
  

  
 

(a tételeknél szereplő irodalmak segítik a tételleírásban szereplő tartalmak áttekintését, a 
felkészüléshez azonban más szakirodalmi források is használhatók) 

 
 1. A szociális munka hazai története 
A szociális munka története, mint szakmai identitásépítő tudásanyag. Szakmatörténeti nézőpontok: 
status quo vs. reformer megközelítés. A szakember (segítő, szolgáltató, esetmenedzser, 
szövetséges) és a hozzá forduló (rászoruló, kliens, ügyfél, érintett) szerepének változása. A radikális 
tradíció a szociális munkában. A rendszerváltozás és szakmatörténeti hatásai: újraformálódó 
szociális munka, úton a szakmai konszolidáció felé, kontroll vagy képessé tétel, új és újra felfedezett 
eszközök és új irányzatok a szociális munkában. 

 Andok F.- Tímár Sz. (2002) Dilemmák a szociális munkában. Esély 2002/4 

 Bugarszki Zs. (2011) Új szemlélet – a radikális szociális munka megjelenése Magyarországon 
http://annyit.blog.hu/2011/03/12/uj_szemlelet_a_radikalis_szocialis_munka_megjelenese_m 
agyarorszagon – utolsó letöltés: 2013. ápr. 22. 

 Bugarszki Zs. (2014) A magyarországi szociális munka válsága. Esély 2014/3. 
 Pik Katalin (2001): A szociális munka története Magyarországon. Hilscher Rezső Szociálpolitikai 

Egyesület, Budapest. 

 Parton, N.- O’Byrne, P. (2009): A konstruktív szociális munka néhány irányelve. In: Bányai 
Emőke (szerk.): Kortárs szociálismunka-elméletek, tereptanítás, szupervízió. Hilscher Rezső 
Szociálpolitkai Egyesület és ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke. Budapest. 

 Meagher, G. - Parton, N. (2009) A szociális munka modernizálása és a gondoskodás etikája. In: 
Bányai Emőke (szerk.): Kortárs szociálismunka-elméletek, tereptanítás, szupervízió. Hilscher 
Rezső Szociálpolitkai Egyesület és ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke. 
Budapest. 

 Sárkány P. (2011) A szociális munka mint alkalmazott etika. (7-18.) SZOCIÁLIS SZEMLE 2011/1- 
2., http://old.szocialismunka.btk.pte.hu/files/tiny_mce/File/Szocialis_Szemle/SzSz2011_1-2_7- 
18.pdf 

 

 2. A szociális munka elméleti kérdései 
A szociális munka kialakulása a modernitás talaján. A szociális munka társadalmi kontextusának 
átalakulása a XX. század végén. A globalizáció hatása, a piaci elvek térnyerése. A posztmodern 
hatása. A szociális munka szerepváltozása. A konstruktivizmus hatása, narratív megközelítés. A 
reflektív praxiselmélet. Feminista kritikák, a gondoskodás etikája. 

• Dominelli, Lena: Globalizáció, jelenkori kihívások és a szociális munka gyakorlata. In: Bányai 
Emőke (szerk.)(2011): A globalizáció kihívásai: új irányzatok a szociális munkában és a szociális 
munka szupervíziójában. Szöveggyűjtemény. 5-15.oldal, www.tankonyvtar.hu 
• Fehér Boróka (2010): A narratív segítő beszélgetés. Esély, 3. szám, 66-88-old. 
• Wei-he, Guo és Ming-sum, Tsui: A rezilienciától a rezisztenciáig. Az erősségeket középpontba 
állító szemlélet rekonstrukciója a szociális munka gyakorlatában. In: Bányai Emőke (szerk.) 
(2011): A globalizáció kihívásai: új irányzatok a szociális munkában és a szociális munka 
szupervíziójában. Szöveggyűjtemény. 63-73.oldal, www.tankonyvtar.hu 
• Meagher, Gabrielle és Parton, Nigel: A szociális munka modernizálása és a gondoskodás 
etikája. In: Katz Katalin – Bányai Emőke /vál. és szerk./ (2009): Kortárs szociálismunka 
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elméletek, tereptanítás, szupervízió. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, ELTE TáTK, 
Budapest, 11-40. 
• Patron, Nigel & O’Byrne, Patrick: A konstruktív szociális munka néhány irányelve. In: Katz 
Katalin – Bányai Emőke /vál. és szerk./ (2009): Kortárs szociálismunka elméletek, tereptanítás, 
szupervízió. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, ELTE TáTK, Budapest, 63-84. 

