
KIEGÉSZÍTÉS az ELTE TáTK 2019-ben és 2020-ban felvett  

szociológia alapképzéses hallgatók SPECIALIZÁCIÓIRA vonatkozóan 

 

Szakigazgatói döntés alapján SZERVEZET, INNOVÁCIÓ, VEZETÉS specializációban a 2019-es 

mintatantervben szereplő SZOCBA27 Szervezetek és hálózatok kurzus helyett a SZOCBA203 

Szervezetek társadalmi és jogi környezete kurzus szerepel, a SZOCBA41 Szervezeti hálózat kurzust 

nem hirdetjük.  

Valamint a SZOCIÁLIS PROBLÉMÁK specializációját végző 2020-ban felvett hallgatók a 2021/22. 

tavaszi félévben meghirdetett SZOCBA-DSZ-KSZ/1 Lakhatási egyenlőtlenségek globális és lokális 

megközelítésben kurzust a specializációba tartozó kurzusként végezhetik el.  

 

SZERVEZET, INNOVÁCIÓ, VEZETÉS 
 
Felelős: Gerő Márton 
 
A modern társadalom szervezeti társadalom. Amellett, hogy tevékenységeink jelentés része kötődik 
különböző szervezetekhez (például az iskola vagy a munkahely), mindennapjainkat alapvetően a 
bürokratikus szervezetek által meghatározott szabályrendszerek és keretek között éljük, a gazdasági 
szervezetek által előállított termékek közül válogatunk, a média vagy éppen a tudományos szervezetek 
által előállított és közvetített tudás segít eligazodni a világban. Alapvető fontosságú tehát, hogy 
megértsük, hogyan működnek a különböző, gazdasági, politikai vagy civil szervezetek.  
A specializáció elsődleges célja, hogy felkészítse a hallgatókat szervezeti folyamatok áttekintésére és 
értelmezésére. Ezért a specializáció keretében a hallgatók betekintést nyerhetnek a 
szervezetszociológia alapvető eredményeibe, a szervezeti erőforrások és hálózatok kérdéseibe, a 
munkaerőpiac, munkajog, a bürokrácia, Európai Unió és nemzetközi szervezetek világába, de 
foglalkozhatnak a nonprofit és civil szervezetek, illetve társadalmi mozgalmak működésével is. A 
specializáción különös hangsúlyt fektetünk a vezetés és a hatalom kérdéseire. A szervezeteket nem 
csupán racionális, gazdasági-munkaerőpiaci vagy folyamat-szervezési aspektusokból vizsgáljuk, hanem 
azokra a politikai és mindennapi hatalomgyakorlás alapvető formálóiként tekintünk. 
 
A specializáció a TáTK szociológia, a közösségi és civil tanulmányok mesterszakára, illetve a vezetés és 
szervezés Msc-re (pl. ELTE GTI) orientál. 
 
A specializáció teljesítéséhez az alábbiak közül 2 előadást és 3 gyakorlatot kell elvégezni: 
 

FÉLÉV KÓD KURZUS CÍME 
KURZUS 
TÍPUSA KREDIT ELŐADÓ 

2021/22/1 SZOCBA28 A szervezetek világa Előadás 4 
Arapovics Mária, 
Gerő Márton 

2021/22/2 

SZOCBA203 
SZOCBA27 
 

Szervezetek társadalmi és jogi 
környezete Előadás 4 

Kövér-Van til 
Ágnes 

2021/22/2 SZOCBA42 
Civil társadalom, civil és 
nonprofit szervezetek Gyakorlat 5 Csongor Anna  

2022/23/1 SZOCBA30 
Szervezetfejlesztés és 
kommunikáció Gyakorlat 5 

Huszár 
László/Fiáth 
Titanilla 



2022/2023/1 SZOCBA29 Szervezeti magatartás Gyakorlat 5 
Kövér Van-Til 
Ágnes 

2022/23/2 SZOCBA43 

Társadalmi innováció – 
mintakövetési, diffúziós 
folyamatok Gyakorlat 5 Fokasz Nikosz  

 
 

SZOCIÁLIS PROBLÉMÁK 
 
Felelős: Rácz Andrea 
 
A „Szociális problémák Magyarországon" specializáció kurzusainak középpontjában az a kérdés áll, 
hogy milyen szociális problémákkal küzd a magyar társadalom, erre milyen szolgáltatói válaszok 
léteznek és a szociális munka milyen eszközökkel dolgozik a különböző kliensrendszerekkel a 
problémák megoldása és a társadalmi jól-lét előmozdítása érdekében. 
A specializáció fő célkitűzése, hogy a diákok megismerjék a hazai szociálpolitikai intézményrendszer 
működését és kihívásait, valamint a szociális munka praxisába is betekintést nyerjenek. 
A specializáció elvégzéséhez 22-25 kredit szükséges. 
 

FÉLÉV KÓD KURZUS CÍME 
KURZUS 
TÍPUSA KREDIT ELŐADÓ 

2021/22/1 SZOCBA87 
Mai szociális problémák és 
szociálpolitikai válaszok Előadás 3 Juhász Gábor 

2021/22/2 SZOCBA42 
Civil társadalom, civil és 
nonprofit szervezetek Gyakorlat 5 Csongor Anna 

2021/22/2 SZOCBA18 Iskola és társadalom Gyakorlat 5 Berényi Eszter 

2022/2023/1 SZOCBA36 
Bűncselekmények és 
bűnelkövetők Gyakorlat 4 

Huszár László, Solt 
Ágnes 

2022/2023/1 SZOCBA32 
Kisebbségi léthelyzetek a mai 
magyar társadalomban Gyakorlat 5 Bass László 

 SZOCBA16 

Professzionalizáció 
Magyarországon és 
Európában Gyakorlat 5 

Keller Márkus/Szécsi 
Judit 

 SZOCBA31 

A kisebbségi csoportok 
szociológiai elméletei és 
kutatási módszerei Előadás 4 Bass László 

 SZOCBA20 Válságok és percepciók Gyakorlat 5 Keller Márkus 

 SZOCBA102 Emberi jogok Gyakorlat 5 

Kövér Van Til 
Ágnes/Majtényi 
Balázs 

2021/22/2 
SZOCBA-DSZ-
KSZ/1 

Lakhatási egyenlőtlenségek 
globális és lokális 
megközelítésben Gyakorlat 5 Vígvári András 

 

 

 

 

 


