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Tantárgyleírások 
 

 
Tantárgy neve: Bevezetés a közgazdaságtanba Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100% elmélet 

A tanóra1 típusa: ea. és óraszáma: 2 az adott félévben, 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2: 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): kollokvium, írásbeli vizsga (kiskérdések és esszé) 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4   

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Elsőként a hallgatók megismerkedhetnek a közgazdaságtan alapjaival (kötelező irodalom 3-15. old. és 
363-380 old.), majd néhány kiemelt terület: Piacok és kormányzatok: határvonalak mozgásában (25-40. 
old.), a kereslet és kínálat alapvető összetevői (43-56. old.) kormányzati adózás és közkiadások (273-
296. old.), hatékonyság vagy egyenlőség: a nagy választás (335-360 old.) konjunktúraciklusok és az 
aggregált kereslet elmélete (421-432. old.), a pénz és a kereskedelmi bankok (451-478. old.), központi 
bank és a monetáris politika (479-498. old.), munkanélküliség és az aggregált kínálat alapjai (539-558. 
old.), az árstabilitás fenntartása (559-582. old.) és a villogó makroökonómiai iskolák (599-620. old.) 
témák legújabb eredményeiről lesz szó. 

-- 
Based on the book of Samuelson and Nordhaus (Economics) we deal with the main subjects of econom-
ics, such as introduction to micro- and macroeconomics, the market and the role of government, demand 
and supply, taxes and expenditures of the government, efficiency or equality, the theory of aggregated 
demand and business cycles, budget policy, money and the commercial banks, the monetary policy of the 
central bank, unemployment and the aggregated supply, inflation, the debates of macroeconomic schools.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus : Közgazdaságtan (KJK Bp. 2000 évi kiadás) a tematikában kijelölt 
részek 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

tudása 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani 
tudással rendelkezik” 

- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 

ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 
- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 

                                                             
 

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 
negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
3 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
4 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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képességei 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
attitűdjei 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Fényes Hajnalka PhD habil, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Fényes Hajnalka 
PhD habil, egyetemi docens 
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Tantárgy neve: A társadalomfilozófia alapjai Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 50% 
gyakorlat 50% (kredit%) 

A tanóra5 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők6 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / házi dolgozat írása egyéb7): 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok8 (ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók az előadás és a hozzá kapcsolódó szövegolvasó szeminárium során a modern 
társadalomfilozófia és társadalomelmélet legfontosabb fogalmaival és gondolataival ismerkednek meg, 
illetve azok legjellemzőbb problémáit tanulmányozzák. Ezeken a fogalmakon keresztül próbáljuk meg a 
gondolkodók legfontosabb gondolatait kikristályosítani, értelmezni, illetve más gondolkodók 
koncepcióival összevetni. A szeminárium során szövegelemzéseken keresztül igyekszünk bepillantást 
nyerni a modern társadalomfilozófia klasszikusainak gondolkodásába, illetve legfontosabb műveikbe. A 
kiválasztott szövegek olyan alapfogalmakhoz kötődnek, mint például: közösség, társadalom, civilizáció, 
modernitás, vallás, polgári vallás, erkölcs, erény, igazságosság (stb.), amelyek alátámasztják a 
többoldalú megközelítések lehetőségét. Az általános művek a bevezetést, míg a szemelvények elemzése, 
illetve a szemináriumi dolgozat a kompetenciák fejlesztését szolgálják. 
Témakörök 

1. A társadalomfilozófia fogalma és problémája 
2. Közösség és társadalom 
3. Az uralom formái 
4. A hatalom fogalmai 
5. Az államiság folyamatai 
6. Az uralomgyakorlás formái – felügyelet és büntetés 
7. A politikai erőszak formái – háború és polgárháború 
8. A politikai erőszak formái – forradalom és terror 
9. A civilizáció folyamata 
10. A szégyen 
11. A bizalom 
12. A felelősség 
13. A kockázattársadalom fogalma 
14. A biztonság fogalmának átalakulása 
15. Modernitás és posztmodernitás – a gyorsulás folyamatai 

-- 
The learning objective of the lectures and seminars is to make students familiarise with the most 
important notions and ideas of modern social philosophy and social theory and to examine their most 
characteristic problems. By examining and comparing the most important notions we will attempt to 
understand the main ideas of these philosophers. By carrying out a text analysis on their most important 
philosophical works at the seminars we will strive to gain an insight into the way of thinking of the most 
important representatives of modern social philosophy. In the selected texts we will examine basic 

                                                             
 

5 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 
negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
6 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
7 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
8 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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notions such as: community, society, civilisation, modernity, religion, moral, virtue, justice, etc. With the 
use of these notions a multi-perspectivical approach is possible. Main philosophical schools will be 
introduced by presenting their most characteristic philosophical works; students’ competences will be 
developed by the text analysis seminars and essays. We will follow a linear chronological order in 
presenting the main topics. 
Main topics: 

1. The concept and the problem of social philosophy  
2. Community and society 
3. Forms of authority 
4. The concepts of authority 
5. State-building 
6. Forms of using authority – control and punishment  
7. Forms of political violence – war and civil war 
8. Forms of political violence – revolution and terror 
9. The civilising process 
10. Shame 
11. Trust 
12. Responsibility 
13. The concept of risk-society 
14. The transformation of the notion of security 
15. Modernity and postmodernity – the process of acceleration 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

- Max Weber: Gazdaság és társadalom 
- Norbert Elias: A civilizáció folyamata 
- Berger – Luckmann: A valóság társadalmi felépítése 
- Ulrich Beck: A kockázat-társadalom: út egy másik modernitásba Joel Feinberg: Társadalomfilozófia	

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

tudása 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani 
tudással rendelkezik” 

- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 

ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 
- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
képességei 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
attitűdjei 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Balogh László Levente 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Balogh László Levente 
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Tantárgy neve: A társadalomelmélet alapjai Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 66% 
gyakorlat 33% (kredit%) 

A tanóra9 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők10 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb11):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok12 (ha vannak): félévközi dolgozat; 
esszé, 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus során két nagyobb témára koncentrálunk: egyrészt, a különböző társadalomtípusokat (a 
vadászó-gyűjtögető társadalmaktól a modern és posztmodern társadalmakig), illetve a társadalmi 
változás evolucionista és materialista elméleteit vizsgáljuk meg. Másrészt, a legfontosabb 
társadalomelméletekkel ismerkedünk meg, elsősorban a funkcionalizmussal, a strukturalizmussal, illetve 
a konfliktuselmélettel. A kurzus gyakorlati részében G.H. Mead szimbolikus interakcionizmusát vesszük 
górcső alá (szemináriumi vita, és lehetőség szerint szemináriumi előadások keretén belül), a pszichikum, 
az én és a társadalom összefüggésében.  
 
In the first part of the course we will examine the hunting and gathering societies, modern and post-
modern societies emphasizing major social, cultural, and economic changes (and changes in policial 
values such as equality). In the second part of the course we will cover some of the major social theories 
including functionalism, structuralism, and social conflict theory. In the last part of the course we will 
examine the work of G.H. Mead: Mind, Self and Society. 
 
Témakörök:  

1. Bevezetés: társadalom, rendszabályozás, társadalmi norma. 
2. Társadalomtípusok: vadászó-gyűjtögető, pásztorkodó és agrártársadalmak, tradiconális, modern 

és posztmodern társadalmak. 
3. Társadalmi változás: evolúciós elméletek, történelmi materializmus 
4. Társadalomelméletek: funkcionalizmus, strukturalizmus, konfliktuselméletek. 
5. Szimbolikus interakcionizmus: tudat, egyén és társadalom keletkezése. 
6. Összegzés 

 
Main topics: 

1. Introduction: society, order, norms 
2. Hunting and gathering societies, agricultural and pastoral societies, traditional, modern and post-

modern societies 
3. Social change theories: evolutionism, historical materialism 
4. Social theories: functionalism, structuralism 
5. Mind, Self, Society 
6. Summary 

                                                             
 

9 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 
negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
10 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
11 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
12 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
− Julius Morel – Eva Bauer (2000): Szociológiaelmélet, Osiris Kiadó.  
− Karácsonyi András (1997): Bevezetés a társadalomelméletbe. Rejtjel. 
− George H. Mead (1973): A pszichikum, az én és a társadalom, Gondolat, Budapest. 
 
Ajánlott irodalom: 
− Andorka Rudolf (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris. 
− Anthony Giddens (1995): Szociológia, Osiris. 
− John Elster (1995): A társadalom fogaskerekei. Osiris. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- A hallgató ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani 
tudással rendelkezik. 

- Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait. 
- Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik. 
- Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről. 
b) képességek 
- A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven. 
- Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére. 
- Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására. 
- Képes összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére. 
c) attitűd 
- Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket, tudományos következtetéseket megosztja 

környezetével. 
- Törekszik arra, hogy a problémákat, lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg. 
- Nyitott a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi világlátás önfejlesztő 

módszereire. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens 
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Tantárgy neve: Bevezetés a politikai antropológiába Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 100% (kredit%) 

A tanóra13 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők14 (ha vannak): -  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb15): 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok16 (ha vannak): félévközi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A második világháborút kiváltó, megrázó elementáris erők. valamint a még nem teljesen megértett, de annál job-
ban érzett kulturális különbségek - amelyek a még felszínen hasonlónak tűnő politikai és gazdasági rendszerekkel 
bíró országok között léteztek Nyugaton - arra késztettek egyes politológusokat és  antropológusokat, hogy 
megvizsgálják és módszeresen kutassák a politikában rejlő szimbolizmust, rítusokat, a politikusok és választók 
közti gesztusokat, elvárásokat, valamint a mélyebb kulturális különbségeket és hagyományokat, amelyek mentén 
a politika résztvevői értelmezték a saját - valamint mások szerepléseit.  
 
A kurzus célja az, hogy a hallgatók elsajátítsák a politikai antropológia metodológiáját, megközelítését és mód-
szertanát, azt vizsgálva, hogy a világ különböző kultúráiban a politikusok és polgárok miként értelmezik a poli-
tikát, valamint a politikai intézményeket. A kurzus célja továbbá, hogy a hallgatók a saját politikai kultúrájájukat 
is képesek legyenek másképp értelmezni, azt mintegy új megvilágítással és más szemmel megközelíteni.  
 
Témakörök: 

1. Bevezetés – az antropológia fogalma, eredete (miben különbözik a néprajztól) 
2. A politikai antropológia fejlődése 
3. A pre-modern társadalmak típusai 
4. Az állam fejlődése 
5. Hit és politika 
6. Struktúrák és folyamatok 
7. Az egyén a politikai porondon: játékelmélet 
8. A köznép hatalma: ellenállás és felkelés 
9. Nemi szerepek és politika hagyományos és modern társadalmakban 
10. Az identítás politikája 
11. Modernizmus, posztmodernizmus, szintézis? 
12. Globalizáció 
13. Összegzés 

 
The elementary forces that overturned the social oder after the Second World War, and the still not entirely 
understood, but strongly felt cultural differences between various nations have encouraged political scientists 
and anthropologists alike to examine differing societies’ political symbolism, rites, gestures, and political 
expectations, and the underlying deeper cultural differences and traditions through which political actors 
understand and give meaningto their actions. The goal of the course is to provide the student with a thorough 
comprehension of the methodology of political anthropology and its use and limits in the analysis of political 
actors and actions domestically and abroad. 

