai, elemzési, szövegértési, készséget, 

valamint fejleszti a kreativitást, a fogalmazási készséget, ugyanakkor elősegíti a kritikai személet 

kialakulását. 

Képességek: Képes a különböző filmes és televíziós alkotások műfaji besorolására; a filmek esztétikai 

elemzésére; egyéni érzéktől függően bizonyos médiatartalmak előállításában való részvételre; a 

médiatartalmak kritikus befogadására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A film helye a modern tömegtársadalmak és civilizáció közegében. A filmtörténet elméleti 

kérdései. 

• A film alapformái. 

• A film önálló sajátosságának kérdései: film és irodalom, film és színház, film és képzőművészet. 

• A filmelbeszélés fő eszközei. 

• Filmvetítés és a vetített film elemzése. 

• Reklámfilmek elemzése. 

• Televíziós hírműsorok elemzése. 

• Televíziós infotainment műsorok elemzése. 

• Televíziós edutainment műsorok elemzése.  

• Zenei videoklipek elemzése, az azokban megjelenő társadalmi jelenségek felismerése. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgató önálló munkát végez. Kiválaszt bármely filmes vagy televíziós médiatartalmat, amelyről önálló 

elemzést készt az órán előzetesen leegyeztetett szempontsor alapján. Ezt elektronikus formában kell 

beadnia.   

Írásbeli vizsga. A tantárgy témakörein - a kötelező irodalom ismeretanyagán és az előadáson 

elhangzottakon - alapuló kérdéssorból álló írásbeli teszt. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• André Bazin (1995): Mi a film? Budapest, Osiris Kiadó. ISBN: 9633794544 

• Balomi-Lázár Péter (2008): Média és társadalom. Jaffa kiadó. Budapest. ISBN: 9789638808509 

• Hartai László (2004): Mozgókép és médiaismeret 2. Budapest: Korona Kiadó ISBN: 9639036543 

• Hartai László (2003): Mozgókép és médiaismeret 1. Budapest: Korona Kiadó. ISBN: 9639036543 

• Széles Tamás – Szabó József (2011): Digitális szép új világ. Debrecen. DMKKA ISBN 

9789630806800 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil., Kenyeres Attila egyetemi 

tanársegéd, PhD. 

 



 

Tantárgy neve: KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kommunikációs folyamatokat leíró elméleteket, illetve a 

kommunikációhoz kötődő fogalmakat, a kommunikációs tényezőket, valamint azok működési folyamatait. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a tudományág fogalomrendszerét; a modern kommunikációs elméletek legkiemelkedőbb, 

legjelentősebb eredményeit, a társadalmi és a mindennapi kommunikáció alapvonalat; a kommunikáció 

dinamikáját, folyamatát; a különféle kommunikációs módszereket; a hatékony kommunikáció alapjait.  

Attitűd/magatartás: A tantárgy fejleszti a hallgatók kommunikációs képességeit a hatékony interakció 

szolgálatában. 

Képességek: Képes hatékonyan alkalmazni a verbális és nem verbális kommunikáció eszközeit, a különféle 

kommunikációs formák sajátosságainak felismerésére; a kommunikációs zavarok felismerésére; a 

hatékonyabb személyes és csoportközi kommunikációra; a tömegkommunikációban alkalmazott 

manipulációs eszközök felismerésére, és a médiatartalom kritikus szemléletére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kommunikációelmélet alapfogalmai  

• Az állati kommunikáció 

• A kommunikációelmélet pszichológiai vonatkozásai  

• A kommunikáció hatásmechanizmusai (befolyásolás, agitáció, reklám, propaganda) 

• A verbális és nonverbális kommunikáció 

• A kommunikáció zavarai 

• Személyes kommunikáció – csoportkommunikáció - tömegkommunikáció 

• A tömegkommunikáció általános jellemzői  

• A tömegkommunikációs eszközök és főbb jellemzőik 

• A kommunikáció és az oktatás kapcsolata 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Zárthelyi dolgozat az utolsó óra keretében az órai anyag és a kötelező irodalom alapján, amelyek megoszlása 

a zh-ban 70-30%.  

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• McLuhan, Marshall (2001): A Gutenberg-galaxis. Bp., Trezor Kiadó ISBN 963-9088-55-2 

• Berne, Eric (1987): Emberi játszmák. Bp., Gondolat Kiadó ISBN 78-963-9365-77-3  

• Horányi Özséb (szerk.) (2003): Kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. Bp., General Press 

Kiadó ISBN: 9639459046  

• Bokor József – Szabó Tibor (2000): A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Békéscsaba, 

Booklands ISBN: 963-210-014-X 

• Buda Béla (2000): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp., Animula Kiadó 

ISBN 963-8089-77-6  

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD., Kenyeres 

Attila egyetemi tanársegéd, PhD. 

 

  



 

Tantárgy neve: KÖZÖSSÉGI NEVELÉS MÓDSZERTANA Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A kurzus keretében a közösségi nevelés különböző aspektusait ismerik meg a hallgatók. A 

gyakorlatközpontú megközelítésben a közösségek lehetséges nevelő folyamatait, hatásait tekintik át. A 

kurzus célja az együttműködő közösségek kialakításának feltételéül szolgáló kompetenciák kialakítása és 

fejlesztése, nevelési célzatú közösségi programok szervezésének elsajátítása, megfelelő módszertani 

jártasság kíséretében. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Megfelelő ismereteket szerez a közösségben zajló folyamatokról, a közösség és az egyén 

kölcsönhatásáról. Ismeri a közösségi neveléshez kapcsolódó tevékenységek, események, programok 

közösségre és egyénre gyakorolt hatását, és ezek megszervezésének, módszertanának mikéntjét. 

Attitűd/magatartás: Felismeri és értékeli a közösségi kohézió fontosságát. Kívánatosnak tartja a közösség 

számára fontos kompetenciák (kommunikációs készség, empátia, együttműködési képesség stb.) kialakítását 

és fejlesztését.  

