
 

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉS - Pszichoszociális fogyatékosság és addiktológia 

specializáció tárgyai 

15 kredit a kötelezően választható sávból 

 

1.) SZMBA204 – Deviancia és diverzitás (4 kredit) 

A kurzus célja:  
Általános áttekintést ad az egyes iskolák és irányzatok devianciaértelmezéséről és 

megközelítéseiről, mindvégig a megismerés olyan pozíciójából, mely egy lépés távolságból, az 

adott elmélet történelmi és társadalmi körülményeit és kritikáját is szem előtt tartja.  

 

Irodalom: 

Rácz József (szerk.) (2002): Devianciák – Szabálykövetők és bajkeverők, Újmandátum 

Könyvkiadó, 2001. 

Pikó Bettina [szerk.] (2002): A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái 

a modern társadalomban, JATE Press, Szeged 

 

2.) SZMBA309 Mentális zavarral élő emberek közösségi ellátásai ( 4 kredit) 

A kurzus célja:  

A hallgatók ismerjék meg a pszicho-szociális hátránnyal élő emberek szociális, társadalmi 

helyzetét, a különböző rehabilitációs lehetőségeket, pszichoszociális stratégiákat. Betekintést 

kapnak a közösségi alapú pszichiátriai ellátásba, multidiszciplináris team munkába, valamint a 

szociális munkás szerepeibe a pszichoszociális hátránnyal élő emberek rehabilitációjában. 

 

Irodalom:  

Bulyáki T, Harangozó J (szerk): Közösségi pszichiátria kézikönyve. Budapest 2018, Ébredések 

Alapítvány  

 

 

3.) SZMBA306 - Szociális munka szenvedélybeteg emberekkel  

 

A kurzus célja:  

A kurzus során a hallgatók megismerik a szenvedélybetegeket ellátó intézményrendszert és az 

egyes szolgáltatásokban a szociális munkások szerepét. Emellett tisztában lesznek a 

szerhasználókkal végzett segítő munka lehetőségeivel, sajátosságaival, a módszerek 

elméleteivel és azok gyakorlati alkalmazásával.  

Irodalom:  

Demetrovics Zsolt (szerk) – Addiktológia alapjai III., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009,  

Szécsi Judit: Újfajta pszichoaktív szerek használata a mélyszegénységben élők körében – 

kutatási tapasztalatok, in: Felvinczi Katalin (szerk.): Változó képletek – új(abb) szerek: 

kihívások, mintázatok, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2017, 69-87., ISBN 978-963- 

 

 



 

4.) SZMBA307 Szociális munka a rehabilitációban és az egészségügyben – 4 kredit 

A tárgy célja:  

A hallgatók elsajátítsák a rehabilitáció elméleti hátterét, irányzatait, a szociális és egészségügyi 

intézményekben alkalmazott eljárásokat és módszereket. Különös jelentőséget kap a 

munkarehabilitáció szervezése és működtetése, valamint a szociális munkás szerepe és feladatai 

a rehabilitáció teljes folyamatában. Cél továbbá, hogy a hallgatók a pszicho-szociális hátránnyal 

élő (mentális zavarral élő emberek, szenvedélybeteg, hajléktalan ember) megváltozott 

munkaképességű embereknek hatékony segítséget tudjanak nyújtani a nyílt munkaerő-piaci 

elhelyezkedéshez. 

 

Irodalom:  

Bulyáki Tünde: Pszichés zavarral élő, megváltozott munkaképességű emberek hatékony 

munkarehabilitációja (A közösségi gondozó a rehabilitációs folyamatban). In.: Hegyesi Gábor  

emlékkönyv. Szerkesztette: Dr. Kövér Ágnes. ELTE TÁTK Szociálismunkás-képző Tanszék 

2012. 59-69.p 

Légmán Anna: „Nem engedtek dolgozni”, Egy skizofrénnek diagnosztizált ember 

élettörténetéről, Esély, 2015/3 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2015_3/2015-3_3-

2_Legman_Nem%20engedtek_dolgozni.pdf 

 

5.) SZMBA501 Pszichoszociális rehabilitációs stratégiák (4 kredit) 

A kurzus célja:  

A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a pszichoszociális megközelítés alapelveit, 

elméleti keretét, fejlődésének történetét. A gyakorlatban alkalmazható módszerek és technikák, 

az elsősorban a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek ellátásából hozott nemzetközi 

és hazai jógyakorlatok tovább segítik a szemlélet megértését és elmélyülését.  

 

Irodalom:  

Bulyáki Tünde: Mentális zavarral élő emberek felépülését támogató pszichoszociális 

srtatégiák. ELTE TÁTK, http://tatk.elte.hu/file/Bulyaki_Mentalis_zavarral_elok.pdf 

Bulyáki Tünde, dr. Harangozó Judit: A közösségi pszichiátria kézikönyve, Ébredések 

Alapítvány, Budapest, 2006 

 

 

6.) SZOCBA87. - Mai szociális problémák és szociálpolitikai válaszok (3 kredit) 

 

A kurzus célja:  

Néhány fontos és aktuális téma kifejtésével képet adjon a szociálpolitikaműködéséről. Ennek 

során főleg azon van a hangsúly, hogy milyen okai vannak az adott szociális probléma 

kialakulásának, illetve ennek nyomán milyen elméleti és gyakorlati szociálpolitikai válaszok 

történnek. 

 

Irodalom: 

Esélyegyenlőtlenség-Mit tehetünk ellene? Interjú Tony Atkinsonnal, ESÉLY, 2016-5. 

 http://www.esely.org/kiadvanyok/2016_5/Esely_2016-5_2-1_Atkinson_Egyenlotlenseg.pdf 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2015_3/2015-3_3-2_Legman_Nem%20engedtek_dolgozni.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2015_3/2015-3_3-2_Legman_Nem%20engedtek_dolgozni.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2016_5/Esely_2016-5_2-1_Atkinson_Egyenlotlenseg.pdf


Atkinson A.: Egyenlőtlenség - Mit kellene tennünk? Kossuth Kiadó 2017, 19-59.o. 

Barr N.: A jóléti állam gazdaságtana, Bp. Akadémia Kiadó, 2009 91-120.o. 

 