                                                             
 

13 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
14 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
15 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
16 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom:  
- Zentai Violetta (szerk.), Politikai antropológia, ford. Farkas Krisztina és Nagy László (Budapest: Osiris, 

1997) 
- Jack McIver Weatherford, Törzsek a "Dombon": az Egyesült Államok Kongresszusa: rítus és valóság, 

ford. Ádám Péter, Csimár Péter (Budapest:, 2005) 
Ajánlott irodalom: 
- Ted C. Lewellen, Political Anthropology: An introduction, 3. kiadás (Westport, CT: Praeger, 2003) 
- Pierre Clastres, Az erőszak archeológiája, (ford. Ádám Péter, Csímár Péter) (Budapest: Qadmon Kiadó, 

2015) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) 
a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- Ismeri az antropológia fogalomkészlet minden fontosabb elemét, érti az  politikai antropológia 

módszertanának jelentőségét a közéletben. 
- Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Eric Beckett Weaver, oktató, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Eric Beckett Weaver, oktató, egyetemi docens 
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Tantárgy neve: Bevezetés a szociológiába Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 100 % (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): -  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

 
Az oktatás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek, a szociológia tudományával, valamint átfogó képet 
alkothassanak annak kialakulásáról, történeti fejlődéséről, meghatározó képviselőiről, alapvető irányzatairól, 
struktúrájáról, továbbá, ismerjék metodikáját és legfontosabb kérdésfeltevéseit.  
 
Tematika 
• A szociológia a tudományok és a társadalomtudományok rendszerében  
• Módszertani ismeretek  
• Ismeretek a társadalom mikro- és makro-struktúráiról, szerkezetéről, rétegződéséről, a benne rejlő 

egyenlőtlenségekről.  
• Demográfiai ismeretek, születési, halálozási arányok, mutatók, reprodukció, összefüggésben az 

egészségügyi ellátás helyzetével  
• A társadalom speciális csoportjaival kapcsolatos ismeretek (nők, idősek, fiatalok, gyermekek).  
• Kultúra, értékek, normák, szocializáció. Deviancia. Szocializációs zavarok, kulturális elméletek, anómia. 

A multikulturális társadalom. Vallások, egyházak. 
-- 

The objective of the course is  the objective of this course is to provide an introduction to students to 
sociology;  that enable students to form a solid picture about its historical development, it’s prominent figures;  
it’s man schools;  its structure;  to get students to know its methodology and the most important questions and 
topics.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
- Andorka Rudolf.: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó 2003. 
- Anthony Giddens: Szociológia. Osiris Kiadó, 2002. 
- Bokor Á.: Szegénység a mai Magyarországon. Magvető 1987.  
- Kolosi T.: Státus és réteg. MSZMP Társ.tud. Int. 1982. 
- Max Weber: Gazdaság és társadalom I-II. KJK 17 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) 
a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 



 11 

tudása 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel 

bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással rendelkezik” 
- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, ismeri 

a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 
- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
képességei 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
attitűdjei 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos folyamataiban 

kellőképp eligazodjon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Csoba Judit, oktató, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Csoba Judit, oktató, egyetemi tanár 
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Tantárgy neve: Politikai kommunikáció   Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 100% (kredit%) 

A tanóra17 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők18 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb19):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok20 (ha vannak): félévközi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja a politikai kommunikáció vagyis a politikai marketingeszközök, elméletek, és kutatási 
módszertanok megismerése, valamint országok és rendszerek közötti médiabeli különbségek feltérképezése.   
 
Témakörök: 
 

1. A politikai kommunikáció háttere és lényege. Első feladat: „Miről szólt az újságok véleményrovata 
aznap, amikor világra jöttem?”, a heti olvasmány kiosztása (Mazzoleni-féle kötet első fejezete). 

2. Politikai - valamint médiarendszerek, tulajdonosi strukturák: függőség és összefonódás. 
3.  A politikai kommunikáció politológiai, szociológiai és antropológiai módszerei, ezen módszerek 

hátrányai és előnyei.  
4.  A politikai szereplők kommunkiációja.  
5. Médiarendszerek – Magyarországon és külföldön. 
6.  A média és politika interakciójának modellezése – lehet-e számokba önteni a kommunikációt? 
7.  A politika nyelve, szertartásai és szimbólumai.  
8. Ellenzéki - valamint kormánykommunikáció. 
9. Választások - kampánykommunikáció.  
10. A tömegkommunikáció jellemzői és fajtái.  
11. A politikai kommunikáció hatásai és következményei.  
12. Befolyás, közvéleménykutatás, fókuszcsoport és választói döntés. 
13. Összegzés, értékelés. 

- 
The objective of the course is to provide the student with an understanding of political communication, 
particularly political marketing, and related theories and methodologies, as well as differences in media 
between various countries and political systems. 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
- Gianpietro Mazzoleni, Politikai kommunikáció, ford. Szokács Kinga (Budapest: Osiris, 2006) 
Ajánlott irodalom: 
− Machiavelli, A fejedelem  
− Bajomi-Lázár Péter, Média és politika (Budapest: Print-X, 2010). 

                                                             
 

17 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
18 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
19 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
20 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) 
a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel 

bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással rendelkezik” 
- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és érdekszervezetek 

tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatokat” 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, ismeri 

a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 
- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos folyamataiban 

kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket megosztja 

környezetével” 
- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, gyakorlati és 

módszertani újításokkal szemben” 
- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi világlátás 

önfejlesztő módszereire” 
d) autonómia és felelősség 
- „Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására” 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Eric Beckett Weaver, oktató, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Eric Beckett Weaver, oktató, egyetemi docens 
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Tantárgy neve: A politikatudomány alapjai I.  Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 66% gyakorlat 
33% (kredit%) 

A tanóra21 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők22 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb23):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok24 (ha vannak): félévközi dolgozat; esszé, 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tárgy elméleti részének célja megismertetni a hallgatókat a politikatudomány néhány, alapvető fogalmával. 
Olyan kérdések megvizsgálására kerül sor, mint: Mi a politika? Mi a politikatudomány? Ezt követően a 
hatalom, uralom, legitimitás, állam, szuverenitás, stb. fogalmak értelmezésére kerül sor, annak érdekében, 
hogy a hallgatók képesek legyenek tájékozódni a politika környezetében. A politika környezetén belül a 
törésvonal-elméletek, a politikai kultúra és szocializáció, illetve a politikai ideológiák előzményei, és a három 
nagy történeti ideológia (liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus) rövid, tömör elemzésére kerül sor. Az 
elméleti rész megalapozást nyújt a kezdő hallgatók számára. A gyakorlati részben a megvizsgált fogalmak 
„kiértékelésére” kerül sor, csoportviták, lehetőség szerint prezentációk, kis előadások formájában. 
 
The main goal of this introductory course is for students to be able to  answer basic questions (such as: What 
is politics and political science?), and  to get familiar with key terms and  political concepts such as: power, 
authority, legitimacy, state, political culture, political values,  ideologies, and so on. Becoming familiar with 
these concepts seems to be a logical point of departure for the study of government, and will help students 
understand the place and role of political actors and of political events in general. In the last part of the course 
we will have group discussions, and we will examine some political events at a basic level. 
 
Témakörök:  
 

7. A politika tudománya 
7.1. A politika fogalma, a politikai háromszög, politikatudomány 
7.2. A politika alapfogalmai: hatalom, uralom, legitimitás, szuverenitás, állam 

 
8. A politika környezete:  

8.1. Társadalom, törésvonal-elméletek, konfliktus, konszenzus, pluralizmus. 
8.2. Politikai kultúra, politikai szocializáció 
8.3. Politikai értékek, politikai ideológiák és előzményeik 
8.4. A nagy eszmeáramlatok: liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus és változataik 

 
9. Összefoglalás 

 
 
 

                                                             
 

21 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
22 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
23 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
24 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Main topics: 
1. The science of politics 

1.1.  The concept of „politics”, political scinece 
1.2. Power, authority, legitimacy, suverenity, state 

 
2. Political environment 

2.1 Society, social  and political cleavages, conflicts, consensus, pluralism 
2.2. Political Culture, political socialization 
2.3. Political values, political ideologies 
 

            3.  Summary 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
- Egedy Gergely (szerk.) (2013): Bevezetés a politológiába, Nemzeti K. E., Budapest. 
- Gallai-Török (szerk.)(2005): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó. 
- Bayer József (2003): A politikatudomány alapjai. Napvilág Kiadó.  
 

Ajánlott irodalom: 
- Gyurgyák János (szerk.)(2008): Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Osiris. 
- Haskó Katalin-Hülvely István(2003): Bevezetés a politikatudományba.  Osiris. 
- Domenico Fisichella(2000): A politikatudomány alapvonalai. Osiris. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) 
a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- A hallgató elsajátítja a politikatudomány alapvető fogalmait, azok jelentését a politika világában. 
- Tájékozódik a politikai kultúra, tradíciók, illetve a szocializáció szerepéről 
- Alapvető ismereteket szerez a politika elméletéről és a politikai ideológiákról 
- Megismeri a politikai ismeretszerzés forrásait és az információfeldolgozás főbb módszereit 
b) képességek 
- A hallgató érti és képes használni szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és 

idegen nyelven. 
- Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk értékelésére. 
- Képes a politikai problémák azonosítására. 
- Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-

tudással. 
c) attitűd 
- A hallgató számára fontossá válik a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon. 
- Nyitott ara, hogy a politikáról szerzett ismereteit hitelesen közvetítse. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens 
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Tantárgy neve: A politikatudomány alapjai II. Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 66% gyakorlat 
33% (kredit%) 

A tanóra25 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők26 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb27):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok28 (ha vannak): félévközi dolgozat; esszé, 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az előadás két nagyobb területre koncentrál, egyfelől, a politika intézményes rendszerére (Polity), másfelől, a 
politika konfliktusos világára (Politics).  Az első részben a hallgatók megismerhetik a két alapvető 
államforma, majd a kormányzati rendszerek sajátosságait, illetve a közöttük húzódó különbségeket. A 
demokratikus rendszereknél fokozott hangsúly fektetődik a demokrácia alapvető vonásaira, majd a 
parlamentáris és elnöki rendszerek komparatív elemzésére. A diktatórikus rezsimek tekintélyelvű és 
totalitárius változatainak elemzésével világossá válik a hallgatók számára a demokrácia „fölénye”. A kurzus 
második részévben a modern demokráciák központi szereplőit, a politikai pártokat, pártrendszereket, illetve 
az érdekszervezeteket vizsgáljuk meg. A választás, a választási rendszerek tanulmányozása zárja a kurzus 
elméleti részét. A gyakorlati részben konkrét rendszereket vizsgálunk meg, csoportvita és szemináriumi 
előadások formájában, illetve egy-két irodalmi mű elemzésével bővülnek a hallgatók ismeretei.   
 
Témakörök: 
 

1. A politika intézményes világa 
1.1. Államformák 
1.2. Demokratikus rendszerek 
1.3. A demokrácia alapvető vonásai 
1.4. Diktatórikus rezsimek 
 

2. A politika konfliktusos világa 
2.1. Pártok, pártrendszerek, érdekszervezetek 
2.2. Választások, választási rendszerek 
 

3. Összefoglalás 
 

The course is divided into two major parts: political institutions (Polity), and the political process (Politics). In 
the first part students will get acquainted with the forms of government:democratic governments 
(parliamentary and presidential systems), and dictatorships (authoritariansim, totalitarianism). In the second 
part we will pay attention to political parties, interest groups, elections and electoral systems. The analysis of 
some case studies and group discussions will close the course. 
 
