
 

ELTE TáTK szociálpolitika mesterképzési szak 

szakdolgozati és záróvizsga követelmények 
 

Szakdolgozat követelményei 
 

Tartalmi követelmények 

Bevezető fejezet 

2 a téma megjelölése, a témaválasztás indoklása, a munka célja 

3 a szakdolgozat készítőjének alaposan ismernie kell a témára vonatkozó szakirodalmat, ha 

szükségesnek ítéli ennek részletes ismertetését, javasoljuk a dolgozat főrészében tegye 

meg. 

4 a szakdolgozó témával kapcsolatos hipotézise, kérdése, vagy a vizsgált probléma 

megfogalmazása 

5 a feldolgozás módszere 

6 a dolgozat felépítésének ismertetése 

A téma fő- és al-, illetve közcímekkel tagolt elemzőkifejtése: 

7 a tagolás történhet az egyes kérdéskörök, a kifejtés logikája vagy időbeliség szerint 

javasoljuk, vázolja, a téma elméleti keretét és értelmezze a feldolgozás során használt 

fogalmakat 

8 a hipotézis megerősítése vagy cáfolata tartozhat a dolgozat főrészébe, de beilleszthető az 

összefoglalásba is 

Összefoglalás 

9 következtetések A hipotézis igazolása vagy cáfolata 

10 az eddigi kutatási eredményektől való eltérés (vagy azok megerősítése) 

11 a témában rejlő további kutatási lehetőségek vázolása 

 

A dolgozat készítőjét megilletik a tudományos kutatásokkal kapcsolatos szabadságok, ezért, ha 

szükségesnek látja, eltérhet a fentiekben vázolt struktúrától. 

 

Formai követelmények 

2 Tartalomjegyzék (a dolgozat elején) 

3 A dolgozat belsőtagolása, az egyes fejezetek, alfejezetek stb. számozással való elkülönítése 

4 Hivatkozások (a lap alján, szöveg közben stb.) 

5 A dolgozat befejezése után következnek a mellékletek, függelékek, dokumentumok. A 

téma kifejtésével kapcsolatos, az okfejtés megértéséhez nélkülözhetetlen táblázatokat és 

ábrákat a dolgozat főszövegében helyezze el. Minden táblázatot és ábrát sorszámmal és 

címmel kell ellátni, s jelölni szükséges az adatok forrását is. 



 

6 A dolgozatot a szerzők neve szerinti betűrendbe szedett irodalomjegyzék zárja. A 

hivatkozás megjelölésénél kövesse valamelyik akadémiai hagyományt. Sose feledkezzen 

meg arról, hogy az internetes forrásokat is pontosan kell jelölni. 

7 2,5 centiméteres margók 

8 1,5-es sortávolság 

9 12-es betűméret (Calibri) 

10 oldalszámozás jobb oldalon alul 

Minimum 50 oldal, maximum 70 oldal tartalmi rész, ebben nincs benne az első oldal, a 

tartalomjegyzék, mellékletek, függelékek, stb. 

A feltöltött példány első oldala: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Társadalomtudományi Kar 
MESTERKÉPZÉS 

a szakdolgozat címe 

 Konzulens:  Készítette: 
név  hallgató neve 

NEPTUN-kód 
szociálpolitika szak 

év, hónap (pl. 2019. április) 

  



 

HKR 457/D. § 

 

ad 81. § (10); 84. §. 