Képességek: Alkalmassá válik közösséget formáló és erősítő programok szervezésre, képes a közösség 

tagjainak társas kompetenciáinak fejlesztésére módszertani jártasságának köszönhetően. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

▪ Az egyén helye a közösségi nevelésben 

▪ A közösségi nevelés és az intézmények kapcsolata 

▪ A közösség szerepe a szocializáció folyamatában 

▪ Közösségi értékek és tevékenységek 

▪ Tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása 

▪ Extrakurrikuláris foglalkozások szervezése 

▪ Tehetséggondozáshoz szükséges kompetenciafejlesztés 

▪ Tehetséggondozó programok indítása és koordinálása 

▪ A családi életre nevelés kérdései 

▪ Az önkéntesség és a társadalmi tevékenység  

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Szabadon választott témában egy olyan programsorozat kidolgozása, amely a közösség kohéziójának 

erősítést szolgálja a megfelelő kompetenciák fejlesztése révén. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Fenyő D. György 2002. A közösségi nevelésről – a 21. század elején. In: Szekszárdi Júlia (szerk.): 

Nevelési kézikönyv nemcsak osztályfőnököknek. Budapest, OKI – Dinasztia Tankönyvkiadó, 137-151. p. 

Ajánlott: 

Czeizel Endre 2004. Sors és tehetség. Budapest, Urbis Könyvkiadó. 

Balogh László 2004. Iskolai tehetséggondozás. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 

Komlósi Sándor 1998. Családi életre nevelés, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Czike Klára –Kuti Éva 2006. Önkéntesség, jótékonyság és társadalmi integráció. Budapest,  Nonprofit 

Kutatócsoport Egyesület, Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány. 

 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

 

 

  



 

Tantárgy neve: KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS MÓDSZERTANA Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgatók a közösségszervezés módszertani tantárgy keretében ismereteket szerezhetnek a közösségi 

programokba való részvételt ösztönző módszerek, a bevonás, a motiválás, az önkéntes-szervezés 

témakörökben. Ezen túl a közösségi munka kereteit jelentő programok megszervezéséhez szükséges 

alapvető pályázati-, marketing- és projektmódszertani ismereteket szerezhetnek. A tantárgy ezekhez a 

gyakorlati tevékenységekhez nyújtja a módszertani alapismereteket. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségi részvételt ösztönző módszereket. Ismeri a közösségi programok szervezéséhez 

szükséges szervezési módszereket. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas tanórán kívüli közösségi programok szervezésére, a tanulók bevonására, 

ösztönzésére. 

Képességek: Képes tanórán kívüli közösségi programokhoz (pl. tábor, vetélkedő, sporttevékenység stb.) 

pályázatok megírására, résztvevők bevonására és motiválására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A közösségi programokba bevonás, motiválás készségeinek fejlesztése. Önkéntes-szervezés. 

• Alapvető pályázati ismeretek (iskolai tábor, tehetséggondozó programok, egészséges életmódra 

nevelő programok pályázatai stb.). 

• Alapvető marketing ismeretek. 

• Alapozó projektmódszertani ismeretek. Projektek megvalósításának szakaszai, felmerülő 

problémák és kezelésük. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A tanórai ismeretek alapján egy tanórán kívüli kulturális – közösségi program pályázatának és 

marketingkommunikációs tervének az elkészítése és bemutatása. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Juhász Erika (szerk.) (2010): Kulturálisprojektciklusmenedzsment. Elektronikus tananyag. 

Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete 

• Juhász Erika (szerk.) (2011): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos 

Egyesülete 

• Kármán Erika - Kónya Gizella (2008): Önkéntes menedzsment alapok. Budapest, Önkéntes 

Központ Alapítvány 

• Toldy – Schedel Emil (1997): Hogyan készült a vakond nadrágja? Avagy a partnerség praktikái. 

Vác, Göncöl Alapítvány 

• Vörös Andrea (szerk.) (2004): Projekttervezés, pályázatkészítés, projektvégrehajtás. Budapest, 

Tempus Közalapítvány 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD. 

 

 

 
  



 

Tantárgy neve: KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS MÓDSZERTANA Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 7. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgató a közösségi művelődés alapja módszertani tantárgy keretében megismerik a tanórán kívüli 

kulturális és közösségi programok szervezésének alapjait, amit az iskolai gyakorlatuk keretében gyakorlatok 

formájában is elsajátítanak. A tantárgy ezekhez a gyakorlati tevékenységekhez nyújtja a módszertani 

alapismereteket. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a tanórán kívüli kulturális és közösségi programok rendszerét. Ismeri a tanórán kívüli 

kulturális és közösségi programok szervezésének módszertani és szervezési alapjait. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas tanórán kívüli kulturális és közösségi programok szervezésére, a tanulóknak a 

programokba történő bevonására. 

Képességek: Képes tanórán kívüli kulturális és közösségi programokat (tábor, vetélkedő, sporttevékenység, 

iskolanap stb.) önálló szervezésére 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Tanórán kívüli kulturális programok rendszere 

• Tanórán kívüli kulturális programok szervezési sajátosságai 

• Iskolai táborok szervezési sajátosságai 

• Kulturális és játékos vetélkedők szervezési sajátosságai 

• Iskolán kívüli sporttevékenységek szervezési sajátosságai 

• Iskolanapok szervezési sajátosságai 

• Kiscsoportok létrejöttének kezdeményezése, animálása 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A tanórai ismeretek alapján egy tanórán kívüli kulturális – közösségi program forgatókönyvének elkészítése 

és bemutatása. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Juhász Erika (1997): Az animáció mint művelődési – művelési folyamat. In: Rubovszky Kálmán 

(szerk.): Művelődéstudományi tanulmányok. [ActaAndragogiaeetCulturae sorozat 16. szám.] 

Debrecen, KLTE, 25-34. p. ISBN 963 472 155 9 ISSN 0209-9608 

• Juhász Erika (2000): A kiscsoportok lélektanának vázlata. In: Éles Csaba (szerk.): Kihívások és 

közvetítések. [ActaAndragogiaeetCulturae sorozat 18. szám.] Debrecen: DE, 104-113. p. 

• Muskovits István (szerk.) (2005): Szabadidő-szervezési kalauz. Budapest, Raabe Kiadó 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

 

  



 

Tantárgy neve: KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MÓDSZERTANA Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 8. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgatók megismerkednek a közösségi szolgálat és önkéntesség alapjaival, és módszertanilag 

felkészülnek az érettségi alapfeltételét képező 50 órás közösségi szolgálat szervezésére, dokumentálására, 

ellenőrzésére. Hosszú távon képesek a tanulók önkéntes tevékenységre buzdítására, az önkéntesség 

elterjesztésére. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismerik a közösségi szolgálat elveit, módszertanát, feltételrendszerét. Ismerik az önkéntes törvény 

szabályait. Ismerik az önkéntesség alapelveit, módszertanát, feltételrendszerét. 