 

                                                             
 

25 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
26 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
27 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
28 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Main topics: 
 

1. Political institutions 
1.1. Forms of government 
1.2. Democratic governments 
1.3. Dictatorships 
 

2. Political process: 
2.2 Political parties, interest groups 
2.3. Elections 
2.4 Electoral systems 

3. Summary 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
- Gallai-Török (szerk.) (2005): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó. 
- Bayer József (2003): A politikatudomány alapjai. Napvilág Kiadó.  
- Giovanni Sartori (2003): Összehasonlító alkotmánymérnökség, Akadémiai Kiadó. 
Ajánlott irodalom: 
- Gyurgyák János (szerk.) (2008): Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Osiris. 
- Haskó Katalin-Hülvely István (2003): Bevezetés a politikatudományba.  Osiris. 
- George Orwell: 1984 (regény)	

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) 
a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- A hallgató egyre biztosabb és alaposabb ismeretekkel rendelkezik a társadalomtudományi fogalomkészlet 

terén, alapos történeti ismeretekkel bír. 
- Ismeretei birtokában a hallgató értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és 

érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali 
folyamatokat. 

- Alaposan ismeri az adott ország kormányzati rendszerét, hatalmi berendezkedését. 
- Egyre inkább tisztában van a döntéshozatali folyamatokkal, azok komplexitásával. 
b) képességek 
- A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar 

és idegen nyelven 
- A hallgató egyre inkább képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai 

információk értékelésére. 
- Képes bizonyos elemzői feladatok ellátására. 

Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére. 
Rendelkezik olyan kommunikatív kompetenciával, melynek révén hozzájárulhat szervezési és igazgatási 
problémák megoldásához a közigazgatás és a politikai tevékenység különböző szervezetei szintjein. 

c) attitűd 
- Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt. 
- A különböző politikai rendszerek vizsgálatával a hallgató képes kellőképpen eligazodni a politika 

konfliktusos folyamataiban. 
- Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket, tudományos következtetéseket megosztja 

környezetével. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens 
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Tantárgy neve: Egyetemes és magyar politikai gondolkodás története I. Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 50% gyakorlat 
50% (kredit%) 

A tanóra29 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők30 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / házi dolgozat írása):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok31 (ha vannak): félévközi dolgozat; esszé, 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók az előadás során a politikai filozófia és a politikaelmélet legkiemelkedőbb alakjainak 
legfontosabb fogalmaival és gondolataival ismerkednek meg, illetve azok legjellemzőbb problémáit 
tanulmányozzák. Az életrajzi bevezetőkön és a korrajzokon túl elsősorban fogalmakon keresztül próbáljuk 
meg a gondolkodók legfontosabb gondolatait kikristályosítani, értelmezni, illetve más gondolkodók 
koncepcióival összevetni. Az oktatás során különösen nagy hangsúlyt kapnak a módszertani kérdések, illetve 
a nyomukban felmerülő hatástörténeti problémák. A szeminárium során szövegelemzéseken keresztül 
igyekszünk bepillantást nyerni a politikai filozófia klasszikusainak gondolkodásába, illetve legfontosabb 
műveikbe. A kiválasztott szövegek olyan alapfogalmakhoz kötődnek, mint például: polisz, polgár, alkotmány, 
hatalom, uralom, kormányzás, erkölcs, erényesség, szerződés (stb.), amelyek alátámasztják a többoldalú 
megközelítések lehetőségét. Az általános művek a bevezetést, míg a szemelvények elemzése, illetve a 
szemináriumi dolgozat a kompetenciák fejlesztését szolgálják. A tematika lineáris kronológiai rendet követ. 
 
Témakörök:  
 

10. Bevezetés – Politikatudomány, politikaelmélet, politikai filozófia 
11. A politikai gondolkodás vizsgálatának módszertani kérdései 
12. A polisz és a politika 
13. Platón és a politikai gondolkodás hagyománya 
14. Arisztotelész – polgár, alkotmány, közösség  
15. Cicero és Sallustius – a törvény, a birodalom és a politika 
16. A középkori politikai gondolkodás alapvonásai 
17. Machiavelli 
18. Bodin és a szuverenitás fogalma 
19. Hobbes és a politikai filozófia fordulata 
20. John Locke és modern politikai gondolkodás 
21. Montesquieu – a republikanizmus és a hatalommegosztás problémája 
22. Rousseau – a felvilágosodás és a felvilágosodás-ellenesség 
23. Kant – a világpolgár és az örök béke 
24. Az amerikai forradalom és a politikai gondolkodás 

-- 
The learning objective of the course is to familiarise students with the most important theories and concepts of 
the most prominent figures of political philosophy and political theory and to examine their most 
characteristic problems. Besides examining the biographies of these philosophers and the era they were active 

                                                             
 

29 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
30 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
31 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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we will focus on their most important notions, concepts. We will also use a comparative analysis in this 
examination. We will place special emphasis on the examination of the relavant methodological approaches 
and the problems associated with their application. In the seminars students will have the opportunity to 
conduct text analysis and get to know the most important works and notions such as: polis, citizen, 
constitution, power, authority, governance, moral, virtue, contract, etc. Main philosophical schools will be 
introduced by presenting their most characteristic philosophical works, studets’ competences will be 
developed by the text analysis seminars and essays. We will follow a linear chronological order in presenting 
the main topics.  
 
Main topics: 

1. Introduction – political science, political theory, political philosophy 
2. Examining political philosophy - emerging methodological questions 
3. The polis and politics 
4. Platon and the tradition of political philosophy 
5. Aristotle – citizen, constitution, community  
6. Cicero and Sallustius – law, empire and politics 
7. Basic characteristics of medieval political philosophy 
8. Machiavelli 
9. Bodin nd the notion of sovereignty 
10. Hobbes and the turn in political philosophy 
11. John Locke modern political philosophy 
12. Montesquieu – the problem of republicanism and the division of authority 
13. Rousseau – the enlightenment and its enemies 
14. Kant – world citizen and eternal peace 
15. The American revolution and political philosophy 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
 
Általános művek: 
Leo Strauss: Mi a politikai filozófia? 
Politikai filozófiák enciklopédiája 
John Cropsey-Leo Strauss: A politikai filozófia története I-II. 
 
Szemelvények: 
1. Platón: Állam; Törvények 
2. Arisztotelész: Politika; Nikomakhoszi etika 
3. Cicero: Az állam; Törvények 
4. Machiavelli: A fejedelem 
5. Thomas Hobbes: Leviatán 
6. Bodin: Az államról 
7. Locke: Értekezés a polgári kormányzatról 
8. Montesquieu: A törvények szelleméről 
9. Immanuel Kant: Az örök béke 
10. Rousseau: A társadalmi szerződésről 
11. Hamilton-Jay-Madison: A föderalista 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) 
a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

tudása 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel 

bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással rendelkezik” 
- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, ismeri 
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a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 
- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
 
képességei 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
attitűdjei 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos folyamataiban 

kellőképp eligazodjon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Balogh László Levente, oktató, egyetemi docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Balogh László Levente, oktató, egyetemi docens 
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Tantárgy neve: Egyetemes és magyar politikai gondolkodás története II. Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 50% gyakorlat 
50% (kredit%) 

A tanóra32 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők33 (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / házi dolgozat írása egyéb34): - 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok35 (ha vannak): -  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -  

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók az előadás során a politikai filozófia és a politikaelmélet legkiemelkedőbb alakjainak 
legfontosabb fogalmaival és gondolataival ismerkednek meg, illetve azok legjellemzőbb problémáit 
tanulmányozzák. Az életrajzi bevezetőkön és a korrajzokon túl elsősorban fogalmakon keresztül próbáljuk 
meg a gondolkodók legfontosabb gondolatait kikristályosítani, értelmezni, illetve más gondolkodók 
koncepcióival összevetni. Az oktatás során különösen nagy hangsúlyt kapnak a módszertani kérdések, illetve 
a nyomukban felmerülő hatástörténeti problémák. A szeminárium során szövegelemzéseken keresztül 
igyekszünk bepillantást nyerni a politikai filozófia klasszikusainak gondolkodásába, illetve legfontosabb 
műveikbe. A kiválasztott szövegek olyan alapfogalmakhoz kötődnek, mint például: polisz, polgár, alkotmány, 
hatalom, uralom, kormányzás, erkölcs, erényesség, szerződés (stb.), amelyek alátámasztják a többoldalú 
megközelítések lehetőségét. Az általános művek a bevezetést, míg a szemelvények elemzése, illetve a 
szemináriumi dolgozat a kompetenciák fejlesztését szolgálják. A tematika többnyire lineáris kronológiai 
rendet követ. 
 
Témakörök:  
 

1. A modernitás és a politikai gondolkodás 
2. A klasszikus liberalizmus – Constant és Mill 
3. A klasszikus liberalizmus - Tocqueville 
4. Forradalom és reflexió – Robespierre és Saint-Just  
5. Forradalom és reflexió – Burke és Paine 
6. Karl Marx és a marxizmus 
7. Hannah Arendt és a forradalom 
8. Hannah Arendt és a totalitárius tapasztalat I. 
9. Hannah Arendt és a totalitárius tapasztalat II. 
10. Hannah Arendt és a politikai fogalma 
11. Carl Schmitt és a politikai fogalma 
12. Carl Schmitt és a politikai teológia 
13. Karl Popper és a nyitott társadalom 
14. Rawls és az igazságosság elmélete 
15. Rorty, Lyotard és a posztmodern politikai állapot 

-- 
The learning objective of the course is to familiarise students with the most important theories and concepts of 
the most prominent figures of political philosophy and political theory and to examine their most 

                                                             
 

32 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
33 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
34 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
35 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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characteristic problems. Besides examining the biographies of these philosophers and the era they were active 
we will focus on their most important notions, concepts. We will also use a comparative analysis in this 
examination. We will place special emphasis on the examination of the relavant methodological approaches 
and the problems associated with their application. In the seminars students will have the opportunity to 
conduct text analysis and get to know the most important works and notions such as: polis, citizen, 
constitution, power, authority, governance, moral, virtue, contract, etc. Main philosophical schools will be 
introduced by presenting their most characteristic philosophical works; students’ competences will be 
developed by the text analysis seminars and essays. We will follow a linear chronological order in presenting 
the main topics.  
 
Main topics: 
 

1. Modernity and political philosophy 
2. Classical liberalism – Constant and  Mill 
3. Classical liberalism - Tocqueville 
4. Revolution and reflection – Robespierre and Saint-Just  
5. Revolution and reflection – Burke and Paine 
6. Karl Marx and the marxism 
7. Hannah Arendt and the revolution 
8. Hannah Arendt and the experience of totalitarianism I. 
9. Hannah Arendt and the experience of totalitarianism II. 
10. Hannah Arendt and the notion of politics 
11. Carl Schmitt and the notion of politics 
12. Carl Schmitt political theology 
13. Karl Popper and the open society 
14. Rawls and the theory of justice 
15. Rorty, Lyotard and the postmodern political condition 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
 
Általános művek: 
 
- Leo Strauss: Mi a politikai filozófia? 
- Politikai filozófiák enciklopédiája 
- John Cropsey-Leo Strauss: A politikai filozófia története I-II. 
 