  

(9) Szociálpolitika mesterképzési szakon 

a) a záróvizsga az alábbi két részből áll: 

aa) a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt megvédi dolgozatát az opponensi bírálattal szemben, és 
válaszol a dolgozattal kapcsolatos, valamint a választott téma széleskörű ismeretéről tájékozódó 
kérdésekre;  ab) a hallgatók az átfogó témaköröket tartalmazó tételek egyikéről számolnak  be. A 
tétel kidolgozására a záróvizsga-bizottság a hallgatók számára előzetes felkészülési lehetőséget 
biztosít; 
ac) a záróvizsga-bizottság külön értékeli a védést és a tételre adott választ, mindkét esetben 

ötfokozatú érdemjeggyel; 

b) a záróvizsga érdemjegye a szakdolgozat, a védés és az elméleti kérdésre adott három jegy 

számtani átlaga, két tizedes jegyre számolva; 

c) az oklevél minősítése az alábbi 3 érdemjegy számtani átlaga két tizedes jegyre számolva: 

ca) szakdolgozat jegyének és a védés jegyének számtani átlaga, 

cb) a kihúzott tételre kapott érdemjegy, 

cc) levelező tagozaton LSPD-08 Projekt elemzés (3. féléves) kurzus érdemjegye, 

cd) nappali tagozaton SPD-08 Projekt elemzés (3. féléves) kurzus érdemjegye. 

   



 

ELTE TáTK szociálpolitika mesterképzési szak 

 

 ZÁRÓVIZISGA TÉTELEI 

 2015/16. tanév első félévétől: 
(megegyezik az osztatlan képzés 12 tételével) 

 

Szociálpolitika szakon a tizenkét tétel közül egyet húz a hallgató a vizsgán. Minden tétel esetében 
kérjük, hogy a témát történeti, szociológiai, jogi és közgazdasági összefüggésben is tárgyalja, 
ismerje a témára vonatkozó legfontosabb társadalomstatisztikai adatokat és a kérdéskörrel 
kapcsolatos legfontosabb magyarországi fejleményeket. Az egyes tételeknél csupán néhány, a 
felkészülést segítő szakirodalmat soroltunk fel. 
 

1. tétel: A rendszerváltás szociális hatásai és szociálpolitikai következményei 

A politikai és gazdasági változások főbb jellemzői. Társadalmi struktúra és foglalkoztatás.  

A piacgazdaságra és a plurális politikai rendszerre való áttérés hatása a szociálpolitikára.  

Az államszocializmus jóléti politikája és a rendszerváltás utáni szociálpolitika összevetése 

• Ferge Zsuzsa: ...mindig más történik : A jóléti állam lehetséges jövőképei Magyarországon 

2015-ig In: A társadalmi kohézió erősítése. szerk. Tausz Katalin pp. 54-67. Budapest : Új 

Mandátum Könyvkiadó, 2006 

• Ferge Zsuzsa: Struktúra és szegénység In: Társadalmi metszetek érdekek és hatalmi 
viszonyok, invidualizáció. szerk. Kovách Imre pp. 479-500. Budapest : Napvilág Kiadó, 2006 

• Ferge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában L’Harmattan kiadó, Bp., 

2012. 151-253.old. 

• Ferge Zsuzsa: Van-e negyedik út? A társadalompolitika esélyei KJK, Bp., 1989. (5. fejezet, 

69-162.) 

• Kolosi Tamás – Tóth István György (2008) A rendszerváltás nyertesei és vesztesei – 

generációs oldalnézetből. Tíz állítás a gazdasági átalakulás társadalmi hatásairól In: Kolosi 

T. – Tóth I. Gy. (szerk.) Társadalmi Riport 2008 TÁRKI, Bp. 

• Lakner Zoltán (2005): A megszakítottság folyamatossága. Változó prioritások a 

rendszerváltás utáni magyar szociálpolitikában. 

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=1390&articleID=4978&ctag=articlelist&iid=1  

• Szalai Júlia: Nincs két ország …? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a 

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

• Valuch Tibor (2001) A szociális viszonyok változásai in: Magyarország 

társadalomtörténete a XX. 

század második felében, Osiris,  344-357. 

• Mózer Péter: Szociálpolitikai jövő időben Esély 2011/6 

• Ladányi János: Leselejtezettek L’Harmattan Kiadó, Bp. 2012 (IV. fejezet, 133-172.) 