Attitűd/magatartás: Rendelkeznek a közösségi szolgálat értékrendjének attitűdjeivel. Rendelkeznek a 

közösségi szolgálat és szakmai alázat attitűdjeivel.  

Képességek: Képesek a közösségi szolgálat értékrendjének átadásával. Képesek a tanulók motiválására. 

Képesek az önkéntesség elveinek átadására. Képesek a közösségi szolgálat dokumentálására. 

 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• A közösségi szolgálat elv- és értékrendszere 

• A közösségi szolgálat módszertana 

• A közösségi szolgálat feltételrendszere 

• Az önkéntes törvény 

• Az önkéntesség elv- és értékrendszere 

• Önkéntes programok hazánkban és külföldön 

• Motiválás alapjai és módszertana 

• A közösségi szolgálat és az önkéntesség dokumentálása 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kiscsoportos munka keretében közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó iskolai tervet készítenek, és az 

ahhoz kapcsolódó törvényes dokumentáció sablonjait kialakítják. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Czike Klára – Kuti Éva (2006): Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció. Budapest, 

NIOK. ISBN 963-8139-16-1 

• Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest 

• Nagy József (2000): XXI. század és nevelés Osiris, Budapest 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil., Juhász Erika 

tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

 

 

 
 
 

  



 

 

Tantárgy neve: DEMOGRÁFIA, TÁRSADALOMSTATISZTIKA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3.  

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

Hogy a hallgatók megismerkedjenek a demográfia és a társadalomstatisztika alapvető fogalmaival, forrásaival, 

s képet kapjanak a világ, Európa és Magyarország népességének alapvető demográfiai folyamatairól, illetve a 

demográfiai folyamatokat befolyásoló legfontosabb tényezőkről.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Az egyes témák esetén a hallgatók megismerkednek a témához kapcsolódó elméletekkel és kutatási 

módszerekkel, az érintett téma kulcsfogalmaival, legfőbb összefüggéseivel, illetve a főbb nemzetközi és hazai 

trendekkel és kutatásokkal.  

Attitűd/magatartás: A hallgatók az elsajátított ismeretek és készségek alapján alkalmasak a demográfiai 

folyamatok elemzésére, összefüggések feltárására és a rendszerszemléletű gondolkodás módszerének 

alapszintű alkalmazására. 

Képességek: Az egyes témaköröket tanulmányozva a hallgatók képessé válnak a demográfiai folyamatok értő 

követésére, a demográfiai jelenségek sajátosságinak feltárására, azonosítására, a tanult elemzési módszerek 

alapszintű alkalmazására. Az adatok és folyamatok közös áttekintése fejleszti a hallgatók elemzőkészségét és 

a statisztikai adatokban való olvasás képességét. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A demográfia, társadalomstatisztika fogalma, forrásai.  

• Demográfiai elméletek.  

• A világ népessége alakulásának főbb tendenciái. 

• Magyarország népessége, a magyar népesség szerkezete és jövője.  

• Háztartás, család, családfejlődés, együttélési formák változása.  

• A gyermekvállalás és az azt befolyásoló tényezők.  

• Egészségmagatartás és halandóság, egészségstatisztika. 

• A foglalkoztatás és munkanélküliség statisztikája.  

• A jövedelmi viszonyok statisztikája, szegénység.  

• Oktatás és kultúra.  

• Területi statisztikák 

Kötelező irodalom: 

• Gábos András – Kopasz Marianna (2008): Demográfiai folyamatok és következményeik az Európai 

Unióban. In: Kolosi Tamás –Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 131-147.p., ISSN 1216-

6561 

• Giczi Johanna (2011): A családpolitika társadalmi hatásai. Bp., TÁRKI. Online 

kézirat.http://workcaresynergies.eu/wp-content/uploads/2010/11/hu/WCS_TARKI_DM2_HU.pdf 

• S. Molnár Edit (2010): Párkapcsolat létesítését / megszüntetését érintő magatartási normák 

változásának megfigyelése. Demográfia 2-3.sz. 234-275.p.,ISSN0011-8249 

Ajánlott irodalom: 

• Dupcsik Csaba – Tóth Olga (2008): Feminizmus helyett familizmus. Demográfia 4.sz. 307-328.p., 

ISSN 0011-8249 

• Durst Judit (2007): Több a kára, mint a haszna: születésszabályozás a „gettóban”. Demográfia,1.sz. 

74-103.p.,ISSN0011-8249 

• Gödri Irén – Tóth Erzsébet Fanni (2010): Magyarország, Románia és Szlovákia kivándorlási 

folyamatai a rendszerváltozások után – eltérések és hasonlóságok. Demográfia 2-3.sz. 157-204.p., 

ISSN 0011-8249 

• Kemény István (2004): A magyarországi cigány népesség demográfiája. Demográfia, 3-4.sz.: 335-

345.p.,ISSN0011-8249 

Tantárgy felelőse: Csoba Judit PhD habil., egyetemi tanár, dékánhelyettes 

http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-810/publikaciok/tpubl_a_810.pdf
http://workcaresynergies.eu/wp-content/uploads/2010/11/hu/WCS_TARKI_DM2_HU.pdf


 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 

  



 

Tantárgy neve: ESEMÉNYMENEDZSMENT I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:  

A tantárgy keretében a résztvevők megismerik az egyes közösségi események hatékony menedzsment 

ismereteit. A tantárgy célja a különböző típusú események szervezésének és menedzselésének hatékonyságát 

növelő módszerek és eszközök elsajátítása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a rendezvények típusait, az eseménymenedzsment tervezési és szervezési módszereit. Ismeri az 

eseménymarketing és forrásteremtés lehetőségeit. Ismeri a közösségi bevonás és együttműködés módszereit és 

technikáit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas közösségi alapú események megszervezésére. Alkalmas közösségek 

összefogására, motiválására, közösségépítésre. Hangsúlyozza az események közösségi jelegének fontosságát, 

szerepét. 