Szemelvények: 
1. John Stuart Mill: A szabadságról 
2. Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról 
3. Tocqueville: A régi rend és a forradalom 
4. Marx: Kommunista kiáltvány 
5. Marx: Gazdaság-filozófiai kéziratok 1844 
6. Carl Schmitt: A politikai fogalma 
7. Carl Schmitt: Politikai teológia 
8. Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei 
9. Hannah Arendt: A forradalom 
10. Karl Popper: A nyitott társadalom és ellenségei 
11. John Rawls: Az igazságosság elmélete 
12. Richard Rorty: Esetlegesség, irónia, szolidaritás 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) 
a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

tudása 
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- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel 
bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással rendelkezik” 

- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, ismeri 

a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 
- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
 
képességei 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
attitűdjei 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos folyamataiban 

kellőképp eligazodjon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Balogh László Levente 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Balogh László Levente 
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Tantárgy neve: Nacionalizmus-elméletek Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 100% (kredit%) 

A tanóra36 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők37 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb38):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok39 (ha vannak): félévközi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A nacionalizmus az egyik legvitatottabb és mégis legkitartóbb eleme minden demokratikus rendszernek. 
Annak ellenére, hogy többször harangozták be a halálát, a nemzeti érzés most is alapfeltétele minden demo-
kráciának. A kurzus folyamán a diákok a legfontosabb nacionalizmus-elméletekkel ismerkednek meg, 
összehasonlítva a különböző elméleteket és  megvitatva ezeknek a hasznosságát, értelmét, és gyengeségeit a 
tömegpolitika elemzése mentén. 
 
Témakörök: 
 
1. Micsoda vagy kicsoda a nemzet? 
2. A nemzet ősi eredete 
3. Lehet-e nemzetet csinálni? 
4. Gazdasági fejlődés és a nemzet 
5. A nemzet, mint pszichológiai szükség 
6. A nemzeti érzések szociálpszichológiai megközelítése 
7. Nacionalizmus vs. nemzeti érzés? 
8. Nemzet és vallás 
9. Kelet- vs.nyugat-európai nacionalizmus? 
10. Demokrácia és a nemzeti érzés 
11. Politikai vs. etnikai nemzetek 
12. Nemzeti önrendelkezés – elméletek és gyakorlat 
13. Összegzés 

-  
Nationalism is one of the most debated yet most lasting aspects of all democratic systems. Although its 
death has been repeatedly predicted, nationalism is one of the basic criteria for all democracies. Through th 
ecourse students will become acquainted with the most important theories on natoinalism, will compare 
them with one another, and will debate their usefulness, and weaknesses through analysis of mass politics. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
- Kántor Zoltán (szerk.), Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény) (Budapest: Rejtjel Kiadó, 2004) 
 
 

                                                             
 

36 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
37 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
38 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
39 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Ajánlott irodalom: 
− Benedict Anderson, Elképzelt közösségek : gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről, 

ford. Sonkoly Gábor (Budapest: L’Harmattan, 2006) 
− Ernest Gellner, A nemzetek és a nacionalizmus, ford. Barabás András (Budapest: Napvilág, 2009) 
− Eric J. Hobsbawm, A nacionalizmus kétszáz éve: előadások, ford. Baráth Katalin (Budapest: Maecenas, 

1997) 
− Romsics Ignác, Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. 

században (Budapest: Napvilág, 1998) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel 

bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással rendelkezik” 
- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és érdekszervezetek 

tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatokat” 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 

ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 
- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket megosztja 

környezetével” 
- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, gyakorlati 

és módszertani újításokkal szemben” 
- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi világlátás 

önfejlesztő módszereire” 
d) autonómia és felelősség 
- „Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására” 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Eric Beckett Weaver, oktató, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Eric Beckett Weaver, oktató, egyetemi docens 
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Tantárgy neve: Demokráciaelméletek és a nemzetközi demokratizálódás 
folyamata 

Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 33% gyakorlat 
66% (kredit%) 

A tanóra40 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők41 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb42):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok43 (ha vannak): félévközi dolgozat; esszé, 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus során a globális szintéren lejátszódó demokratizálódási folyamatot vizsgáljuk meg.  
Témakörök:  

25. Elemzési keretrendszer: a demokratizálódás terminológiája és magyarázó tényezők 
26. A demokratizálódást magyarázó elméletek főbb típusai: a modernizációs iskola 
27. A demokratizálódást magyarázó elméletek főbb típusai: a tranzicionista iskola 
28. A demokratizálódást magyarázó elméletek főbb típusai: a strukturalista iskola 
29. Demokratizálódás a “hosszú 19. században” - 1760-1919  
30. A modern demokráciák válsága - 1919-1945 
31. Demokráciák Nyugat- és Dél-Európában - 1939-1989 
32. Demokrácia az USA-ban 1945 után napjainkig 
33. Demokrácia Ázsiában - I. - Miért tért el egymástól Kína és India politikai fejlődése 
34. Demokratizálódás Ázsiában - II. - Dél-Korea és Tajvan 
35. Demokratizálódás Közép-Kelet Európában 
36. Demokratizálódás Oroszországban 
37. Demokratizálódás: Jugoszlávia esete 
38. Demokrácia és gazdasági átalakulás Kelet-Európában 

- 
The objective of this course is to provide an introduction to different ways in which patterns of 
democratization throughout the world may be explained. 
Topics: 

1. Framework for analysis: some democratization terminology and explanatory factors 
2. Main theoretical approaches: the modernization school 
3. Main theoretical approaches: the structuralist school 
4. Main theoretical approaches: the transitionalist school 
5. Democratization in the „long nineteenth century” - 1760-1919 
6. The crisis of modern democracy - 1919-1945 
7. Democracies in Western and Southern Europe – 1939-1989 
8. Democracy in the USA since 1945 
9. Democratization in Asia: the different political paths of India and China 
10. Democratization in Asia: South Korea and Taiwan 
11. Democratization in Central Eastern Europe 

                                                             
 

40 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
41 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
42 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
43 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



 27 

12. Democratization in Russia 
13. Democratization: the case of Yugoslavia 
14. Democracy and economic transformation in Eastern Europe 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
− Bayer József – Boda Zsolt (szerk.) (2009): A rendszerváltás húsz éve: változások és válaszok. 

L'Harmattan, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
− D., Held (1996). Models of Democracy, Cambridge: Polity Press 
− D. Potter, D. Goldblatt, M. Kiloh, P. Lewis (eds.) (1997) Democratization ISBN: 9780745618159 
− S. P., Huntington, (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: 

University of Oklahoma Press 
− Rueschmeyer, D., Stephens, E. and Stephens, J. (1992). Capitalist Development and Democracy, 

Cambridge, Polity Press 
− Rustow, D. (1970). Transitions to Democracy, Comparative Politics, vol2. Pp. 337-63. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel 

bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással rendelkezik” 
- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és érdekszervezetek 

tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatokat” 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 

ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 
- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 
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Tantárgy neve: Civil társadalom és mozgalmak Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 100% 
(kredit%) 

A tanóra44 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők45 (ha vannak): -  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb46): 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok47 (ha vannak): félévközi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az alkotmányos demokrácia és a civil társadalom 
fogalmával. Választ kapnak arra a kérdésre, hogy jól működő demokrácia miért követeli meg erős civil 
társadalom létét. A kurzus történeti áttekintést ad a civil társadalom fejlődéséről, s elemzi, milyen tényezők 
akadályozzák az erős civil társadalom kialakulását 1989 után Magyarországon 
 
Témakörök: 
 

14. Bevezetés - a civil társadalom fogalma 
15. Civil társadalom - a fogalom elemzése és története 
16. A civil társadalom kelet- és nyugat európai elméletei 
17. Demokratikus politikai intézmények és a kormányzat ellenőrzése 
18. A parlament szerepe a kormányzat ellenőrzésében 
19. A köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság és a politikai pártok szerepe a kormányzat 

ellenőrzésében 
20. Civil társadalom Magyarországon 1989 előtt 
21. Az 1973-as világgazdasági válság hatása a magyar gazdaságra és a civil társadalomra 
22. Munkavállalói és munkaadói szervezetek Magyarországon 1990 és 2004 között 
23. A munkavállalói és munkáltatói szervezetek fejlődését befolyásoló egyéb körülmények 
24. Civil szervezetek és a közpolitika alakítása 
25. Civil szervezetek és a gazdaságpolitika alakítása 
26. A civil társadalom erőssége és a demokrácia minősége 

- 
The objective of this course is to examine the relation between civil society and constitutional democracy 
in a historical context. In the first part of the course three issues are discussed. Firstly, Western and 
Eastern concepts of civil society will be examined. Secondly, how government is controlled in a 
democratic political system; and thirdly, why a strong civil society is necessary for a working 
democracy. The second part of the course provides a historical overview on the development of civil 
society in Hungary. First, we will look at the conditions inhibiting the development of civil society in the 
communist system; second, the role of civil society in the change of the regime will be discussed. 
Thirdly, the post-1989 condition of civil society will be examined. Finally, we will explore the obstacles 
inhibiting the development of strong civil society in post-1989 Hungary.   

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

                                                             
 

44 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
45 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
46 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
47 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Kötelező irodalom: 
− Szabó M. (2004): Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom. Századvég Kiadó, Budapest. 
− Berényi Z. (2001): Democratic Values and Civic Culture in Hungary. Hungarian Academy of 

Science - IPS, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
− Berényi, Z. (1999): Constitutional Democracy and Civil Society in Post-Communist Hungary. 

Hungarian Academy of Science – IPS, Budapest. 
− Hall, J. A. (1995): Civil Society. Theory, History, Comparison. Polity Press, Cambridge -Oxford. 
− Cox. T., and Vass, L. (1993). ‘Civil Society and Interest Representation in Hungarian Political 

Development’, in A. Ágh (ed.) Hungary: The Politics of Transition, Budapest, Akadémia. pp. 153-
179. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani 
tudással rendelkezik” 

- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és 

érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali 
folyamatokat” 

- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 
ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 

- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket 

megosztja környezetével” 
- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, 

gyakorlati és módszertani újításokkal szemben” 
- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi 

világlátás önfejlesztő módszereire” 
d) autonómia és felelősség 
- „Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek 

hiteles közvetítésére, átadására” 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 
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Tantárgy neve: Az európai integráció a XX-XXI. században   Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 100% 
(kredit%) 

A tanóra48 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők49 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb50):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok51 (ha vannak): félévközi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az európai integráció folyamatával, az integrációs 
folyamat legfontosabb jellemvonásaival. A politikatörténeti vonatkozások mellett külön hangsúlyt kap a 
különböző integrációs elméletek bemutatása. 
 
Témakörök: 
 
1. Bevezetés a regionális integrációba 
2. Az európai integráció: integráció-elméletek, integráció-politikai stratégiák 
3. Nemzetközi viszonyok a II. világháború után, gazdasági és politikai rekonstrukció és külpolitika 
4. A biztonsági kérdés a hidegháború éveiben, az új világgazdasági rend kialakulása 
5. Az első integrációs törekvések Európában 
6. A kezdetek: a Párizsi Szerződéstől a Római Szerződésekig 
7. A növekedés korszaka: a hatok Közössége 
8. A „nyugati” bővítés és az euroszklerózis időszaka 
9. A „déli” bővítés és az Egységes Európai Okmány 
10. A hidegháború vége, út Maastrichtba 
11. Az „északi” bővítés, a tizenötök Európája 
12. A „keleti” bővítés és az intézményi reformok 
13. Az Európai Unió napjainkban: európai, vagy globális hatalom?   

- 
The course is designed to introduce students to the process of European integration that has dominated 
the post-1945 politics of Europe and seen the European Union emerge as a new global power. By 
providing a historical analysis of the process of European integration the course highlights the most 
important characteristics of the integration process. 
 