 
 3. Jóléti államok. Komparatív szociálpolitika 
A komparatív szociálpolitika elméleti és módszertani kérdései. Jóléti állam-tipológiák. 
Esettanulmányok: a liberális (USA). konzervatív (Németország) és a szociáldemokrata (Svédország) 
jóléti modell. Az Európai Szociális Modell. A magyar jóléti rendszer helye a jóléti tipológiákban. 
Nyugdíjrendszer-tipológiák. A személyes szociális szolgáltatások tipologizálása. Az európai jóléti 
államok előtt álló kihívások és az egyes modellek problémakezelő kapacitása. Jóléti állam-elméletek 
és stratégiák a 21. század elején. 

 Arts, Wil és Gelissen, John: A jóléti kapitalizmus három világa – vagy több? Jelentés a jelenlegi 
helyzetről, In: Nyilas Mihály (szerk): A jóléti állam a 21. században ( JÁ21), HRSZE 2009. 49-79. 

 Cerami, Alfio: Változó Közép-Európa: a jólét és a szociális segélyezés kialakuló modelljei, Esély, 
2009/1. 

 Esping-Andersen, Gösta: Mi a jóléti állam? In: Ferge Zsuzsa – Lévai Katalin szerk.: A jóléti állam. 
T-Twins, Bp. 1991. 116-135. 

 Esping-Andersen, Gösta: Ismét a Jó Társadalom felé? Esély 2006/6. 
 Ferge Zsuzsa (2006) ...mindig más történik. A jóléti állam lehetséges jövőképei 

Magyarországon 2015-ig. In: Tausz Katalin (szerk.) A társadalmi kohézió erősítése. Budapest: 
Új Mandátum Könyvkiadó, 54-67. http://www.fergezsuzsa.hu/docs/mindig_mas_tortenik.pdf 

 Flora, Peter: Növekedés a határokig In: Andorka R, S. Hradil, J. L. Peschar szerk.: Társadalmi 

rétegződés. Aula, Bp. 1994. 503-531. 

 Jensen, Carsten: A jóléti szolgáltatások és transzferek világai, Esély 2009/6. 
 Nyilas Mihály: A „Szociális Európa” esélyei és az európai jóléti rendszerek átalakítása. In: Tausz 

Katalin szerk.: A társadalmi kohézió erősítése, Új Mandátum Kiadó Bp. 2006. 30-53. 
http://mek.oszk.hu/10700/10764/10764.pdf 

 Pierson, Christopher: Három kihívás, in Nyilas Mihály (szerk): A jóléti állam a 21. században, 
HRSZE 2009. 353-396. 

 Scharpf, W. Fritz: A globalizáció és a jóléti állam, JÁ21, 133-168. 
 Szelewa, Dorota –Polakowskí, Michal: Ki törődik gyerekekkel? A gyermekgondozási rendszerek 

változó mintái Kelet-Közép-Európában, Esély 2009/1. 

 Wiseman, Michael: Segélyért dolgozni az Egyesült Államokban. In: Nyilas Mihály szerk.: 
Nemzetközi kitekintés a foglalkoztatási- és jóléti politikák alakulásáról 175-201. o. 
http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/cat_view/693-e-tananyagok?start=15 

 

 4. Uniós forrásrendszerek az esélyegyenlőség javításában 
Az EU források felhasználását megalapozó stratégiai dokumentumok, szabályozók, intézményi 
keretek jellemzői az esélyegyenlőség szempontjának középpontba helyezésével. Az EU támogatási 
rendszereinek működési jellemzői. Az egyes fejlesztések hatása a szociálpolitika hagyományos 
célcsoportjaira, illetve eszközrendszerére. 

http://www.fergezsuzsa.hu/docs/mindig_mas_tortenik.pdf
http://mek.oszk.hu/10700/10764/10764.pdf
http://mek.oszk.hu/10700/10764/10764.pdf
http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/cat_view/693-e-tananyagok?start=15
http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/cat_view/693-e-tananyagok?start=15