Képességek: Képes közösségi alapú események tervezésére, szervezésére, ezekhez kötődő eseménytervek 

elkészítésére. Képes együttműködéseket kialakítani, részvételre motiválni a közösségi események kapcsán. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az eseménymenedzsment történeti alapjai 

• Az eseménymenedzsment fogalmi alapjainak áttekintése 

• Az eseménymenedzsmenthez kapcsolódó országos és nemzetközi szervezetek és hálózatok 

• Az eseménymenedzsment folyamatának sajátosságai, buktatói 

• Eseménymarketing és közösségi motiváció 

• Közösségi bevonás és együttműködés technikái 

• Az eseményszervezés fázisai: tervezés, szervezés, megvalósítás, utómunkálatok 

Kötelező irodalom:  

• Allen, Judy (2016): A rendezvényszervezés nagykönyve. Bp., Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-05-

8855-3 

• Dér Cs. Dezső (2013): Kreatív eseménymenedzsment. Bp., Arts&Business, ISBN 978-963-08-7900-

2 

• Juhász Erika (szerk.) (2011): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos 

Egyesület, ISBN 978-963-08-1959-6 

Ajánlott irodalom: 

• Budai István – Nárai Márta (szerk.) (2011): Közösségi munka, társadalmi bevonás, integráció. Győr, 

SZIE, ISBN 978-963-7175-59-6 

• Görög Ibolya (2016): Protokoll az életem. Bp., Atheneum Kiadó, ISBN 978-963-1434-16-3 

• Kepes Ágnes – Sille István (2016): Gyakorlati protokoll. Bp., Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-05-

9651-0 

• Kulturális Szemle online folyóirat számai: kultszemle.nmi.hu ISSN: 2416-2329 

Tantárgy felelőse: Rőfi Mónika PhD, központvezető, DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

 

  



 

Tantárgy neve: ESEMÉNYMENEDZSMENT II. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: Eseménymenedzsment I. 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:  

A tantárgy keretében a résztvevők az egyes közösségi események kapcsán forgatókönyveket készítenek elő és 

vitatják meg. A tantárgy célja a különböző típusú események szervezésének és menedzselésének hatékonyságát 

növelő módszerek és eszközök elsajátítása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a rendezvények típusait, az eseménymenedzsment tervezési és szervezési módszereit. Ismeri a 

közösségi bevonás és együttműködés módszereit és technikáit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas közösségi alapú események megszervezésére. Alkalmas közösségek 

összefogására, motiválására, közösségépítésre. Hangsúlyozza az események közösségi jellegének fontosságát, 

szerepét. 

Képességek: Képes közösségi alapú események tervezésére, szervezésére, ezekhez kötődő eseménytervek 

elkészítésére. Képes együttműködéseket kialakítani, részvételre motiválni a közösségi események kapcsán. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Forgatókönyv készítésének lépései 

• Események típusai és sajátosságaik: tudományos események, kulturális események, társadalmi 

események, sport- és szabadidős események, családi események stb. 

• Kiscsoportos forgatókönyv készítés közösségi eseményekhez 

• Közösségi bevonás módszerei 

• Együttműködési technikák 

• Forgatókönyvek bemutatása, megvitatása 

Kötelező irodalom:  

• Allen, Judy (2016): A rendezvényszervezés nagykönyve. Bp., Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-05-

8855-3 

• Dér Cs. Dezső (2013): Kreatív eseménymenedzsment. Bp., Arts&Business, ISBN 978-963-08-7900-

2 

• Juhász Erika (szerk.) (2011): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos 

Egyesülete, ISBN 978-963-08-1959-6 

Ajánlott irodalom: 

• Budai István – Nárai Márta (szerk.) (2011): Közösségi munka, társadalmi bevonás, integráció. Győr, 

SZIE, ISBN 978-963-7175-59-6 

• Görög Ibolya (2016): Protokoll az életem. Bp., Atheneum Kiadó, ISBN 978-963-1434-16-3 

• Kepes Ágnes – Sille István (2016): Gyakorlati protokoll. Bp., Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-05-

9651-0 

• Kulturális Szemle online folyóirat számai: kultszemle.nmi.hu ISSN: 2416-2329 

Tantárgy felelőse: Rőfi Mónika PhD, központvezető, DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit PhD, egyetemi adjunktus 

 

  



 

Tantárgy neve: IFJÚSÁGI KULTÚRA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A kurzus célja az ifjúság és a kultúra összefüggéseinek feltárása történeti áttekintéssel annak érdekében, hogy a 

hallgatók a közművelődési keretek között hatékonyan foglalkozzanak az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységekkel. 

A történeti távlat a két fogalom és a mögötte húzódó tendenciák, hatások érvényesülésének jobb megértését 

szolgálja. A hangsúly azonban a közelmúlt és a jelen egymáshoz való illeszkedésén áll. Az ifjúsági életszakasz 

jellemzői, az ifjúság szerepének alakulása, az ifjúság társadalmi integráltsága szemszögéből közelít a kurzus a 

kulturális sajátosságokhoz. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közművelődési és az ifjúsági (ifjúságfejlesztési) szolgáltatási és intézményrendszerben zajló 

feladatok tervezési, szervezési és koordinációs, továbbá monitoring és értékelési mechanizmusait és lehetőségeit. 

Attitűd/magatartás: Az ifjúság élethelyzetére, igényeire megfelelően reagál, hozzáállásában a segítő, együttműködő 

szándék nyilvánul meg. 

Képességek: Képes a fiatal korosztállyal való hatékony kommunikációra, megfelelő empátiával rendelkezik, gyors 

probléma-felismerés és problémamegoldás jellemzi. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az ifjúság fogalma és sajátosságai 

• Az ifjúsági életszakaszok és jellemzői 

• Az ifjúság kulturális magatartása 

• Hazai és nemzetközi ifjúságkutatás  

• Generációs újratermelődés és a kultúra 

Kötelező irodalom:  

• Gábor Kálmán (2000): A középosztály szigete. Szeged, Belvedere Meridionale, ISBN 9630038994 

• Gábor Kálmán – Jancsák Csaba (szerk.) (2006): Ifjúságszociológia. Szeged, Belvedere Meridionale, ISBN 

9639573124, ISSN 15858448 

• Székely Levente (szerk) (2013): Magyar ifjúság 2012. Bp., Kutatópont, ISBN 978-963-08-7372-7 

Ajánlott irodalom: 

• Bocsi Veronika (2015): A felsőoktatás értékmetszetei, Bp., Új Mandátum Kiadó, ISBN 978 963 287 077 
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• Pikó Bettina (szerk.) (2005): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. Bp., 

L’Harmattan, ISBN 963 7343 57 1 

• Szapu Magda (2002): A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Bp., Századvég, ISBN 

9639211451 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  



 

Tantárgy neve: EURÓPA TANULMÁNYOK Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A tantárgy fő célja az, hogy a hallgatók ismerjék az európai integrációs folyamat legfontosabb lépéseit, az 

Uniós döntések következményeit és ezek politikai, gazdasági, társadalmi hatásait. Másfelől fontosnak tartjuk 

az intézményrendszer felépítésének, illetve működésének ismeretét is.    Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy 

a hallgatók az utóbbi időszak fejleményeivel (brexit, migráció, fejlesztéspolitika későbbi átalakítása stb.), ezek 

hatásával is tisztában legyenek. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az európai integráció főbb lépéseit, az Unió döntéseinek politikai, gazdasági, társadalmi 

következményeit. Megismerik az intézményrendszer felépítését, illetve az intézményrendszer működését is.  