Topics: 
 
1. Introduction to regional integration  
2. The European integration: theories of integration, integration policy strategies 
3. Post-war international relations, economic and political reconstruction and foreign policy 
4. International security during the Cold War. The development of the new world economic order 
5. The first integration attempts in Europe 

                                                             
 

48 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
49 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
50 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
51 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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6. The first steps: from the Paris Treaty to the Treaties of Rome 
7. Deepening integration: the community of the Six 
8. The Western enlargement and the period of “eurosclerosis” 
9. The Southern enlargement and the Single European Act 
10. The end of the Cold War and the road to Maastricht 
11. The Northern enlargement and the Europe of the Fifteenth 
12. The Eastern Enlargement and the institutional reforms 
13. The EU today: European or global power? 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
− Kende Tamás – Szűcs Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest, 2007. Complex Kiadó 
Ajánlott irodalom: 
− Blahó András (szerk.): Európai integrációs alapismeretek. Budapest, 2007. Aula Kiadó 
− H. Wallace - W. Wallace: Politikák születése az EU-ban I.-II. kötet, Pécs: Studia Europeana, 1999  
− Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest, 2007. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó 
− Bóka Éva: Az európai integráció – elméletek történelmi perspektívában. Budapest, 2008. Corvina 

Kiadó 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani 
tudással rendelkezik” 

- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és 

érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali 
folyamatokat” 

- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 
ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 

- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket 

megosztja környezetével” 
- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, 

gyakorlati és módszertani újításokkal szemben” 
- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi 

világlátás önfejlesztő módszereire” 
e) autonómia és felelősség 
- „Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek 
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hiteles közvetítésére, átadására” 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 
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Tantárgy neve: Magyar politikatörténet 1945-1990 Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 50-50 % elmélet és 
gyakorlat (kredit%) 

A tanóra52 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők53 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb54): 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok55 (ha vannak): szóbeli előadások, órai 
munka, évközi zárthelyi dolgozatok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -  

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus során Magyarország 1945-1990 közötti politikai folyamatait vizsgáljuk meg. A kurzus célja, 
hogy megismertesse a hallgatókkal azokat a politikai eseményeket, folyamatokat és összefüggéseket, 
amelyek Magyarország 1945 és 1990 közötti történetét, helyzetét meghatározták. A kurzus során a 
hallgatók számára lehetőség nyílik annak megismerésére, hogy milyen szervesen összekapcsolódó belső 
és külső tényezők, okok határozták meg és befolyásolták Magyarország bel –és külpolitikai helyzetét az 
adott korszakban. 
 
Tematika 
 

1. Magyarország szovjetizálásának folyamata és egyes állomásai, az egypártrendszer kiépítése 
2. A „klasszikus” Rákosi korszak 1948-1956 politikatörténete, Nagy Imre reformkormányzása 

1953 és 1955 között 
3. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
4. A megtorlás időszaka 
5. A kádári konszolidáció kezdete, az 1968-as gazdasági reform 
6. Az „érett” kádárizmus; a hetvenes-nyolcvanas évek fordulója Magyarországon 
7. A kádári korszak bukása: az MSZMP helyzete a nyolcvanas évek végén 
8. Ellenzéki mozgalmak Magyarországon a nyolcvanas években, a rendszerváltás előkészítése 

-- 
During the semester we will examine the political events between 1945 and 1990 in Hungary. The 
learning objective of the course is to make students familiarise with those interconnected political events 
and processes that determined Hungary’s history and status in this period. During the course students 
will have the opportunity to get to know the interconnected internal and external factors that determined 
and influenced Hungary’s internal and external status in this period. 
 
Main topics: 
 

1. The phases and the process of sovietisation of Hungary, the establishment of the one-party 
system 

2. The political history of the classic Rákosi-era. The reform-governance of Imre Nagy between 
1953 and 1955 

                                                             
 

52 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
53 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
54 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
55 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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3. The 1956 revolution and fight for freedom and independence 
4. The era of retribution 
5. The beginning of consolidation of the rule of Kádár. The New Economic Mechanism of 1968 
6. The “well-developed” era of “kadarism”; the turn of the 1970s and 1980s in Hungary 
7. The collapse of “kádárism”: the status of HSWP at the end of the 1980s in Hungary 
8. Opposition movements in Hungary in the 1980s, the preparation of the change of the regime 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

− Romsics Ignác, Magyarország története a XX. században, Osiris Kiadó, Budapest, 2010. (korábbi 
kiadás is alkalmas) 

− Bihari Mihály, Magyar politika 1944-2004, Osiris Kiadó, Budapest, 2005. (korábbi vagy későbbi 
kiadás is alkalmas)	

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
- Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani 
tudással rendelkezik. 

- Alaposan ismeri az adott ország kormányzati rendszerét, hatalmi berendezkedését, az országos és 
helyi politika fő ágenseit és működésüket. 

- Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről, érti és elemezni képes a politikai 
kommunikáció folyamatait. 

- Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 
ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat. 
b) képességei 

- Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 
értékelésére. 

- Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére, ennek alapján 
szakértői tevékenység folytatására. 
c) attitűdje 

- Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szabó Szilárd adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Szabó Szilárd adjunktus, PhD 
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(Tantárgy neve: Magyarország politikatörténete 1990-től napjainkig Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 50-50 %. (kredit%) 

A tanóra56 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:  
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők57 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb58): 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok59 (ha vannak): félévközi dolgozatok, 
hallgatói szóbeli prezentációk 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus során Magyarország 1990 utáni politikai folyamatait vizsgáljuk meg. A kurzus célja, hogy 
megismertesse a hallgatókkal azokat a politikai eseményeket, folyamatokat és összefüggéseket, amelyek 
Magyarország 1990 utáni történetét, helyzetét meghatározták. A kurzus során a hallgatók számára 
lehetőség nyílik annak megismerésére, hogy milyen szervesen összekapcsolódó belső és külső tényezők, 
okok határozták meg és befolyásolták Magyarország bel- és külpolitikai helyzetét az adott korszakban. 
 
Tematika: 
 
1. A rendszerváltás. Az új politikai rendszer kiépítése Magyarországon 
2. Politikai folyamatok és jellemzőik a rendszerváltás utáni években 
3. Politikai pártok, mozgalmak és személyiségek 1990 után 
4. A politikai intézményrendszer stabilizálódása a századfordulón 
5. Új problémák, új kihívások a századfordulón 
6. A magyar társadalom átalakulása 1990 után 
7. A politikai élet válsága 2006 után 
8. A Nemzeti Együttműködés Rendszere jellemzői 
9. Magyarország nemzetközi helyzete 1990 után, a magyar kisebbségek helyzete 
10. Magyarország és az Európai Unió 

-- 
During the semester we will examine the political events after 1990 in Hungary. The learning objective 
of the course is to make students familiarise with those interconnected political events and processes that 
determined Hungary’s history and status in this period. During the course students will have the 
opportunity to get to know the interconnected internal and external factors that determined and 
influenced Hungary’s internal and external status in this period. 
 
Main topics: 
 
1. The change of the regime. The establishment of the new political regime in Hungary 
2. Political processes and their characteristics in Hungary in the years following the change of the 

regime in Hungary 
3. Political parties, movements and persons after 1990 

                                                             
 

56 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
57 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
58 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
59 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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4. The stabilisation of the institutional structure at the turn of the millenia 
5. New problems, new challenges at the turn of the millenia 
6. The transformation of Hungarian society after 1990 
7. The political crisis of the post-2006 era 
8. The characteristics of the System of National Cooperation 
9. The international status of Hungary after 1990, the status of Hungarian minorities abroad 
10. Hungary and the European Union 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Sárközi Tamás, Magyarország kormányzása 1978-2012, Park Kiadó, Budapest, 2012, ISBN 
9789635309719 
A magyar politikai rendszer negyedszázad után, szerk. Körösényi András, OSIRIS – MTA 
Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, Budapest, 2015. ISBN 978-963-418-
004-3 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

  
a) tudása 
- Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel 

bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással 
rendelkezik. 

- Átfogóan ismeri a politika alapvető törvényszerűségeit, a társadalompolitikai rendszerét, a politikai 
intézményeket, szervezeteket és mozgalmakat. 

- Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és érdekszervezetek 
tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatokat. 

- Alaposan ismeri az adott ország kormányzati rendszerét, hatalmi berendezkedését, az országos és helyi 
politika fő ágenseit és működésüket. 

- Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával és a közpolitikai alternatívákkal. 
- Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről, érti és elemezni képes a politikai kommunikáció 

folyamatait. 
- Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 

ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat. 
- Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit. 
b) képességei 
- Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére. 
- Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére, ennek alapján 

szakértői tevékenység folytatására. 
- Képes a politikai igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában 

alapszintű problémák megoldására. 
- Képes összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére szakterületén. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat) Dr. Szabó Szilárd adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Szabó Szilárd adjunktus, PhD. 
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Tantárgy neve: A magyar választási rendszer Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 66% 
gyakorlat 33% (kredit%) 

A tanóra60 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők61 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / egyéb62):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok63 (ha vannak): félévközi dolgozat; 
esszé, 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A választási rendszerek tanulmányozása nem csak azért fontos, mert „közkedvelt és érdekes” témáról 
van szó, hanem azért is, mert fajsúlyos politikai következményekkel járnak, ezért a választási eljárások 
megértés, illetve méltányossága a politikatudomány alapvető kérdései közé tartozik. A kurzus során a 
hallgató alapos ismereteket szerez a választásokról általában, illetve a „régi” és az „új” magyar választási 
rendszerekről. Az előadás első részében a parlamenti és az önkormányzati választások 
intézményrendszerét vizsgáljuk, ezt követően a szavazatok mandátumokká alakításának módszereit 
nézzük meg. A hallgatók megtanulják a legalapvetőbb arányossági számításokat is. A kurzus az EP 
választásokkal, illetve a rendszerváltás óta sorra kerülő népszavazásokkal zárul.  
A gyakorlati részben kerületekre, körzetekre lebontva vizsgálunk meg, választással kapcsolatos 
eseményeket (kampánystratégiák, kopogtatócédula-gyűjtés, szavazás, esetleges bonyodalmak, 
visszaélések, stb.).  
 
The study of electoral systems and their political consequences is important to develop and improve 
some of the ideas about the types, techniques, legitimacy and fairness of these systems. Electoral systems 
are worth examining not just becauses they have become politically interesting, but because they define  
(to a great extent) how a given democratic political system will function.  
The course concerns itself with the general questions about elections and electoral systems, but more 
importantly with the „old” and the „new” Hungarian electoral systems at both levels: national and local. 
We will discuss parliamentary and  local electoral systems with special emphasis on the question of their 
proportionality. 
Comparative case studies (at district level) will be the framework for classroom discussion and student 
evaluation. 
 
Témakörök:  
 

1. Bevezető: Választás, választási rendszerek 
2. A magyar országgyűlési választások 
3. A magyar önkormányzati választások 
4. Európai Parlamenti választások 
5. Népszavazások 
6. Összefoglalás 

                                                             
 

60 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
61 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
62 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
63 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Main Topics: 
1. Introduction: Elections, electoral systems 
2. Parliamentay elections in Hungary 
3. Local elections in Hungary 
4. EU Parliament elections 
5. Referendum in Hungary since 1990 to the present 
6. Summary 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom:  
− Fábián György- Kovács László Imre (1998): Voksok és mandátumok. Villányi Úti Könyvek. 
− Az új magyar választási rendszer, Századvég Alapítvány. 
− Választási füzetek, 180. 

 
Ajánlott irodalom: 
− Nagy Levente(2015): Választás és arányosság, Debrecen. 
− Politikatudományi Szemle és más szaklapokban megjelent és megjelenő tanulmányok, elemzések. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- Ismeri a politikai ismeretszerzés forrásait, és az információfeldolgozás főbb módszereit 
- Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és 

érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali 
folyamatokat. 

- Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről.  
-  
b) képességek 
- A hallgató érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven. 
- Képes a politikai problémák (választási rendszer folyamatainak) tárgyszerű elemzésére és 

értelmezésére, ennek alapján szakértői tevékenység folytatására. 
- Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok elvégzésére. 
- Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességekkel, kommunikációs készséggel.  
c) attitűd 
- A hallgató követi szakmája fejlődését, a új felismeréseket, tényeket, tudományos következtetéseket 

megosztja környezetével. 
- Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt 
- Nyitott arra, hogy a politikáról (választásokról) szerzett ismereteit hitelesen közvetítse. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens 
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Tantárgy neve: A magyar pártrendszer a rendszerváltás után Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 66% 
gyakorlat 33% (kredit%) 

A tanóra64 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők65 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb66):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok67 (ha vannak): félévközi dolgozat; 
esszé, 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus elméleti része általános bevezetővel indul: a pártok helye és szerepe, alapvető vonásai, 
osztályozása, illetve a pártrendszerek kategorizálása. Ezt követően a rendszerváltás körüli politikai 
események, a legfontosabb pártok létrejöttének vizsgálatára, majd a magyar pártrendszer fejlődésének 
(1990-től) részéletes elemzésére kerül sor.  
A kurzus gyakorlati részében a legfontosabb pártok programjait, ideológiai beállítottságait elemezzük 
csoportviták keretében, kitérve a kormánykoalíciós lehetőségekre is. A kurzus során a hallgató 
megismeri a magyar pártrendszerben végbemenő változásokat, illetve elsajátítja a pártrendszerek 
elemzésének módszereit, az elemzéshez szükséges legfontosabb szempontokat, kritériumokat.  
 
In the first part of the course we will examine the role and functions of political parties including their 
main features and basic types. Next, we will examine in details the transition from the old to the new 
Hungarian regime (regime change), the formation of the new parties and the inter-party rivalries.The 
emerging political pluralism in Hungary - focusing primarily on the development and reforms of the new 
party system from 1988 to the present - will constitute one of the major themes of the course. 
In the second part we will examine the ideologies and the programs of the Hungarian parties since the 
regime change. Studens will learn empirical (and comparative) analysis of the Hungarian parties and 
party system since 1988/89.  
 
Témakörök:  
 
1. Bevezetés – pártok funkciói, alapvető vonásai, típusai. 
2. A pártrendszerek jellemzői, típusai. 
3. A magyar pártok megjelenése, a pártrendszer, kialakulása 
4. A magyar pártok, és a pártok fejlődése  
5. A magyar pártrendszer elemzése 1990-től napjainkig. 
6. Összefoglaló 

 
Main Topics 
 
1. Introduction: Main functions, roles and types of political paties 
2. Party systems 

                                                             
 

64 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
65 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
66 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
67 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



 40 

3. The formation of the Hungarian parties and party system 
4. Development of the Hungarian parties 
5. The analysis of the Hungarian party system from 1988. 
6. Summary 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
− Körösényi –Tóth – Török (2003): A magyar politikai rendszer, Osiris Kiadó. 
− Bíró Nagy András: Az új pártrendszer térképe 
− Méltányosság politikaelemző központ: Merre tart a magyar pártrendszer? 
− Enyedi – Fábián – Tardos: Pártok és szavazók, 2002-2014. 
− Tóth –Török: Az új pártrendszer.  

 
Ajánlott irodalom: 
− Politikatudományi Szemle és más szakfolyóiratokban megjelent és megjelenő tanulmányok, 

elemzések. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani 
tudással rendelkezik 

- Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és 

érdekszervezetek tevékenységét. 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről. 
b) képességek 
- A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven. 
- Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére. 
- Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására. 
- Képes összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére szakterületén. 
c) attitűd 
- Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt. 
- A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon. 
- A hallgató törekszik a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi világlátás 

önfejlesztő módszereire.  

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens 
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Tantárgy neve: Jogi ismeretek Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 50-50 % (kredit%) 

A tanóra68 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:  
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők69 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb70):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok71 (ha vannak): félévközi dolgozatok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval a jog és a jogtudomány alapvető fogalmait, 
módszertanát, a jogi gondolkodás sajátosságait. A félév során bemutatásra kerülnek a jogrendszer 
szerkezetével kapcsolatos legfontosabb kérdéskörök, a jogforrások, a hatályosság és érvényesség 
kérdése, illetve a jogszabályi hierarchia legfontosabb szabályai. 
 
Tantárgyi tematika 
 

1. A jogi norma 
2. A jogszabály érvényessége és hatályossága 
3. Magyarország jogforrási rendszere 
4. Állam- és kormányforma, kormányzati rendszerek 
5. Alkotmányos alapelvek: a szuverenitás és a népképviselet 
6. Alkotmányos alapelvek: a jogállamiság és a hatalommegosztás 
7. Állampolgárság, állampolgári jogok 
8. Közvetlen hatalomgyakorlás 

-- 
The learning objective of the course is to get students to know the fundamental concepts of law and legal 
studies, its methodology and the characteristics of legal theory. During the semester students will be 
familiarised with the most important issues, topics related to the structure of the legal system, the sources 
of law, the validity and operativeness; the most important regulations of legal hierarchy. 
 
Main topics: 
 

1. The legal norm 
2. The validity and operativeness of legal regulations 
3. The sources of law in Hungary 
4. Forms of state and governence. Systems of governance 
5. Fundamental constitutional principles: sovereingnty and popular representation 
6. Fundamental constitutional principles: a rule of the law and distribution of authority 
7. Citizenship and citizen rights 
8. Direct use of power and authority 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

                                                             
 

68 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
69 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
70 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
71 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



 42 

− Schanda Balázs – Trócsányi László (szerk.), Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és 
Magyarország alkotmányos intézményei, Budapest, HVG-Orac, 2016 

− Jakab András, A magyar jogrendszer szerkezete. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

  
a) tudása 
- Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel 

bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással 
rendelkezik. 

- Átfogóan ismeri a politika alapvető törvényszerűségeit, a társadalompolitikai rendszerét, a politikai 
intézményeket, szervezeteket és mozgalmakat. 

- Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és érdekszervezetek 
tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatokat. 

b) képességei 
- Képes politikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező, döntés-
előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére 
- Képes a politikai igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában 

alapszintű problémák megoldására. 
- Képes összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére szakterületén. 
c) attitűdjei 
- Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szabó Szilárd adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Szabó Szilárd adjunktus, PhD. 
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Tantárgy neve: A magyar politikai intézményrendszer Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 70 % gyakorlat, 30 
% elmélet (kredit%) 

A tanóra72 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők73 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb74): 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok75 (ha vannak): hallgatói szóbeli 
előadások, félévközi dolgozatok, órai munka aktivitásának beszámítása 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az alapvető alkotmányjogi ismereteket, megismerjék az 
alkotmányosság és a jogállam alapelveit és normatív szabályanyagát. Átfogó és részletes tudást 
szerezzenek Magyarország alkotmányos berendezkedéséről, a választójogról és a választási eljárás 
alapvető rendelkezéseiről, az Országgyűlésről, a Kormányról, a Köztársasági Elnökről, az 
Alkotmánybíróságról és az igazságszolgáltatás alapvető intézményeire vonatkozó legfontosabb 
ismeretekről, megismerjék az ezen intézményekre és szervekre vonatkozó Alaptörvényben és a 
vonatkozó legfontosabb jogszabályokban megállapított normákat. 
 
Tematika 
 

1. Magyarország alkotmányos berendezkedése, állam- és kormányformája 
2. Választójog 
3. Választási eljárás 
4. Az Országgyűlés hatásköre és szervezete 
5. Az Országgyűlés működése, az országgyűlési képviselők jogállása 
6. A Kormány 
7. A Köztársasági Elnök 
8. Az Alkotmánybíróság 
9. A magyar bírósági rendszer, az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács 
10. Az önkormányzati rendszer: az önkormányzati választójog 
11. Az önkormányzati rendszer: a helyi önkormányzatok hatásköre, szervezete és működése 

-- 
The learning objectives of the course are: 

- to make students learn the basic constitutional law concepts, to get them to know basic principles 
and normative rules of constitutional democracy and the rule of the law 

- to acquire all-encompassing and detailed knowledge about constitutional arrangement of 
Hungary, its election law, the fundamental characteristics of the election process, the parliament, 
the government, the president of the republic, the constitutional court, the fundamental 
institutions of the justice system 

- to get students to know the norms embedded in the Constitution and in the most important laws 
that regulate these institutions 

                                                             
 

72 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
73 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
74 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
75 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Main topics: 
1. The constitutional arrangement of Hungary, its form of governance  
2. Election law 
3. Election process 
4. The authority and structure of the parliament 
5. The operation of the parliament and the legal status of the MEPs 
6. The government 
7. The president of the republic 
8. The constitutional court 
9. The Hungarian justice system, the National Court System, The National Court Board 
10. The system of local government: the local government election law 
11. The system of local government: the authority, structure and operation of local government  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

− Schanda Balázs – Trócsányi László (szerk.), Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és 
Magyarország alkotmányos intézményei, Budapest, HVG-Orac, 2016, 

− A magyar jogrendszer állapot, szerk. Jakab András – Gajduschek György, MTA 
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2016,  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
- Átfogóan ismeri a politika alapvető törvényszerűségeit, a társadalompolitikai rendszerét, a politikai 

intézményeket, szervezeteket és mozgalmakat. 
- Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és érdekszervezetek 

tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatokat. 
- Alaposan ismeri az adott ország kormányzati rendszerét, hatalmi berendezkedését, az országos és helyi 

politika fő ágenseit és működésüket. 
- Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával és a közpolitikai alternatívákkal. 
b) képességei 
- Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok elvégzésére. 
- Képes politikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező, döntés-

előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére. 
- Képes szervező és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamint nemzetközi 

szervezetekben. 
- Képes a politikai igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában 

alapszintű problémák megoldására. 
- Képes összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére szakterületén. 
c) attitűdje 
- Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szabó Szilárd adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Szabó Szilárd adjunktus, PhD. 
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Tantárgy neve: A nemzetközi kapcsolatok elmélete Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 100% 
(kredit%) 

A tanóra76 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők77 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb78):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok79 (ha vannak): félévközi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy a nemzetközi kapcsolatok elmélete tudományágba nyújt bevezetést azáltal, hogy a nemzetközi 
kapcsolatok különféle elméleti megközelítéseivel ismertet meg. Az állam és a nemzetközi államrendszer 
fogalmának, továbbá  múltbeli és jelenlegi szerepének rövid áttekintése után kerül sor az utópisztikus 
liberalizmus; a realista iskola; a neorealista iskola; a neoliberális iskola; az ’international society’; a 
nemzetközi politikai gazdaságtan; valamint a nemzetközi kapcsolatok alternatív megközelítésével 
próbálkozó új elméleti irányzatok (környezetvédelem, nemek szerepe) legfőbb sajátosságainak 
ismertetésére. 
 
The course offers a critical analysis of contending theories of international relations. It focuses on the 
main theoretical assumptions, different analytical frameworks. It also focuses on a comparative analysis 
of different versions of realisms, liberalisms, Marxism and neo-Marxism, and new emerging theories. It 
also presents a discussion on recent major changes in international relations. 
 