  

• Csongor Anna – Sziklai István (szerk.) (2012): Fejlesztéspolitika, Stratégiai programalkotás a 
szociálpolitikában; e-jegyzet, ELTE TáTK, 7-269. old Forrás: 
http://www.tatk.elte.hu/kiemelt-projektjeink/kepzesfejlesztes-az-osszetartozasert 

• SZIKLAI István (szerk.) (2012): Az Európai Unió szociális politikái; e-jegyzet, ELTE TáTK Forrás: 
http://www.tatk.elte.hu/dokumentumtar/cat_view/693-e-tananyagok?start=10 

• HORVÁTH Zoltán (2011): Kézikönyv az Európai Unióról, nyolcadik, átdolgozott kiadás., Magyar 
Országgyűlés (fejezetek: Az EU költségvetésének szerkezete; A 2007-2013-as időszak 
többéves pénzügyi terve; A regionális támogatások-; A gazdasági és társadalmi kohézió 
politikája; Az agrárpolitikáról szóló fejezet) 

 
5. A rendszerváltás utáni hazai szociálpolitika 
Előzmények (államszocializmus szociálpolitikája). Társadalmi helyzetkép főbb változásai. 
Rendszerváltás utáni időszak: Lehetséges magyarázatok - Mit mondanak a kutatások? A szociális 
ellátórendszer intézményi változásai. Az államháztartáson belüli szociális kiadások alakulása. A 
szociális ellátások szerepe az egyének, családok életében. 

• Ferge Zsuzsa (2017): Magyar társadalom-és szociálpolitika 1990-2015. Osiris Kiadó, Budapest 
• Kolosi Tamás – Tóth István György (2008) A rendszerváltás nyertesei és vesztesei – generációs 

oldalnézetből. Tíz állítás a gazdasági átalakulás társadalmi hatásairól In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. 
(szerk.) Társadalmi Riport 2008 TÁRKI, Bp. 

• Ladányi János (2012): Leselejtezettek. L’Harmattan Kiadó, Bp. 2012 (IV. fejezet, 133-172.) 
• Mózer Péter (2011): Szociálpolitikai jövő időben. Esély 2011/6 
• Szalai Júlia (2007): Nincs két ország …? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a 

rendszerváltás utáni Magyarországon. Osiris Kiadó, Bp., 2007. (70-94.) 
 

 6. A szociális munka jogszabályi környezete 
A társadalombiztosítási, családtámogatási és segélyezési rendszer fejlődésének ismertetése a 
rendszerváltástól napjainkig, különös tekintettel a jogi szabályozásnak a javak újraelosztására 
gyakorolt, valamint munkaösztönző / ellenösztönző hatására. A szociális szolgáltatási rendszer 
átalakításának lehetséges irányai és megoldásai. 

• Bányai Emőke: Szociális esetek gyűjteménye a szociális joghoz kapcsolódóan. Elektronikus 
jegyzet 

• Darvas Ágnes - Farkas Zsombor – Győri Péter – Kósa Eszter – Mózer Péter – Zolnay János: A 
szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szociálpolitikai javaslatok. Esély 2013. 6. 

• Hoffman István: A járás helye a magyar közigazgatás rendszerében. Magyar Közigazgatás. Új 
folyam 2.1. sz. (2012 március) 

• Juhász Gábor és Tausz Katalin: Szociális jog. (A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint). 
• A TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0043 – „A szociálpolitikus és a szociális munkás képzés 

megújítása az ELTE és a BCE együttműködésében” (SZOCMEG) projekt keretében készült 
elektronikus kiadvány , Budapest 2012 

• Juhász Gábor: A szociális jog fejlődése Magyarországon 1985/90-2005. In: Jakab András – 
Takács Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása 1985/90-2005. II. kötet. Budapest, 
Gondolat Kiadó 2007. 766-787. o. 