Ismeri a közművelődés, az ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó, valamint a felnőttképzési szervezetek, 

magyarországi, határon túli és uniós intézmények rendszerét, működési mechanizmusát, a szervezet 

fejlődésének társadalmi, gazdasági környezettel való összefüggéseit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas Az Unióban zajló politikai, gazdasági, társadalmi folyamatok megértésére. 

Alkalmassá válnak a döntési mechanizmusok és ezek következményeink interpretálására.       

Képességek: A megszerzett ismeretek birtokában képes az Unió működését értően elemezni, az aktuális és a 

közelmúlt politikai döntéseit, ezek várható gazdasági, társadalmi, politikai következményeit saját maga (és 

környezete számára) interpretálni.    

Rendelkezik munkája során társadalmi érzékenységgel, a globális értékek lokális alkalmazásának 

képességeivel. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az integráció előzményei, kialakulásának szükségessé 

• Az integráció folyamata kezdetektől napjainkig  

• Az intézményrendszer  

• Szakpolitikák és ezek működése 

• Válság és/vagy megújulás 

Kötelező irodalom:  

• Farkas Beáta – Várnay Ernő (2011): Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába. Szeged, JATE 

Press, ISBN3-540-63367-7 

• Horváth Zoltán (2011): Kézikönyv az Európai Unióról. Bp., .hvgorac Lap és Könyvkiadó Kft., ISBN 

9789632581293 

• Szűcs Tamás – Kende Tamás (2011): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Bp., Complex Kiadó, 

ISBN 9789632952086 

Ajánlott irodalom: 

• Ágh Attila (2006): Magyarország az Európai Unióban. Bp., Századvég Kiadó, ISBN 9799637340191 

• Európai Tükör (ISSN: 1587-4729) és az Európai Szemle (ISSN 0866-0085) folyóiratok korábbi 

számaiból releváns cikkek, tanulmányok   

• Middelaar, Luuk van (2010): Valahogy Európába – örökös átkelés. Bp., Typotex, ISBN: 978-963-

2794-24-2 

• A kötelező és ajánlott irodalmat, az aktuális ismereteket, információkat tartalmazó alábbi honlapok 

tovább gazdagítják: 

Az Európai Unió hivatalos portálja: http://europa.eu/index_hu.htm 

Az Európai Bizottság magyarországi képviselete: http://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm 

Az Európai Unió joganyagainak honlapja: http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 

http://europa.eu/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm
http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm


 

Tantárgy neve: Európa-tanulmányok I. 

Kredit: 
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Félév: 

1. 

Heti  

óraszám: 

2 

Óratípus:  

 Előadás  

 Szeminárium X 

 Gyakorlat  

Értékelés: 

 Kollokvium     X 

 Gyakorlati jegy   

Tantárgy leírása: 

 

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az európai integráció folyamatával, s 

hogy ennek elemzésével bemutassa az integrációs folyamat legfontosabb jellemvonásait. 

Kötelező olvasmányok: 

 

Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest, Osiris – Századvég, 1995 

John McCormick: The European Union – Politics and Policies.Westview Press, Boulder, 

Colorado, 1996 

Desmond Dinan: Evercloser Union? An Introductiontothe European Community.Boulder, 

LynneRienner, 1994 

H. Wallace – W. Wallace (szerk.9: Politikák születése az Európai Unióban. Pécs, 

StudiaEuropeana, 1999  

Tantárgyfelelős: Berényi Zoltán 

Közreműködő oktató: Szilágyi Anikó 

 

 

  



 

Tantárgy neve: A közösségszervezés módszertana Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A kurzus célja a közösségszervezés különböző módszereinek megismertetése. A közösségszervezés fogalmi 

alapjaitól a gyakorlati megvalósításán át jutunk el a módszerek részletes ismertetéséig, bemutatatásig olyan 

módon, hogy azok a különböző társadalmi csoportokban, különböző társadalmi érdekektől vezérelten is 

alkalmazhatóak legyenek. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségszervezés módszereit, a társadalom- és gazdaságszervezés törvényszerűségeit, a 

kultúra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát, a közösségi és közösségszervező tényezőket, 

a közösségszervezés elméleti és gyakorlati ismereteit, a közösségi fejlesztés módszereit, a közösségi szakmai 

beavatkozás, a közösségi fejlesztés szakmai profilját. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas elhivatott módon a közösségek szervezésére, fejlesztésére, a társadalmi 

szolidaritás alapjain állva. 

Képességek: Együttműködési készség, döntésképesség, szervezőképesség, kreativitás, 

kezdeményezőképesség, motiválókészség. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Közösségfejlesztés és közösségszervezés 

• A közösségszervezés folyamata és szakaszai 

• Közösségszervezés a különböző társadalmi osztályokban 

• A közösségi felmérés és módszerei 

• Közösségszervezés módszerei, aktiváló módszerek 

• Közösségszervezés módszerei, együttműködési módszerek 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Rothman, Jack (2002): A közösségi beavatkozás megközelítései. Bp., Közösségfejlesztők Egyesülete, 

ISBN 963 00 9408 8 

• Varga A. Tamás – Vercseg Ilona (2001): Közösségfejlesztés. Bp., Magyar Művelődési Intézet, ISBN 

963 651 414 3 

• Vercseg Ilona (2004): Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak, Bp, Közösségfejlesztők 

Egyesülete, ISBN963-217-517-4 

Ajánlott irodalom:  

• Balázsi Zoltánné (1997): Szabadidős tevékenységek. Bp., Eötvös József Kiadó, ISBN 963 9024 20 1 