The main learning objectives are: 
− to develop student`s understanding of the historical development of the international state system and 

the structure of the contemporary international system 
− to broaden student`s knowledge of the various theories of IR, in particular: classical realism, 

liberalism, neoliberalism, neorealism, the International Society approach, main theories of 
International Political Economy, constructivism 

− to get students familiarize with the main theoretical debates and their outcomes within IR 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
− K. Mingst (2011). A nemzetközi kapcsolatok alapjai. Budapest: Napvilág Kiadó 
− Egedy Gergely (2011). Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe. Budapest: HVG-Orac Kiadó  
Ajánlott irodalom: 
− N. Woods (eds.) (1996). Explaining International Relations since 1945, Oxford: Oxford University 

Press 
− Galló Béla (2000). A túlélés tudománya: a nemzetközi politikai viszonyok vetélkedő elméletei, 

Budapest: Helikon 

                                                             
 

76 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
77 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
78 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
79 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani 
tudással rendelkezik” 

- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és 

érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali 
folyamatokat” 

- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 
ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 

- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket 

megosztja környezetével” 
- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, 

gyakorlati és módszertani újításokkal szemben” 
- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi 

világlátás önfejlesztő módszereire” 
f) autonómia és felelősség 
- „Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek 

hiteles közvetítésére, átadására 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 

 
 
Tantárgy neve: Nemzetközi politikai gazdaságtan Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 100% 
(kredit%) 

A tanóra80 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők81 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

                                                             
 

80 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb82):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok83 (ha vannak): félévközi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy a nemzetközi gazdasági térben lezajló folyamatokat, s ezek államokon belüli politikai 
folyamatokra, gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatását vizsgálja meg. Valóban új jelenség a 
globalizáció? Visszafordíthatatlan folyamat? Milyen hatást gyakorol a bérekre, az egyenlőtlenségekre, a 
szociális biztonságra, a termelésre? Milyen hatást gyakorol a fejlett és a harmadik világ országai közötti 
kapcsolatokra? Hogyan érinti a globalizálódás a demokratikus politikai rendszereket?  
 
A félév során először a nemzetközi politikai gazdaságtan történelmi és elméleti alapjai tekintjük át. Ezt 
követően a globális gazdasági és kereskedelmi rendszerben bekövetkezett változásokat vizsgáljuk meg. 
Befejezésül a nemzetközi politikai gazdaságtan olyan kérdéseit tekintjük át, mint a szegénység és 
egyenlőtlenség, fejlődés és fejletlenség, gazdasági növekedés és környezetvédelem. 

- 
This course explores changes in the international economy and their effects on domestic politics, 
economy, and society. Is globalization really a new phenomenon? Is it irreversible? What are effects on 
wages and inequality, on social safety nets, on production, and innovation? How does it affect relations 
between developed countries and developing countries? How globalization affects democracy? These 
are some of the key issues that will be examined. 
 
The course is divided into three sections. The first section introduces students to the historical and 
theoretical foundations of international political economy. The second section then looks at recent 
changes to the global financial and trade order. The third section turns to issues in international political 
economy; including: poverty and inequality, development, economic growth and environmental 
sustainability. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
− R. Gilpin (2004): Nemzetközi politikai gazdaságtan. Bucipe Kiadó. 

 
Ajánlott irodalom: 

− D. Held et al. (1999): Global Transformations: Politics, Economics, Culture. Oxford: Polity Press 
− J. Ravenhill (ed.) (2008): Global Political Economy. Oxford: Oxford University Press. 
− Ngaire Woods 2001 ‘International Political Economy in an Age of Globalization’, in John 

Bayliss and Steve Smith (eds.) The Globalization of World Politics: An Introduction to 
International Relations (3rd

 
edition), Oxford: Oxford University Press 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani 
tudással rendelkezik” 

- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és 

érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali 
folyamatokat” 

                                                                                                                                                                                                      
81 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
82 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
83 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



 48 

- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 
ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 

- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket 

megosztja környezetével” 
- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, 

gyakorlati és módszertani újításokkal szemben” 
- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi 

világlátás önfejlesztő módszereire” 
g) autonómia és felelősség 
- „Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek 

hiteles közvetítésére, átadására” 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 
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Tantárgy neve: A nemzetközi konfliktusok új formái – új háborúk, 
terrorizmus, globális kihívások  

Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 50% 
gyakorlat 50% (kredit%) 

A tanóra84 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők85 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / házi dolgozat írása egyéb86):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok87 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -  

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hidegháború vége óta a nemzetközi konfliktusok új formái jelentek meg, illetve régi konfliktusok új 
arculatot öltöttek. A globalizáció alaposan átalakította a hagyományos konfliktusokat, amelyek így új 
kihívás elé állították az államokat és nemzetközi szervezeteket, illetve politikusokat és polgárokat 
egyaránt. A kurzus célja az új jelenségek bemutatása, elméleti megalapozása, elemzése és értékelése 
különböző esettanulmányokon keresztül. A legfontosabb témák: a háborúk új formái, a terrorizmus 
átalakulása, a birodalmi politika és az államszéthullás kapcsolata, a nemzetközi beavatkozás, illetve ezek 
következményei. A kurzus folyamán különösen nagy hangsúlyt kap az elemzőképesség, a 
konfliktuskezelés, és a szóbeli illetve írásbeli kompetenciák területe. 
Témakörök 

1. A nemzetközi konfliktusok alapfogalmai 
2. Clausewitz után – háború hagyományos és új formái 
3. Az aszimmetrikus hadviselés és a partizán elmélete 
4. Az új háborúk sajátosságai I. (esettanulmány: Afganisztán, Irak) 
5. Az új háborúk sajátosságai II. (esettanulmány: Szomália, Ruanda, Szudán) 
6. Az új háborúk sajátosságai III. (esettanulmány: Szíria) 
7. A új háborúk gazdasági következményei 
8. A nemzetközi beavatkozás problémái 
9. Az új birodalmiság és a fegyveres konfliktusok 
10. A terrorizmus hagyományos és új formái 
11. A nemzetközi terrorizmus új stratégiái 
12. A biztonság fogalmának újraértelmezése 
13. A globalizáció kihívásai – Klímapolitika 
14. A globalizáció kihívásai – Migráció 
15. A globalizáció kihívásai – Szervezett bűnözés 

-- 
With the end of the Cold War new forms of international conflicts appeared and old  conflicts took up 
new forms. The process of globalisation has profoundly transformed traditional conflicts, which, in turn 
presented states, international organisations, politicians and citizens with new challenges. The learning 
objective of this course is to present case studies to students and to introduce them the new 
phenomenons, theories as well as their analysis and evaluation. During the semester we will place special 
emphasis on the development of the analythical, conflict management, written and oral expression 
competencies of students. 

                                                             
 

84 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
85 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
86 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
87 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Main topics: 
1. Basic concepts of international conflicts 
2. After Clausewitz – traditional and new forms of war  
3. The asymmetrical war and the theory of guerilla warfare 
4. Pecularities of new types of war I. (Case study: Afganistan and Iraq) 
5. Pecularities of new types of war II. (Case study: Somalia, Ruwanda, Sudan) 
6. Pecularities of new types of war III. (Case study: Syria) 
7. Economic consequences of the new types of war 
8. The problems of international interventio 
9. The new empire and armed conflicts 
10. Traditional and new forms of terrorism 
11. New strategies of international terrorists 
12. The reinterpretation of the notion of security 
13. The challenges of globalisation – climate politics 
14. The challenges of globalisation – migration 
15. The challenges of globalisation – organised crime 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
• Michael Ignatieff: Birodalom Light, HVG Könyvek 2003 
• A terrorizmus anatómiája, Zrínyi Kiadó 2005 
• Szeptember 11. – Értelmezések, elméletek, viták, Balassi Kiadó 2002 
• Dr. Kiss Álmos Péter - Resperger István - Dr. Somkuti Bálint: Aszimmetrikus hadviselés - Kis 

háborúk nagy hatással, Zrínyi Kiadó 2014 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

tudása 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani 
tudással rendelkezik” 

- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 

ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 
- „Ismeri a nemzetközi politika fő folyamatait, a főbb nemzetközi szervezeteket és a saját ország 

helyét a nemzetközi kapcsolatrendszerben.” 
- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
képességei 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
attitűdjei 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Balogh László Levente, PhD, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Balogh László Levente, PhD, egyetemi docens 

Tantárgy neve: Az EU intézményrendszere és szakpolitikái Kreditértéke: 5 
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A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 100% 
(kredit%) 

A tanóra88 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők89 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb90):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok91 (ha vannak): félévközi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy az európai integráció intézményrendszerét mutatja be. A hallgatók megismerhetik az 
intézményrendszer kialakulásának folyamatát, az egyes intézmények struktúráját, hatáskörét és 
működését. Az európai integráció hatáskörébe tartozó fontosabb szakpolitikai folyamatok elemzése során 
a hallgatók megismerhetik az Európai Unióban lejátszódó politikai folyamatok fő sajátosságait. 
 
Témakörök: 
1. Az európai integrálódás folyamata, nemzetközi szervezetek, integrációelméletek 
2. Az EU szupranacionális szerveződésének sajátos vonásai, 
3. Az Európai Unió intézményi struktúrája 
4. Az Európai Bizottság 
5. Az Európai Tanács 
6. A Miniszterek Tanácsa 
7. Az Európai Parlament 
8. Az Európai Bíróság, az EU jogrendszere 
9. Az Európai Központi Bank 
10. A szakpolitika fogalma, a szakpolitika kialakulásának rövid történeti áttekintése. 
11. A szakpolitika kialakításának szakaszolása 
12. A gazdasági és monetáris unió 
13. A Közös Agrárpolitika 
14. A regionális politika és a fejlesztési alapok 

-  
The course is designed to introduce students to the process of European integration that has dominated 
the post-1945 politics of Europe and seen the European Union emerge as a new global power. By 
providing a historical analysis of the process of European integration the course highlights the most 
important characteristics of the integration process. 
The main learning objectives are: 
− to develop student`s understanding of the historical process of European integration 
− to broaden student`s knowledge of regional integration theories 
− to get students familiarize with the main institutions of the European Union and the development of 

the institutional structure, in particular: the European Commission; the Council of Ministers; the 
European Council; the European Court of Justice; the European Parliament, the European Central 
Bank; 

− to develop student’s understanding of policy making processes in the European Union, in particular: 
the economic and monetary union; the common agricultural policy and regional policy. 

                                                             
 

88 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
89 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
90 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
91 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
− Kende Tamás – Szűcs Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest, 2007. Complex Kadó 
− H. Wallace - W. Wallace: Politikák születése az EU-ban I.-II. kötet, Pécs: Studia Europeana, 1999 
Ajánlott irodalom: 
− Bache, I. - George, S. - Bulmer S. (eds.) (2011): Politics in the European Union. OUP.  
− Blahó András (szerk.): Európai integrációs alapismeretek. Budapest, 2007. Aula Kiadó 
− Bóka Éva: Az európai integráció – elméletek történelmi perspektívában. Budapest, 2008. Corvina 

Kiadó 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani 
tudással rendelkezik” 

- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és 

érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali 
folyamatokat” 

- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 
ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 

- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket 

megosztja környezetével” 
- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, 

gyakorlati és módszertani újításokkal szemben” 
- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi 

világlátás önfejlesztő módszereire” 
d, autonómia és felelősség 
- „Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek 

hiteles közvetítésére, átadására” 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 
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(Tantárgy neve: Kanada társadalmi és politikai rendszere Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 33% 
gyakorlat 66% (kredit%) 

A tanóra92 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők93 (ha vannak): 
tematikus prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb94):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok95 (ha vannak): félévközi dolgozat; 
esszé, 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgató megismerkedik a föderalizmus-elméletekkel, a föderális berendezkedés sajátosságaival, 
előnyeivel és hátrányaival együtt. Ezt követően a tantárgy rövid betekintést nyújt Kanada történetébe és 
politikai kultúrájába,  Kanada politikai életébe, szövetségi és tartományi szintű pártrendszerébe, 
választási rendszerébe. A bennszülöttek helyzete és szerepe Kanada életében képezi a záró témát 
(dokumentumfilmek, csoportvita, lehetőség szerint kiselőadások). A kurzus célja, hogy a Kanada 
politikai rendszerén túl a hallgatók jobban megértsék más, fontos föderális országok politikai 
berendezkedését, működését is. 
 