 
 7. Foglalkoztatás – munkanélküliség – inaktivitás. Foglalkoztatási hátrányok 
A munkaerő-piaci ellátórendszer változó jogszabályi és intézményi környezete. 6. A 
munkanélküliség kezelésének eszközrendszere (passzív, aktív eszközök; aktiválási programok; 

http://www.tatk.elte.hu/kiemelt-projektjeink/kepzesfejlesztes-az-osszetartozasert
http://www.tatk.elte.hu/kiemelt-projektjeink/kepzesfejlesztes-az-osszetartozasert
http://www.tatk.elte.hu/dokumentumtar/cat_view/693-e-tananyagok?start=10
http://www.tatk.elte.hu/dokumentumtar/cat_view/693-e-tananyagok?start=10


  

közmunka stb.) A foglalkoztathatóság fejlesztése és a foglalkoztatás bővítésének lehetőségei a 
szociális munka szemszögéből. 

• Bakó Tamás - Lakatos Judit: A MAGYARORSZÁGI MUNKAPIAC 2015-BEN 
• http://econ.core.hu/file/download/mt_2015_hun/munkapiac.pdf 
• Csoba Judit: A tisztes munka L’Harmattan, Bp., 2010. (2-3. és 7-8. fejezet) 
• Csoba Judit (2010): A közfoglalkoztatás régi/új rendszere Esély 2010/1, 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2010_1/01csoba.indd.pdf 
• Cseres-Gergely Zsombor – Molnár György: Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos 

munkaerőpiac, www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b331.pdf 
• Scharle Ágota: A munkapiaci szakpolitika eszközei(2015. május – 2016. március) 
• http://econ.core.hu/file/download/mt_2015_hun/szakpolitika.pdf 
• Simonyi Ágnes (2012): Aktivizálás – foglalkoztatás- és szociálpolitikák, Esély 2012/2. 
• (valamint: www.afsz.hu statisztika menüpont) 

 

 8. Szegénység, kirekesztés - elméletek és tények. 
Alapfogalmak, mérési módszerek. A szegénység okai, tényei. A szegénység történeti metszetben. A 
szegénység szubkultúrája, deprivációs ciklus. A szegénység kezelésének eszközrendszere: 
segélyezés. A segélyezés technikai kérdései. Fogalmi rendszerek. A magyar segélyezési rendszer. A 
szegénység kezelésének eszközrendszere: aktiválás, workfare, prisonfare. Kirekesztettség és 
kiilleszkedés. A gyerekek helyzete. 

• Castel, Robert: A nélkülözéstől a kivetettségig. Esély 1993/3. 
http://www.esely.org/kiadvanyok/1993_3/anelkulozestol.pdf 

• Esping-Andersen, Gosta (2008): Egy gyermekközpontú társadalmi beruházási stratégia. Esély 
2008/5 http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_5/ESPING.pdf 

• Ferge Zsuzsa (2012): Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában. L’Harmattan, 2012, 
Budapest, 67-102. old. (A kirekesztés útjai) 

• Lakner Zoltán (2005): A megszakítottság folyamatossága. Változó prioritások a rendszerváltás 
utáni magyar szociálpolitikában. 
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=1390&articleID=4978&ctag=articlelist&iid=1 

• Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 
(2011-2020) http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_hungary_strategy_hu.pdf 

• Scharle Ágota (2012): A tartós szegénység csökkentésének lehetséges eszközei 
Magyarországon. In: Felemelkedés közös erővel: a tartós mélyszegénység csökkentése célhoz 
kötött támogatások révén. Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány 2012. 
http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120329_haha_tanulmany.pdf 

• Sen, Amartya: Társadalmi kirekesztés: Fogalom, alkalmazás és vizsgálat. Esély 2004/4. 
http://www.szochalo.hu/index.php?id=772&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=1023 
51&tx_ttnews[backPid]=1370&cHash=dbc17dda15 

• Szalai Júlia: A jóléti fogda. Esély 15. 2004. 6. (19-36.); Esély 16. 2005.1. (3-32.) 
http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/publik_szalai01.html 

• (valamint a témához kapcsolódó legfrissebb KSH és TÁRKI kiadványok) 
 