  

2. tétel:  Szegénység és társadalmi kirekesztődés 

http://www.fergezsuzsa.hu/docs/mindig_mas_tortenik.pdf
http://www.fergezsuzsa.hu/docs/mindig_mas_tortenik.pdf
http://www.fergezsuzsa.hu/docs/struktura_es_szegenyseg.pdf
http://www.fergezsuzsa.hu/docs/struktura_es_szegenyseg.pdf
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=1390&articleID=4978&ctag=articlelist&iid=1
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=1390&articleID=4978&ctag=articlelist&iid=1


 

A szegénység fogalma, mérése, mértéke. Szegénység, depriváció, marginalizálódás, szegregáció, 

társadalmi kirekesztődés. Szegénység és társadalmi egyenlőtlenségek a rendszerváltás utáni 

Magyarországon. A jóléti újraelosztás. 

• A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010. 

  Statisztikai Tükör VI. évf. 3. sz. 2012. január 18. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/laekindikator/laekindikator10.pdf 

• Jövedelmi helyzet, 2010. Statisztikai tükör V. évf. 82. szám. 2011. december 6. 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/jovhelyzet/jovhelyzet10.pdf 

• Létminimum 2010. KSH 2012. június 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/letmin/letmin11.pdf 

• Sen, Amartya: A relatív szegény. Esély 1992/2 

http://www.esely.org/kiadvanyok/1999_2/arelativ_szegeny.pdf 

• Szalai Júlia: A jóléti fogda I-II. Esély, 2004/6, 2005/1  http://www.szochalo.hu 

• Sen, Amartya: Társadalmi kirekesztés: Fogalom, alkalmazás és vizsgálat. Esély 2004/4. 

http://www.szochalo.hu/index.php?id=772&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=

102351 &tx_ttnews[backPid]=1370&cHash=dbc17dda15 

• Gans, H.J.: Mire szolgálnak az érdemtelen szegények? Esély 1992/ 

• Townsend, Peter: Szegénység-elméletek. In: Ferge Zs.-Lévai K. szerk.: A jóléti állam 183-

193 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

• Ferge Zsuzsa (2012): Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában. L’Harmattan, 

2012, Budapest, 67-102. old. (A kirekesztés útjai) 

• A  nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia 

http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf 

• Scharle Ágota (2012): A tartós szegénység csökkentésének lehetséges eszközei 

Magyarországon. In: Felemelkedés közös erővel: a tartós mélyszegénység csökkentése 

célhoz kötött támogatások révén. Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány 2012. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120329_haha_tanulmany.pdf 

  

3. tétel:   Foglalkoztatás, munkanélküliség 

A munkaerő-piaci folyamatok nemzetközi összehasonlításban. A munkanélküliség fogalma, 

mérése, társadalmi következményei. A munkanélküliség kezelése a jóléti államokban. 

Foglalkoztatási programok. A hazai munkanélküliség sajátosságai és kezelése, a 

munkanélkülieknek nyújtott ellátások és szabályozásuk. A „workfare” elv megjelenése és 

gyakorlati megvalósulása. 

• Augusztinovics Mária: Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj. Közgazdasági Szemle, LII. 

évf., 2005. május (429–447. o.) 

• Robert Castel: A szociális kérdés alakváltozásai Kávé Kiadó, Bp. 1998. 349-432 

• Csoba Judit: A tisztes munka L’Harmattan, Bp., 2010. (2-3. és 7-8. fejezet) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/laekindikator/laekindikator10.pdf
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/jovhelyzet/jovhelyzet10.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/letmin/letmin11.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/1999_2/arelativ_szegeny.pdf
http://www.szochalo.hu/
http://www.szochalo.hu/index.php?id=772&tx_ttnews%5bpointer%5d=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=102351&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1370&cHash=dbc17dda15
http://www.szochalo.hu/index.php?id=772&tx_ttnews%5bpointer%5d=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=102351&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1370&cHash=dbc17dda15
http://www.szochalo.hu/index.php?id=772&tx_ttnews%5bpointer%5d=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=102351&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1370&cHash=dbc17dda15
http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf


 

• Silja Häusermann - Bruno Palier Foglalkoztatás-barát jóléti reformpolitikák a 

posztindusztriális gazdaságokban In: Nyilas Mihály (szerk.) Nemzetközi kitekintés a 

foglalkoztatási- és jóléti politikák alakulásáról 62-86. 

http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/cat_view/693-tavoktatasi-tananyagok?start=5 

• Köllő János: A pálya szélén. Osiris Kiadó, Bp., 2009. 15-43., 180-206. 

• Mózer Péter: Pénzügyi ösztönzők, illetve ellenösztönzők, és a munkaerőpiac kapcsolata In.: 

Mózer P. – Tausz K. (szerk.)  „A szociális segélyezés szerepe a segélyezettek 

életminőségének alakulásában” 

http://www.employmentpolicy.hu/engine.aspx?page=252_3&switch-content=252_szocialis&swi 

tch-zone=Zone1&switch-render-mode=full 

• Munkaerőpiaci tükör aktuális száma http://www.mtakti.hu/kiadvany/mt.html 

• Simonyi Ágnes: Aktiválás – foglalkoztatás – és szociálpolitikák eszközeinek és 

intézményeinek 

összehangolása a fejlett  országokban Esély 2012/2.  

http://www.esely.org/kiadvanyok/2012_2/simonyi.pd  

• Fazekas Károly és Scharle Ágota: Nyugdíj, segély, közmunka   Budapest, 2012 

http://econ.core.hu/file/download/20evfoglpol/kotet.pdf 

• Cseres-Gergely Zsombor – Molnár György: Közmunka, segélyezés, elsődleges és 

másodlagos munkaerőpiac, http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b331.pdf 

  

4. tétel:   Családtámogatási rendszerek 

Család, családszerkezet. A család jellemzőinek átalakulása. A gyermekes családok helyzete a mai 

Magyarországon. A családi ellátások rendszere, jogi szabályozása. 

• Darvas Ágnes – Mózer Péter: Kit támogassunk? Esély 2004/6. szám 

http://www.szochalo.hu/folyoiratok/esely/ 

• Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 

(2011-2020) 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_hungary_strategy_hu.pdf  

• Darvas Ágnes – Tausz Katalin: Gyerekszegénység. DEMOS Magyarország Alapítvány 54 p., 

2006. október 

• Andorka Rudolf (1997) A család , in: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris Kiadó, 

8.fejezet 272-282., 11.fejezet 351-357. 

• Anthony Giddens  (2001) A család in: Elszabadult világ, Napvilág Kiadó, 61-77.o. 

• Tóth G. Csaba – Virovácz Péter: Nyertesek és vesztesek. A magyar egykulcsos adóreform 

vizsgálata mikroszimulációs módszerrel, Pénzügyi Szemle 2013/4. 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=118622 

• Friedrich Ebert Stiftung: Demográfiai kihívások Európában. Az alapvető problémák 

áttekintése, különös tekintettel Kelet-Közép-Európára 

http://www.fesbp.hu/common/pdf/demographic_challenges_hu.pdf 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2012_2/simonyi.pd
http://www.esely.org/kiadvanyok/2012_2/simonyi.pd
http://econ.core.hu/file/download/20evfoglpol/kotet.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b331.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b331.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b331.pdf
http://www.szochalo.hu/folyoiratok/esely/
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=118622
http://www.fesbp.hu/common/pdf/demographic_challenges_hu.pdf


 

• Gösta Esping-Andersen: Egy gyermekközpontú társadalmi beruházási stratégia, Esély 

2008/5. 