• Pataki György - Vári Anna (szerk.) (2011):Részvétel, akció, kutatás:Magyarországi tapasztalatok a 

részvételi-, akció-, és kooperatív kutatásokból. Bp.,MTA Szociológiai Kutató Intézet, ISBN:978-963-

8302-39-7 

• Vercseg Ilona (2004). Közösségfejlesztés. Bp., Országos Egészségfejlesztési Intézet, ISBN 963 86595 
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Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 

 

  



 

Tantárgy neve: A közösségi művelődés módszertana Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a közösségi művelődés fogalmával, gyakorlatával, valamint a 

közösségi művelődés során alkalmazott módszertani repertoárral. A kurzus célja, hogy rámutasson arra, a 

különböző tevékenységi formákban szerzett kompetenciák és tapasztalatok kiválóan alkalmazhatók és 

felhasználhatók a társadalom különböző színterein a közösségi művelődésre. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségszervezés módszereit, a társadalom- és gazdaságszervezés törvényszerűségeit, a 

kultúra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát, a közösségi és közösségszervező tényezőket, 

a közösségszervezés elméleti és gyakorlati ismereteit, a közösségi fejlesztés módszereit, a közösségi szakmai 

beavatkozás, a közösségi fejlesztés szakmai profilját. 

Attitűd/magatartás:Alkalmasak a művelődési, vallási szokások és a szabadidő hasznos eltöltésének nevelői 

hatásainak kiszűrésére, azok közvetítésére. 

Képességek: Képesek a problémák felismerésére és kezelésére. Rendelkeznek a különböző társadalmi 

csoportoknak a megfelelő alapokon történő társadalmi működés érdekében történő befolyásolásának és 

mozgósításának képességével. Emberi kapcsolataikban humánus viszonyulást, empátiát tanúsítanak. Fejlett 

közösségszervezői képességgel bírnak. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A társadalom közösségeinek hatása a társadalom egészére. Normák, szabályok, devianciák, értékrend, 

társadalmi felelősség. 

• Művelődés és kultúra. Kulturális élmények a nevelésben. A művelődés formái, intézményei. 

Művelődési szokások, tevékenységek, kapcsolatok, közösségek. 

• Intézmények, mozgalmak, szervezett és spontán kezdeményezések. A különböző korosztályok igényei 

és lehetőségei és az ehhez rendelhető közösségi művelődési módszerek. 

• Közösségek kialakulása és működése a szabadidős tevékenységekben, a sportban, a vallási életben. 

• A közösségi művelődési módszerek alkalmazása különböző társadalmi csoportokban. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Rothman, Jack (2002): A közösségi beavatkozás megközelítései. Bp., Közösségfejlesztők Egyesülete, 

ISBN 963 00 9408 8 

• Trencsényi Imre (2015): Közösség - művelődés - közösségi művelődés. Bp., Fapados Kiadó, ISBN: 

9789633776612 

• Vercseg Ilona (2011): Közösség és részvétel : a közösségfejlesztés és a közösségi munka 

gyakorlatának elmélete. Bp., Hilscher Szociálpolitikai Egyesület, ISBN 978 963 08 0606 0 

Ajánlott irodalom: 

• Beke Pál – Deme Tamás (szerk.) (2003): Szabadművelődéstől a közösségi művelődésig, Bp., 

Széphalom Könyvműhely, ISBN 963-9373-58-3 

• Füzesi Zsuzsanna - Tistyán László (2004): Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Bp., 

Országos Egészségfejlesztési Intézet, ISBN 963 86595 6 4 

• Székely Levente (szerk.) (2013): Magyar ifjúság 2012. Bp., Kutatópont, ISBN 978 -963-08-7372-7 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

 

  



 

Tantárgy neve: A közösségi nevelés módszertana Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A tárgy célja a közösség mint explicit vagy implicit nevelő közeg bemutatása, valamint a nevelői, nevelődési 

folyamat lehetséges módszereinek megismertetése. A gyakorlatközpontú megközelítésben a közösségek 

lehetséges nevelő folyamatait, hatásait tekintik át. A kurzus célja az együttműködő közösségek kialakításának 

feltételéül szolgáló kompetenciák kialakítása és fejlesztése, nevelési célzatú közösségi programok 

szervezésének elsajátítása, megfelelő módszertani jártasság kíséretében. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a közösségszervezés módszereit, a társadalom- és gazdaságszervezés törvényszerűségeit, a 

kultúra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát, a közösségi és közösségszervező tényezőket, 

a közösségszervezés elméleti és gyakorlati ismereteit, a közösségi fejlesztés módszereit, a közösségi szakmai 

beavatkozás, a közösségi fejlesztés szakmai profilját. 

Attitűd/magatartás: Felismeri és értékeli a közösségi kohézió fontosságát. Kívánatosnak tartja a közösség 

számára fontos kompetenciák (kommunikációs készség, empátia, együttműködési képesség stb.) kialakítását és 

fejlesztését. 

Képességek: Képessé válik közösséget formáló és erősítő programok szervezésre, képes a közösség tagjainak 

társas kompetenciáinak fejlesztésére módszertani jártasságának köszönhetően. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A közösség szerepe a szocializáció folyamatában 

• Az egyén helye a közösségi nevelésben 

• A közösségi nevelés és az intézmények kapcsolata 

• Közösségi tevékenységek módszertára 

• Tehetséggondozáshoz szükséges kompetenciafejlesztés 

• A családi életre nevelés kérdései 

• Az önkéntesség és a társadalmi tevékenység  

• Közösségi nevelés módszerei és az értékelés 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Fenyő D. György (2004): A közösségi nevelésről – a 21. század elején. In: Szekszárdi Júlia (szerk.): 

Nevelési kézikönyv nemcsak osztályfőnököknek. Bp., OKI – Dinasztia Tankönyvkiadó, 137–151. p., 

ISBN 9636573352 

• Füzesi Zsuzsanna –Tistyán László (2004): Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Bp., 

Országos Egészségfejlesztési Intézet, ISBN 963 86595 6 4 

• Mérei Ferenc (2006): Közösségek rejtett hálózata. Bp., Osiris Kiadó, ISBN 963-389-458-1 

• Vercseg Ilona (2011): Közösség és részvétel: a közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának 

elmélete. Bp., Hilscher Szociálpolitikai Egyesület, ISBN 978 963 08 0606 0 

Ajánlott irodalom: 

• Balogh László (2004). Iskolai tehetséggondozás. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, ISBN 978 963 

318 080 8 

• Bodó Márton - Kamp Alfréd - Kormos József (szerk.) (2011): Társ-program: iskolai közösségi 

szolgálat. Bp., Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága, ISBN 978-963-

89179-6-6 

• Komlósi Piroska (szerk.) (2014): Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés. Bp., Károli Gáspár 

Református Egyetem – L’HarmattanKiadó,ISBN 978-963-236-677-7 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 



 

 

Tantárgy neve: Bevezetés az iskolán kívüli nevelés világába II. 