 9. A cigányság helyzete 
Definíciók, számok, kutatások. Underclass és hátrányos helyzet. Jogszabályi háttér. Történelmi 
előzmények (Mária Terézia, II. József, a roma holokauszt, a szocializmus cigánypolitikája). Cigányság 
és a rendszerváltás. A foglalkoztatás, a lakhatás és az oktatás kérdései. Cs program és 

http://econ.core.hu/file/download/mt_2015_hun/munkapiac.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2010_1/01csoba.indd.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2010_1/01csoba.indd.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b331.pdf
http://econ.core.hu/file/download/mt_2015_hun/szakpolitika.pdf
http://www.afsz.hu/
http://www.esely.org/kiadvanyok/1993_3/anelkulozestol.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/1993_3/anelkulozestol.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_5/ESPING.pdf
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=1390&amp;articleID=4978&amp;ctag=articlelist&amp;iid=1
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=1390&amp;articleID=4978&amp;ctag=articlelist&amp;iid=1
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_hungary_strategy_hu.pdf
http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120329_haha_tanulmany.pdf
http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120329_haha_tanulmany.pdf
http://www.szochalo.hu/index.php?id=772&amp;tx_ttnews
http://www.szochalo.hu/index.php?id=772&amp;tx_ttnews
http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/publik_szalai01.html
http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/publik_szalai01.html


  

telepfelszámolás. Szegregáció és antiszegregációs politikák. Célzott programok. A roma integráció 
évtizede. A felzárkózási stratégia. 

• Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet (2008): A magyarországi cigányság 
helyzetének javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértéke 
és hatékonysága, http://www.asz.hu/tanulmanyok/2008/a-magyarorszagi-ciganysag- 
helyzetenek-javitasara-es-felemelkedesere-a-rendszervaltas-ota-forditott-tamogatasok- 
merteke-es-hatekonysaga/t206.pdf 

• Csongor Anna (2012): A cigányság felemelkedését, integrációját célzó programok in: Sziklai 
István – Csongor Anna (szerk.): Fejlesztéspolitika, stratégiai programalkotás a 
szociálpolitikában http://www.tatk.elte.hu/kiemelt-projektjeink/kepzesfejlesztes-az- 
osszetartozasert, 

• Kemény István - Janky Béla – Lengyel Gabriella (2004): A magyarországi cigányság 1971-2003. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. http://www.mtaki.hu/A-magyarorszagi-ciganysag-1971- 
2003/4/121/2 

• Lengyel Gabriella (2008): Cigány telepek egykor és ma. 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/2008/EOKIK/Ciganynak_l 
enni_magyarorszagon_jelentes_2002_2006/pages/005_ciganytelepek_egykor.htm 

• Németh Nándor (szerk.) (2011): Helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok 
vizsgálata. Esettanulmányok. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 2011, 
ww.econ.core.hu/file/download/ktik14/ktik14_book.pdf 

• Zolnay János (2008): Vákuumfalvak, vákuumiskolák. Beszélő, 2008. június, 13. évfolyam, 6. 
szám 

 

 10. Szervezetek működése, szervezetpszichológia 
A munkavégzés körülményeinek, a szervezetek felépítésének változásai a 21. században. 
Hagyományos szervezetelméletek és innovatív megközelítések. A szervezetek kutatásának 
története, főbb elméletei, a szervezetek életének főbb lélektani-társadalmi csomópontjai. Kreatív 
válaszok az új kihívásokra. 

 Allen, D. (2002) Getting Things Done – The Art of Stress-Free Productivity. New York: Penguin 
Books. 

 Aronson, E. & Tavris, C. (2009) Történtek hibák (de nem én tehetek róluk). Az önigazolás 
lélektana. Budapest: Ab Ovo. 

 Bock, L. (2015) A Google titok. Budapest: Bookline Könyvek. 

 Catmull, E. (2014) Creativity, Inc. London: Random House. 
 Csíkszentmihályi Mihály (1997) Flow – Az áramlat: A tökéletes élmény pszichológiája. 

Budapest: Akadémiai Kiadó. 

 Gladwell, M. (2007) Fordulópont. Budapest: HVG Könyvek. 
 Isaacson, W. (2011) Steve Jobs életrajza. Budapest: HVG Könyvek. 

 Pink, D. H. (2010) Motiváció 3.0. Budapest: HVG Könyvek. 
 Sandberg, S. (2013) Dobd be magad. Budapest: HVG Könyvek. 