Emphasis will be put on federalism in general, and on the Canadian federal system in particular. We 
will study the machinery of the Canadian governemt divided between a national government and some 
number of regional governments. A brief examination of the history of Canada, of the Canadian 
political culture, of the Canadian party and electoral systems, and lastly of the place and role of 
aboriginal people of Canada will constitute the major topics of the course.  
 
Témakörök:  

7. Bevezetés 
8. Konföderáció, föderalizmus  
9. Kanada története, demográfiája, politikai kultúrája 
10. Kanada pártjai és pártrendszere. 
11. Választás, választási rendszer 
12. Bennszülöttek Kanadában 
13. Összefoglalás 

 
Major topics: 

1. Introduction to Canadian politics 
2. Confederation, federalism 
3. History of Canada, demography, political culture 
4. Candian parties and party system 
5. Elections in Canada 
6. Aboriginal people of Canada 
7. Summary 

                                                             
 

92 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
93 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
94 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
95 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
− Michael Jackson (2013): The Crown and the Canadian Federalism, Dundurn. 
− Ilonszki Gabrliella (2003): Westminsteri változatok: Angolszász politikai rendszerek. Aula Kiadó. 
− Larry Zimmermann (2003): Észak-Amerikai indiánok, Hitvilág és szertartások, Budapest, Magyar 

Könyvklub. 
−  
Ajánlott irodalom: 
− Nagy Levente (2015): Választás és arányosság, Debrecen, 102 – 124 pp. 
− Adam Dodek (2013): The Canadian Constitution, Dundurn. 
− Stephen Brooks (1994): Canadian Democracy. Toronto, 1994 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 
7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- Ismeretei birtokában a hallgató értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és 

érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali 
folyamatokat. 

- Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről. 
- Alaposan ismeri az adott ország kormányzati rendszerét, hatalmi berendezkedését, az országos 

politika működését. 
- Ismeri a politikai ismeretszerzés forrásait és az információfeldolgozás főbb módszereit. 
b) képességek 
- A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven. 
- Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére. 
- Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására. 
- Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére. 
- Képes összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére szakterületén. 
c) attitűd 
- Nyitott arra, hogy a szerzett ismereteket hitelesen közvetítse. 
- Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens 
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Tantárgy neve: Komparatisztika és politikai elemzések Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 100% 
(kredit%) 

A tanóra96 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők97 (ha vannak): tematikus 
prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb98):  
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok99 (ha vannak): félévközi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja az EU-s tagállamok, valamint politikai rendszereinek megismerése, továbbá a 
Magyarországra nézve fontosabb EU-n kívüli országok politikai rendszereinek az összehasonlítása.  Az 
országok politikai-állami berendezkedésének, a parlament felépítésének, a pártoknak és magának a 
pártrendszernek, valamint a választási rendszernek az órákon közös munka keretében való bemutatására 
kerül sor. 
 
Témakörök: 
 
1. A politikatudomány összehasonlító megközelítése.  
2. Az összehasonlítás módszertani problémai 
3 Államformák európában és a nagyvilágban  
4. Kormányzati rendszerek. A elnöki vs. parlamentáris rendszerei 
5. Különleges kormányformák. A fél-elnöki és vegyes rendszerek. 
6. Társadalmi különbségek  
7. Pártrendszerek.  
8. Választási rendszerek 
9. Korrupció(k) összehasonlítása 
10. Politikai ideológiák.  
11. Demokratizálás – siker és kudarc 
12. Az Európai Unió és egyéb szövetségi rendszerek összehasonlítása 
13. Összegzés 

-  
The goal of the course is to provide students with a comprehensive knowledge the comparison of EU-
member states and the systems of the most important non-EU states. Among other things, through the 
course we will compare state and parliamentary systems, parties and party szstems, social problems and 
systems, and electoral systems. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
- Gabriel Almond et al., Összehasonlító politológia (Budapest: Osiris, 2006) 

Ajánlott irodalom: 

                                                             
 

96 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
97 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
98 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
99 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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− Kardos József és Simándi Irén, Európai politikai rendszerek (Budapest, 2004) 
− Fábián György és Kovács László Imre, Parlamenti választások az Európai Unió országaiban 

(Budapest, 2001) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti 

ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással 
rendelkezik” 

- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és 

érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali 
folyamatokat” 

- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, 
ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 

- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos 

folyamataiban kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket 

megosztja környezetével” 
- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, 

gyakorlati és módszertani újításokkal szemben” 
- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi 

világlátás önfejlesztő módszereire” 
d) autonómia és felelősség 
- „Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására” 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Eric Beckett Weaver, oktató, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Eric Beckett Weaver, oktató, egyetemi docens 
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Tantárgy neve: Az interjútechnika alapjai Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 80 % (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): -  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): zárthelyi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A félév során a hallgatók megismerkednek az interjúk készítésének és feldolgozásának lehetséges módjaival.  
A BA szakon megszerzett metodológiai alapismeretekre és az előző félévben elvégzett kurzusokra 
(Alkalmazott társadalomtudományi módszerek I.)  támaszkodva, a félév során a gyakorlatban alkalmazott  
fontosabb kvalitatív elemzési módszerekkel foglalkozunk.   
A hagyományos szociológiai tartalomelemzés mellett áttekintjük a narratív pszichológiai tartalomelemzés 
azon eredményeit, amelyek relevánsak lehetnek a  szociológiai szintű értelmezés és alkalmazás számára. 
Támaszkodva más diszciplínák hazai élettörténeti kutatásainak eredményeire, a személyes 
dokumentumokbanvizsgált narratív kompozíciós elveknek nem a pszichológiai, hanem a lehetséges 
szociológiai vonatkozásaira koncentrálunk. Kiemelten foglalkozunk a  és a szociológiai (szociálpszichológiai) 
narratív paradigmára épülő elemzési technikákkal és a szociális reprezentáció elméletével. Áttekintjük a dis-
kurzuselmzés módszereit és konkrét lépéseit,  valamint a narratív biográfiai elemzés és a pszichológia 
tartalomelemzés alapjait. 
 
During the semester students are introduced to the possible ways of the preparation and the processing of in-
terviews.  Building on the methodology basics acquired on the BA course and on the courses done in the pre-
vious semester (Applied social science methods I) during this semester the significant qualitative analysis 
methods applied in practice are dealt with. In addition to the traditional sociological content parsing, we will 
review those results of the narrative psychological content parsing that can be relevant for the sociological 
interpretation and application. Relying on the results of the life history results of other fields of study, we will 
focus on the possible sociological and not the psychological relevancies of the narrative composition princi-
ples examined in the personal documents. We will deal with special attention with the traditional techniques 
and the analysis techniques based on the sociological (social psychological) narrative paradigm and with the 
theory of social representation.We will review the methods and the steps of discourse analysis and also the 
basics of the biographical narrative analysis and those of the psychological content parsing. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
• Kovács Éva: Interjús módszerek és technikák. In: Kovács Éva (szerk.): Közösségtanulmány. Módszertani 

jegyzet. Budapest: Néprajzi Múzeum, PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 269-277. 
old.  
• Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport. Budapest: Osiris Kiadó, 231-302. old 
• Solt Otília: Interjúzni muszáj In: Uő: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I. Beszélő, Budapest, 

1998. p: 29–48.- letölthető 
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Ajánlott irodalom:  
• Kovács Éva: Interjús módszerek és technikák. In: Kovács Éva (szerk.): Közösségtanulmány. Módszertani 

jegyzet. Budapest: Néprajzi Múzeum, PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 269-277. 
old.  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) 
a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel 

bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással rendelkezik” 
- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és érdekszervezetek 

tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatokat” 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, ismeri 

a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 
- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos folyamataiban 

kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket megosztja 

környezetével” 
- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, gyakorlati és 

módszertani újításokkal szemben” 
- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi világlátás 

önfejlesztő módszereire” 
d) autonómia és felelősség 
- „Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására” 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Murányi István, oktató, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Murányi István, oktató, egyetemi docens 
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Tantárgy neve: Irányított olvasás, kutatás Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: elmélet 50%; gyakorlat 
50% (kredit%) 

A tanóra100 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők101 (ha vannak) 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb102): folyamatos számonkérés 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok103 (ha vannak): esszé; félévközi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A szeminárium a tudományos kutatás módszertanának megismerésére és tanulmányírási készség fejlesztésére 
ad lehetőséget. A félév első hetében a hallgatóknak kutatási témát és témavezetőt kell választaniuk. A 
szeminárium a tudományos kutatás kulcsfontosságú kérdéseiben kíván segítséget nyújtani: a téma 
kiválasztásában, a megfelelő kutatási módszer kiválasztásában, a kutatás elvégzésében, a következtetések 
levonásában, s az eredmények tanulmány formájában való ismertetésében. Mindezen túl a hallgatók 
dolgozatuk témavezetőjének irányításával további ismereteket szerezhetnek dolgozatuk témaköréből. 
Témavezetőjük irányításával a hallgatóknak a félév végére a kiválasztott kutatási kérdésről 40 000 karakter 
terjedelmű tanulmányt kell készíteniük. A tanulmánynak megfelelő témabibliográfiát és jegyzeteket kell 
tartalmaznia. A félév végén benyújtott tanulmány a témavezető beleegyezésével szakdolgozati témaként 
tovább elemezhető és belőle szakdolgozat készíthető. 

- 
The objective of the seminar is to provide students with the opportunity to improve their skills in writing a 
research article. Students are required to select a supervisor and a topic for their research paper. The seminar 
will guide students through key issues in research design, from choosing a topic, through selecting approaches 
to researching it, to conducting research, drawing conclusions and summarizing the results in written form. In 
addition to that, with the guidance of their supervisor students will deepen their knowledge in the topic of 
their research paper. By the end of the semester students are required to present a 40 000 character length 
research paper on any topic chosen by the student in consultation with a paper supervisor. The research paper 
should contain appropriate footnotes and bibliography. Once chosen, the thesis topic may be further 
developed and refined over the course of the seminar in consultation with the supervisor. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom:  
− U. Eco (1992). Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat Könyvkiadó 
− Berényi, Z. – Gutbrod, H. (2011). Útmutató a sikeres kommunikációhoz, Debrecen: DELA Art – Lícium 

Kiadó 
− A fentieken kívül kötelező még a tanulmány tematikájának megfelelő szakirodalom 
Ajánlott irodalom: 
− E. Babbie (1995). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Budapest: Balassi Kiadó 
− Gyurgyák J. (2000): Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) 

                                                             
 

100 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
101 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
102 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
103 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás 
- „Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel 

bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással rendelkezik” 
- „Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit” 
- „Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és érdekszervezetek 

tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatokat” 
- „Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, ismeri 

a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat” 
- „Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával” 
- „Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről” 
b) képességek 
- „A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és idegen nyelven” 
- „Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk 

értékelésére” 
- „Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására” 
- „Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére” 
c) attitűd 
- „Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt” 
- „A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos folyamataiban 

kellőképp eligazodjon” 
- „Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket megosztja 

környezetével” 
- „Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, gyakorlati és 

módszertani újításokkal szemben” 
- „Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi világlátás 

önfejlesztő módszereire” 
1. autonómia és felelősség 
- „Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére” 
- „Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására” 
- „Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon” 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
Dr. Berényi Zoltán, oktató, egyetemi docens;  
Dr. Balogh László Levente, oktató, egyetemi docens;  
Dr. Eric Beckett Weaver, oktató, egyetemi docens;  
Dr. Nagy Levente, oktató, főiskolai docens;  
Dr. Szabó Szilárd, oktató, egyetemi adjunktus 

 