• Juhász Gábor és Tausz Katalin (2012): Szociális jog. (A 2011. december 31-én hatályos 

állapot szerint). A TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0043 – „A szociálpolitikus és a szociális 

munkás képzés megújítása az ELTE és a BCE együttműködésében” (SZOCMEG) projekt 

keretében 

készült elektronikus kiadvány , Budapest 2012; 118-133. o. Tanszéki honlapon 

• 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 29/A-29/B §§ (családi 

adókedvezmény) 

• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól; 40-49. §§ 

(terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekek után járó táppénz) 

• 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról; 18-24. §§ 

(pénzbeli gyermekvédelmi ellátások) 

  

5. tétel:  Egészségpolitika 

Az egészségügyi rendszerek alternatív modelljei. A forrásteremtés és forrás elosztás főbb 

típusai. A nyugat-európai egészségpolitikák fő jellemzői az elmúlt két-három évtizedben. A 

magyar lakosság egészségi állapota és az egészségügyi rendszer főbb jellemzői napjainkban. 

• A magánszektor és a privatizáció szerepe az európai egészségügyi rendszerekben. Az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Bizottságának 2002. szeptember 16-19-i, 

52.  ülésére készült háttéranyag  (magyar  nyelven) 

http://www.eski.hu/new3/politika/egeszsegpol/who.htm  

• Babusik Ferenc: Hozzáférési különbségek az egészségügyi alapellátásban I-II., Esély 

2004/4-5.  

• Culyer, A: Egészségügyi szolgáltatások a vegyes gazdaságban. Esély, 1991, 3, 37-48. 

• Csaba Iván:A magyar egészségügy Zöld könyve, 2006. 

http://www.kormanyzas.hu/071/01_Csaba_zoldkonyv.pdf 

• Ferge Zsuzsa: A Zöld Könyv és a társadalmi tények. In. Egyenlítő, IV. 2006. 4. sz. 24-24.  

• Mihályi Péter: Az egészségbiztosítás reformjának fogalmi keretei, Esély 2007/5. 

• Orosz É (2001): Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika (1. 

és 2. fejezet)   

• Orosz Éva: Mi várható és mi nem az üzleti egészségbiztosítóktól. In Népszabadság, 2007. 

március 3. Letölthető: http://www.nol.hu/cikk/437553/ 

• Orosz, Éva (2009) Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai 

törekvések a 21. század elején,  Esély, 6. szám 3-27.o. 

http://www.esely.org/index.php?action=mutat&id=128 

• Stiglitz, J.E.: A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK,2000, Az  egészségügy.    1997. 

évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól   2011. évi CLVI. 

törvény IX. fejezete a szociális hozzájárulási adóról. 

http://www.eski.hu/new3/politika/egeszsegpol/who.htm
http://www.eski.hu/new3/politika/egeszsegpol/who.htm
http://www.kormanyzas.hu/071/01_Csaba_zoldkonyv.pdf
http://www.nol.hu/cikk/437553/
http://www.esely.org/index.php?action=mutat&id=128


 

• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (+217/1997. (XII. 1.) 

kormányrendelet). 

 

6. tétel:  Nyugdíjbiztosítás, idősgondozás 

A társadalombiztosítási ellátások. A nyugdíjrendszer főbb típusai. A magyar 

társadalombiztosítás története. A magyar nyugdíjrendszer rendszer reformja az 1990-es 

években. A magyar társadalom demográfiai jellegzetességei; az időskorúak szociális problémái; 

az időskorúakat célzó ellátások. 

• Augusztinovics Mária: Mit reformáljon a nyugdíjreform?  

• Ferge Zsuzsa: Tiszta és homályos társadalmi szerződések. In: Körkép reform után. 

Tanulmányok a nyugdíjrendszerről. Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2000 . Letölthető: 

http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b113/ch01.html  

• Szabó Sándorné Csemniczki Katalin: Nyugdíjrendszerünk 1929-től 1997-ig. In. 

Augusztinovics M. (szerk.): Körkép reform után. Tanulmányok a nyugdíjrendszerről. 

Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2000. vagy: 

http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b113/  John Myles: Új társadalmi szerződés 

az idősekkel? Esély 2007/6. 

• Stiglitz, J.E.: A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK,2000, Nyugdíjbiztosítás 

• Szikra Dorottya: Modernizáció és társadalombiztosítás a 20. század elején. In. 

Augusztinovics Mária (szerk.): Körkép reform után. Tanulmányok a nyugdíjrendszerről. 

Közgazdasági Szemle Alapítvány,  Budapest.  2000.  11  –  28.  old. 

 Letölthető: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b113/ch01.html 

• Katharina Müller: A magyar nyugdíjreform politikai gazdaságtana. In. Körkép reform 

után… pp51-93. vagy: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b113/  

• Simonovics András: Nyugdíjmegszorítás. Élet és Irodalom, LV. évfolyam 21. szám, 2011. 

május 27.  http://www.es.hu/simonovits_andras;nyugdijmegszoritas;2011-05-25.html 

• 'Méltóképpen - Időskorban' projekt' http://www.obh.hu/allam/2010/pdf/idoskorban.pdf 

• Demográfiai jövőkép, 2011 86-105.old., 

http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.

pdf 

• Mitchell A. Orenstein: Globális nyugdíjpolitika, in Nyilas Mihály (szerk.): Globális 

szociálpolitika http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/cat_view/693-tavoktatasi-

tananyagok?start=5  

• 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásairól a és a magánynyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. 

• 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról. 

• 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete a szociális hozzájárulási adóról. 

• 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a 

korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról. 
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• 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról. 

  

7. tétel:  Lakáspolitika, hajléktalanság 

Lakáspolitika az 1945 utáni Magyarországon. A lakásprivatizáció és hatásai, a lakáskörülmények 

változásai. A társadalmi egyenlőtlenségek és a lakásrendszer összefüggései.  A lakhatás 

biztonságának feltételei. A lakáshoz jutás és a lakhatás támogatása. A díjhátralékosság kezelése. 

A lakásbérlők jogainak védelme. A hajléktalanság okai. A hajléktalanná válás és a tartós 

hajléktalanság következményei. Az ellátórendszer jellegzetességei és hiányosságai. 

• Bényei – Gurály –Győri-Mezei: Tíz év után. Esély 2000. 1. 

• Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai, Esély 1999.1 

• Gurály-Győri-Mezei-Pelle: A margó szélén. Esély 2002/3. 30-54. 

• Győri Péter-Tausz Katalin: A díjhátralékprobléma szociálpolitikai nézőpontból. In: 

Megelőzés és együttműködés. A díjhátralék-probléma megoldási lehetőségei helyi szinten. 

Pontes Kft. Nagykovácsi 1999.15-30.old.   

• Hegedűs József: Lakáspolitika és lakáspiac - a közpolitika korlátai, Esély 2006/5.  

• Kőnig Éva: Adósságkezelés: sikerek és kudarcok. Esély, 2006/1. 

Lakner Zoltán: Versengő célok, versengő elvek. Lakáspolitika és politikai motivációk 1990-

–2003, Esély 2003/6.  www.esely.org/kiadvanyok/2003_6/LAKNER.pdf 

• Oross Jolán: A hajléktalanság kezelése Magyarországon. In: Kézikönyv szociális 

munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2.kiadás, 2002 

http://www.szochalo.hu/upload/oross_hajlektalansag.rtf  

• Fehér Boróka – Somogyi Eszter – Teller Nóra: Állami és önkormányzati lakáspolitikák a 

hajléktalanság megelőzése szempontjából, Esély 2012/4. 

  

8. tétel:  Oktatáspolitika   

Oktatás, oktatáspolitika. Az oktatási rendszer szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentésében. Magyarországi helyzetkép. 