 Susan, C. (2013) Csend: A hallgatás ereje egy harsány világban. Budapest: Háttér Kiadó. 
 

 11. Szolgáltatásfejlesztés, projekttervezés és megvalósítás a szociális szolgáltatásokban 
A hazai szolgáltatások főbb strukturális jellemzői, a szolgáltatási rendszer törvényszerűségei. A 
hazai szociális szolgáltatási ellátórendszerek feszültségpontjai és az ezekre vonatkozó átfogó 

http://www.asz.hu/tanulmanyok/2008/a-magyarorszagi-ciganysag-
http://www.tatk.elte.hu/kiemelt-projektjeink/kepzesfejlesztes-az-
http://www.mtaki.hu/A-magyarorszagi-ciganysag-1971-
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/2008/EOKIK/Ciganynak_l
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/2008/EOKIK/Ciganynak_l


  

reformjavaslatok. A szolgáltatásfejlesztéshez és szolgáltatástervezéshez szükséges ismeretek. A 
projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel, a megvalósítás 
monitorozásával és elemző értékelésével összefüggő ismeretek 

• Autonómia Alapítvány: Projekttervezés – Jegyzet, 
http://autonomia.hu/sites/default/files/v2_files/documents/270/projekttervezes.pdf 

• Győri Péter (2012): Elszabotált reformok. Esély 2012/2. 
• Hoffman István: A helyi önkormányzatok szerepe a személyes jellegű szociális szolgáltatások 

megszervezésében Esély 2011/6, 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_6/02hoffman.pdf 

• Kovács Katalin – Lados Mihály – Somlyódiné Pfeil Edit: Közszolgáltatás-szervezési kihívások 
kistelepülési környezetben. In: Kovács K. – Somlyódiné Pfeil E. (szerk.): Függőben. KSZK 
ROP3.1.1. Programigazgatóság, Budapest, 2008, 9-43. old. 
http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/3/fuggoben_kozszolgaltatas_szervezese 

_a_kistelepulesek_vilagaban 
• Kőnig Éva (szerk): Stratégiai tervezés a szociális munkában. Szociotéka, Debrecen, 2011 

http://szocioteka.unideb.hu/documents/5modul_strategia.pdf 
• Projekttervezés – NFÜ Pályázati tanácsadás, www.nfu.hu/download/3017/12_projektterv.pdf 

 

 12. Kutatásmódszertan 
A humán szolgáltatások, a segítő tevékenység konkrét gyakorlatának, eredményességének, 
hatásosságának kutatási lehetőségei, a programkészítéshez szükséges előzetes vizsgálatok 
módszerei. A szociális munkás kutatómunkája során alkalmazható technikák és módszerek,  az 
egyes módszerek előnyei és korlátai. Az érintettek bevonásának kérdései. A kutatással kapcsolatos 
etikai kérdések. 

• Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, hatodik kiadás, Budapest, Balassi 
Kiadó, 2001: 3. részből 273-315-ig, illetve 171-197-ig 

• Csillag Sára: A kooperatív akciókutatás elmélete és gyakorlata, 
https://www.researchgate.net/publication/311369110_A_kooperativ_akciokutatas_elmel 
ete_es_gyakorlata 

• Dávid Beáta – Magvas Mária (2011): „A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert”, 
Esély, 2011. 5., http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_5/02david.indd.pdf 

• Gál  Veronika: Mentális térképek elméletben és gyakorlatban, 
http://epa.oszk.hu/01900/01951/00001/pdf/teruletfejlesztes_es_innovacio_EPA01951_20 
07_01_17-22.pdf 

• Kovács Éva (szerk): Közösségtanulmány, Néprajzi Múzeum – PTE-BTK, 2007, 
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/regiokonyvek/kozossegtanul 
many.pdf 

• Kovács Éva: Interjús módszerek és technikák, 
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index72c4.html?optio 
n=com_tanelem&id_tanelem=835&tip=0 

• Letenyei László: Településkutatás – I-II., Új Mandátum – Ráció, Budapest, 2006., 
http://www.tettconsult.eu/new/szoveges_htm/telepkutatas.htm 