Kredit: 

3 

Félévek 

száma: 

4.  

 

Heti óraszám: 

2 

Óratípus: 

Előadás         X 

Szeminárium 

Gyakorlat 

Értékelés: 

Szigorlat � 

Kollokvium X 

Gyakorlati jegy  

Aláírás � 

Kurzus leírása: 

 

A tanegység korszerű szemléleti alapokat ad a család társadalomban, illetve az egyén 

szocializációjában betöltött szerepéről; érzékelteti egyrészt az egészségesen működő család 

nevelési pozitívumait, másrészt az esetlegesen szociálpedagógiai vonatkozású problémák 

gyökereit.  

A családot biológiai alapokon létrejövő , történelmileg, társadalmilag változó 

képződményként értelmezi, mely az elsődleges szocializáció optimális kereteit adja, vagy 

adhatja, elsősorban. A tanegység tárgyalja létrejöttének és funkcionálásának etológiai , 

pszichológiai , társadalmi feltételeit és jellegzetességeit. Foglalkozik a családszerkezettel, 

családkonstellációval, a családi életre való fölkészülés illetve  a családi nevelés és 

válságkezelés alapvető és tipikus kérdéseivel.   

 

Kötelező olvasmányok: 

Komlósi Sándor (szerk.) 1995: Családi életre nevelés. Budapest: Tankönyvkiadó  

Vajda Zsuzsa 1994: Nevelés, pszichológia, kultúra. Budapest: Dinasztia  

Tantárgyfelelős: Papp János 

Közreműködő oktató: Chrappán Magdolna 

 

  



 

Tantárgy neve: Informatikai alapismeretek I. 

 

Kredit: 3 Félévek száma: 

1. 

Heti óraszám: 

2 

Óratípus: 

Előadás: X 

Szeminárium: 

Gyakorlat:  

Értékelés: 

Kollokvium: X 

Gyakorlati jegy:  

 

 

Tantárgyleírása: Az andragógusokszámárafontosinformatikaiismeretekátadása. A 

tárgysegítseazalgoritmikusgondolkodást, 

továbbányújtsonalapostájékozottságotazinformáció-

felhasználástársadalmiösszefüggéseiről. A 

problémamegoldásfolyamatfázisainakmegismerése. 

 

Az előadások bemutatják az informatika fontosságát, alapfogalmait, főbb alkalmazási 

területeit és fejlődési irányait. Részletesen tárgyalásra kerülnek az informatika 

kialakulásának feltételei, jelenlegi súlypontjai és tendenciái.  

 

Operációs rendszerek felhasználói, üzemeltetői ismerete.  

A PC használatát segítő egyszerű eszközök (NC, vírus mentesítés, adattömörítés) 

megismertetése. 

Dokumentum-szövegszerkesztő (Word for Windows). 

Az internet felhasználói szintű kezelése, elektronikus levelezés.  

 

Kötelező olvasmányok: 

Kovalcsik Géza: EXCEL for Windows 5.0 Computer. Books, Budapest 1999. 

Kunos Zsolt – Sőrés Tamás: A sokoldalú szövegszerkesztő. LSI,. Budapest. 1995. 

Norton-Mueller-Mansfield: Microsoft Windows Professional Computer Books Budapest, 

2001. 

Pétery Kristóf: Excel 7.0 a Windows 95 alatt. LSI Budapest 1996. 

 

Tantárgyfelelős: Fazekas Attila 

Közreműködő oktatók: Pacsuta István, Kapitány Sándor 
 

  



 

Tantárgy neve: Kommunikáció elmélete és gyakorlata II. 

 

Kredit: 

2 

Félévek száma: 

2. 

Heti óraszám: 

2 

Óratípus: 

Előadás: 

Szeminárium: X 

Gyakorlat: 

Értékelés: 

Kollokvium:  

Gyakorlati jegy: 

X 

 

 

Tantárgy leírása: A tantárgy a szükséges elmélet, illetve a kommunikációhoz kötődő 

fogalmak, a kommunikációs tényezők, működési folyamatának megismerését szolgálja.  

- Alakítsa ki a tudományág fogalomrendszerét. 

- Ismertesse meg a hallgatókat a modern kommunikációs elméletek legkiemelkedőbb, 

legjelentősebb eredményeivel, a társadalmi és a mindennapi kommunikáció 

alapvonalaival. 

- Tudatosítsa a kommunikáció dinamikáját, folyamatát. 

 

Az írásbeli és a szóbeli kommunikáció kapcsolata, összehasonlításának, az írott nyelv hatása a 

beszélt nyelvre 

A verbális kommunikáció technikai alapjai 

A szupraszegmentális tényezők 

A nem verbális jelek  

A nem verbális jelek szerepe a kommunikáció folyamatában  

A nem verbális jelek a beszédben 

Mozgásos kommunikáció  

A pszicho- és szociolingvisztika néhány jellemző vonása 

 

Kötelező olvasmányok: 

• Buda Béla – Sárközy Erika (szerk.): Közéleti kommunikáció. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 2001. 

• Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikáció Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza, 1998. 

• Pease, Allan: Testbeszéd: gondolatolvasás gesztusokból. Park Kiadó, Budapest, 1997 

 

Tantárgyfelelős: Bálint Péter 

Közreműködő oktató: Juhász Erika 

 
 

  



 

Tantárgy neve: Kommunikáció elmélete és gyakorlata I. 

 

Kredit: 

3 

Félévek száma: 

1. 

Heti óraszám: 

2 

Óratípus: 

Előadás: X 

Szeminárium:  

Gyakorlat: 

Értékelés: 

Kollokvium: X 

Gyakorlati jegy:  

 

Tantárgy leírása: A tantárgy a szükséges elmélet, illetve a kommunikációhoz kötődő 

fogalmak, a kommunikációs tényezők, működési folyamatának megismerését szolgálja.  