• Málovics és mts-i: Részvételi akciókutatással a társadalmi kirekesztés ellen, 
http://real.mtak.hu/17459/1/2589-7076-1-PB.pdf 

• Rész Levente: „Az a szép a vendéglátásban…” Esettanulmány és dokumentáció a szociális 
munkában, http://www.vanesely.hu/ncta_pdf/frissit2011/Resz_Az_a_szep.pdf 
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• Sik Dorka és Szécsi Judit: A fókuszcsoport, mint módszer szerepe a szociális munkában, 
http://www.ncsszi.hu/download.php?file_id=1998 vagy 
http://epa.oszk.hu/02900/02943/00065/pdf/EPA02943_kapocs_2015_1_80-89.pdf 

• Síklaki István: A fókuszcsoport. users.atw.hu/empirdokk/doc/Sik.doc 
• Sipos Erika: „Olvasható városok” …, http://elib.kkf.hu/okt_publ/tek_2010_31.pdf 
• Szántó Zoltán: A társadalmi kapcsolatháló-elemzés szociometriai gyökerei, 

http://www.socialnetwork.hu/cikkek/7%201szantohalo.pdf 
• Vajda Júlia: A terápiás hatás, mint melléktermék: 

http://imago.mtapi.hu/a_folyoirat/e_szovegek/pdf/(17)2006_1/123-136_Vajda-Julia.pdf 
• Vámos Ágnes: Közösségi tanulás – akciókutatás, 

http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2015/tavasz/08vamoskozossegi46_61.pdf 
 

 13. A szociális munkában alkalmazott korszerű eljárások 
A videótréning elméleti háttere és alkalmazása. Mediáció. Resztoratív technikák. Családi 
csoportkonferenciák. Nyílt kommunikáció. A segítő kapcsolat rogersi felfogása. A segítő beszélgetés 
és a játszmák kezelése. A szociális csoportmunka sajátosságai. A művészetterápiák módszerei, 
eszköztára, és a szociális munka különböző területein történő alkalmazási lehetőségei. Fókuszolás. 
(A záróvizsgára történő felkészülés során elsősorban a „Módszerek” kurzus-blokk keretében 
elsajátított ismeretekre szükséges támaszkodni és az azokhoz kapcsolódó szakirodalmak felhasználása 
ajánlott.) 

• B. Erdős Márta, Kelemen Gábor (2009): Színházterápia drogfüggőkkel: a kapcsolati világ 
újrateremtése in: Demetrovics, Zs. (szerk.) Az addiktológia alapjai III, ELTE Eötvös Kiadó, 
Budapest, 403-413. 

• Ban, Paul Zoltan (2002): Csoportos családi konferenciák: a családok képessé tételének és 
erősítésének nemzetközi gyakorlata. Család, Gyermek, Ifjúság, 3. szám, 
http://www.csagyi.hu/jo-gyakorlatok/nemzetkozi/item/130 

• Bányai Emőke-Szilvási Léna /szerk./ (2003): Családtámogató programok Nyugat-Európában. 
Animula, Budapest 

• Barcy Magdolna: Segítő módszerek, fejlesztő-támogató eljárások - Hatékonyságuk, 
alkalmazásuk, technikáik (Egyéneknek, csoportoknak és közösségeknek), ELTE, 2012, 
file:///C:/Users/Sz%C3%A9csi%20Judit/Downloads/SEG%C3%8DT%C5%90_M%C3%93DSZE 
REK_FEJLESZT%C5%90_T%C3%81MOGAT%C3%93_ELJ%C3%81R%C3%81SOK.pdf 

• Bettelheim, Bruno (1976): A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, Gondolat Kiadó, 
Budapest 

• Boldizsár Ildikó (2013): Meseterápia, Magvető Kiadó, Budapest 
• Fellegi Borbála (2009): Út a megbékéléshez: a helyreállító igazságszolgáltatás 

intézményesülése Magyarországon. Budapest, Napvilág. 
• Gendlin, E.T. (2002): Fókuszolás, Edge 2000, Budapest 
• Gendlin, E.T. (2009): Álomfejtés-testünk bölcsessége, Edge 2000, Budapest 
• Hász Erzsébet (1995): Irodalomterápia I. Szöveggyűjtemény, Gondolat-Animula, Budapest 
• Járó Katalin (Szerk.)(1999): Játszmák nélkül. Bp., Helikon K. (452-470 old.) 
• Juhász Sándor (szerk.) (1991): Nonverbális pszichoterápiák, Animula Kiadó, Budapest, 

http://www.irodalomterapia.hu/konyvek-irasok.php 
• Lindenbergerné Kardos Erzsébet (2005): Zeneterápia szöveggyűjtemény, Kulcs a muzsikához 

kiadó, Pécs 
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• Merényi Márta A táncterápia kialakulása, fejlődése, 
http://tancterapia.net/cikkgyujtemeny_merenyi.htm 

• Rogers, C. (2003): Valakivé válni. Bp., EDGE, 73-97.o 
• Rogers, Carl R. (2003): Valakivé válni, Edge 2000, Budapest 
• Rudas János (2007): Delfi örökösei, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest 
• Schepers, G.- König, C. (2002): A családok segítésének új módszere: módszertani és elméleti 

alapok. Animula, Budapest 
 

 14. Reflektív praxis 
A reflektív gyakorlat és a reflektáló szakember. Donald Schön a reflektív gyakorlatról. Szerepek és 
kapcsolatok: a személyes életkörülmények és a strukturális körülmények közötti kapcsolat 
megértésének jelentősége a szakmai gyakorlatban. Gyakorlat és szakértelem, a professzionalizmus 
kérdései. Esélyteremtés és hatalom. Reflektálás a szakmai gyakorlatra. 

 Finlay, L. (2008) Reflecting on ‘Reflective practice’, PBPL paper 52. A discussion paper prepared 
for PBPL CETL. (Csatolva az irodalom jegyzékhez), 
http://www.open.ac.uk/opencetl/sites/www.open.ac.uk.opencetl/files/files/ecms/web- 
content/Finlay-(2008)-Reflecting-on-reflective-practice-PBPL-paper-52.pdf 

 Gardner, F. (2009) Affirming values: using critical reflection to explore meaning and 
professional practice, Reflective Practice, 10:2, 179-190, To link to this article: 
http://dx.doi.org/10.1080/14623940902786198 

 Miehls, D. and Moffatt, K. - Constructing Social Work Identity Based on the Reflexive Self, 
British Journal of Social Work (2000) 30, 339–348., 
https://www.researchgate.net/publication/30941044_Constructing_Social_Work_Identity_Ba 
sed_on_the_Reflexive_Self 

 Schon, D. A. (1983) The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action (US, Basic 
Books). 

 Szerepek és kapcsolatok a szociális munkában : olvasókönyv (borítócím) Olvasókönyv a 
Szerepek és kapcsolatok a szociális munkában című tankönyvhöz ; [Szerepek és kapcsolatok a 
szociális munkában : olvasókönyv] / Egészség, jólét és gyakorlat című angol szöveggyűjteményt 
szerk. Jan Walmsley [et al.] ; a magyar nyelvű változatot szerk. Illyné Újvári Irén, Veszprémi 
Egyetem, 1998, https://www.vhf.hu/sites/default/files/segedletek/olvasokonyv.pdf 

 

15. Egy adott szociális csoport - helyzete, ellátórendszer, szociális munka (a hallgató választása  alapján 
a következő ellátotti csoportok közül két témában: hajléktalan emberek, szenvedélyproblémákkal 
küzdők, pszichiátriai betegek, fogyatékos emberek, gyermekek, gyerekes családok, időskorúak, 
munkanélküli emberek) 
A kiválasztott klienscsoport sokszempontú bemutatása. A klienscsoporttal kapcsolatos statisztikák, 
szociológiai, pszichológiai szociálpolitikai jellemzők, jogszabályok és intézményrendszer. Kapcsolódó 
szociális munka elméletek, módszerek, sajátosságok. Az ellátórendszerre irányuló reformjavaslatok. A 
záróvizsgára történő felkészülés során a klienscsoportokat érintő kurzusok tematikái és az ott javasolt 
szakirodalmak az irányadóak (további források a témához kapcsolódó aktuális kérdésekről: KSH 
kiadványok, Kapocs, Esély, TÁRKI, Budapest Intézet stb.). 
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