- Alakítsa ki a tudományág fogalomrendszerét. 

- Ismertesse meg a hallgatókat a modern kommunikációs elméletek legkiemelkedőbb, 

legjelentősebb eredményeivel, a társadalmi és a mindennapi kommunikáció 

alapvonalaival. 

- Tudatosítsa a kommunikáció dinamikáját, folyamatát. 

 

Mi a kommunikáció?  

A nyelvi kommunikáció kutatása, története  

A kommunikáció alaptételei, típusai, csatornái  

A verbális jelek. Az emberi beszéd kialakulása, - egyén, beszéd. 

Mi az írás? (Az írás keletkezése. Az írás fejlődése. A kézírás és a nyomtatás. Az írás és a kor. 

Az írás és az egyén) 

 

Kötelező olvasmányok: 

• Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, 

Budapest, 2001. 

• Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikáció. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza, 1998. 

• Rácz Endre – Takács Etel: Kis magyar nyelvtan. Gondolat Kiadó, Budapest, 1996. 

 

Tantárgyfelelős: Bálint Péter 

Közreműködő oktató: Juhász Erika 

 
 

  



 

Tantárgy neve: Életkorok pedagógiája I. Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 7,96 (kredit%) 

A tanóra1 típusa: szeminárium és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2(ha vannak): 

prezentációk, forráselemzés, levéltári óra, múzeumi óra. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): folyamatos számonkérés, év közbeni feladatok és év végi 

zárthelyi vizsga alapján  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4(ha vannak): kiselőadások 

tartásaprezentációval, önálló dolgozat készítése,írásban forráskritika készítése.  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Cél: Megismertetni a gyermekvédelemben használatos fogalomrendszereket, a hazai gyermekvédelem 

fejlődését, kitekinteni a vonatkozó nemzetközi gyakorlatra. Áttekintést adni a jelenlegi gyermekvédelmi 

ellátórendszerről, megismerni az 1997/XXXI. törvényt és a hozzá kapcsolódó ifjúsági, családjogi, 

büntetőjogi rendelkezéseket. Rámutatni a tanulók viselkedésének és tanulmányi eredményességük 

hátterében kimutatható társadalmi problémák gyökerét, elemezni a köznevelés gyermekvédelemmel 

kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom(jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

• Katonáné Pehr Erika, Herczog Mária (szerk.) (2011): A gyermekvédelem 

nagy kézikönyve. ComplexKiadó, Budapest ISBN 978 632 950 860 

• V. Gönczi Ibolya (2015): Gyermek-és ifjúságvédelem, a hátrányos helyzet 

kezelése. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen ISBN 978 963 473 873 2 

• Ajánlott irodalom: 

• Herczog Mária (1994): A gyermekvédelem dilemmái. Pont Kiadó, Budapest 

ISBN 963-8336-27-7 

• Rácz A. (szerk.) (2014):Gyermek – és ifjúságvédelmi Tanulmányok. 

StudiesinChild and YouthProtection. Jó szülő-e az állam? A 

corporateparenting terminus gyakorlatban való megjelenése. Rubeus 

Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-08-8905-6 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás 

- Ismeri a hazai gyermekvédelmi ellátórendszerrel és a vele szoros együttműködést 

feltételező többi társadalmi alrendszer sajátosságait, a főbb fogalmi struktúrákat, a 

vonatkozó szakirodalmakat. 
Képesség 

- A megszerzett ismeretek, módszertani eljárások korrekt alkalmazása, gyors 

helyzetfelismerés, szakmai alapokon nyugvó döntéshozás. 

Attitűd 

- Nyitottság, elkötelezettség a szakmai elvárások iránt, a folyamatos önfejlesztésre. 

- Előítéletmentes, de korrekt kritikai és segítő szemlélet érvényesítése. 

Autonómia és felelősség 

 

 

 

 

 



 

- Szakmai szempontok érvényesítése alapján korrekt és önálló döntéshozatal 

- Felelősségvállalás önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Engler Ágnes, egyetemi docens, PhD, habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Életkorok pedagógiája II. Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 7,96(kredit%) 

A tanóra5 típusa: szeminárium és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők6(ha vannak): prezentációk, 

forráselemzés, levéltári óra, múzeumi óra. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb7): folyamatos számonkérés, év közbeni feladatok és év végi 

zárthelyi vizsga alapján  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok8(ha vannak): kiselőadások 

tartásaprezentációval, önálló dolgozat készítése,írásban forráskritika készítése.  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Cél: Rámutatni az ifjúsági korosztályt leginkább sújtó társadalmi változásokból eredeztethető ártalmakra, 

kialakítani azt a szemléletmódot, hogy a korai prevencióval a veszélyeztetettség csökkenthető, a deviáns 

karrier jelentős mértékben megelőzhető. Megismertetni az ifjúsági szubkulrtúrákkal, a deviancia-

értelmezésekkel, magyarázatokkal, , a deviáns viselkedés egyes változataival, a megelőzés globális 

feladataival a családban, az iskolában, a szakintézményekben. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom(jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

• Fekete Sándor ((2001): Deviancia és társadalom. Comenius Bt., Pécs ISBN 963 

006724 2  

• Várnagy Elemér, Várnagy Péter (2000): A hátrányos helyzet pedagógiája. 

Comenius Bt., Pécs ISBN 963 9062 32 4 

• Ajánlott irodalom: 

• Család, gyermek, ifjúság c. folyóirat számai 

• Esély c. folyóirat számai 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) 

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás 

- Ismeri a témához kapcsolódó főbb fogalmi struktúrákat, a vonatkozó szakirodalmakat 

- Összefüggéseiben látja a társadalmi jelenségeket (okok, következmények, 

beavatkozások) 
Képesség 

- A megszerzett ismeretek, módszertani eljárások korrekt alkalmazása, gyors 

helyzetfelismerés, szakmai  

 

- alapokon nyugvó döntéshozás. 

Attitűd 

- Problémaérzékenység, empátia, kompetenciahatárok figyelembe vétele, a folyamatos 

önfejlesztés 

- Előítéletmentes, de korrekt kritikai és segítő szemlélet érvényesítése 

Autonómia és felelősség 

- Szakmai szempontok érvényesítése alapján korrekt és önálló döntéshozatal 

- Felelősségvállalás önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

 

 

 

 



 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Engler Ágnes, egyetemi docens, PhD, habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):  

 

 