• Csapó Benő, Fazekas Károly, Kertesi Gábor, Köllő János, Varga Júlia: Oktatás és 

gyerekesély. 

http://www.gyerekesely.hu/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,9/Itemid

,3/  

• Havas Gábor: Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és az óvoda 

http://www.gyerekesely.hu/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,38/dir,D

ESC/or der,date/limit,10/limitstart,20/ 

• Jelentés a magyar közoktatásról 2010.  1., 2., 9. 10. fejezet. 

http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/tartalomjegyzek 

• Radó Péter: Az oktatáspolitika elszabadult hajóágyúi. Beszélő 2011. október 16. évf. 10.  

szám. http://beszelo.c3.hu/cikkek/ofelsege-az-allam 
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• Radó Péter: Oktatási egyenlőtlenségek Magyarországon Esély 2007/4 

• Neményi Mária: Oktatási esélyegyenlőtlenségek Európában és Magyarországon Esély: 

2013./2  

• Szalai Júlia: A szabadságtalanság bővülő körei. Az iskolai szegregáció társadalmi 

„értelméről” Esély 2010.3. 

  

9. tétel:  Önkormányzati szociálpolitika 

A magyar segélyezési rendszer jellemzői, jogi szabályozása. A segélyezés elméleti kérdései. A 

segélyezési rendszer a rendszerváltás utáni Magyarországon. A szociális szolgáltatások. 

• Bugarszki Zsolt: A szociális szolgáltatások várható alakulása – 2005–2015. in: Stratégiai 

kutatások – Magyarország 2015. A társadalmi kohézió erősítése (szerk: Tausz Katalin) Új 

Mandátum Könyvkiadó, 2006, 

http://www.socio.mta.hu/konyvek/7_tarsadalmi_kohezio.pdf  Ferge Zsuzsa: A magyar 

segélyezési rendszer reformja. Esély 1995/6., 1996/1., 1996/2. 

• Győri Péter– Mózer Péter: Tékozló koldus ruháját szaggatja 

http://bmszki.hu/file/tekozlo/tekozlo01/Tekozlokoldus01Avaltozat.doc  

• Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – 

Pécs, 2002. (2. rész, 73-118.) 

• Horváth M. Tamás: Közmenedzsment. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2005. (2. 

fejezet, 39-64.) 

• Juhász Gábor és Tausz Katalin: Szociális jog. (A 2011. december 31-én hatályos állapot 

szerint). A TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0043 – „A szociálpolitikus és a szociális 

munkás képzés megújítása az ELTE és a BCE együttműködésében” (SZOCMEG) projekt 

keretében készült. elektronikus kiadvány , Budapest 2012; 134-220. o. 

• Csoba Judit: Szolgáltatás vagy társadalmi kontroll? Esély 2014.3.  

• Szalai Júlia: A jóléti fogda. Esély, 2004. 6. és 2005.1. 

• Hoffman István: A területi szociális közszolgáltatások igazgatása - nemzetközi 

kitekintéssel, a közelmúlt és a jelen magyar szabályozásának tükrében - 2013.4. 

• 1993. év III. törvény a szociális igazgatásrólés a szociális ellátásokról 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról 

  

10. tétel:  Jóléti állam 

A jóléti állam kialakulása és fejlődése. A jóléti állam működését meghatározó értékek és 

ideológiák. Jóléti állam tipológiák. A jóléti állam átalakulásának főbb irányai Európában. 

• Andorka R, S. Hradil, J. L. Peschar (szerk.): Társadalmi rétegződés. Aula, Bp. é. n. 503-531. 

• Barr, Nicholas: A jóléti állam gazdaságtana. Akadémia Kiadó, Bp., 2009, 91-121. 

• Bujalos I. – Nyilas M. (szerk.): Az új jobboldal és a jóléti állam. Hilscher Rezső 

Szociálpolitikai Egyesület – ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tanszék, Budapest, 

1996. 257-282, 357-396, 430-469 
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• Csaba, Iván - Tóth István György szerk.: A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris, Bp. 

1999, 7-42., 89-112. 

• Ferge Zs. – Lévai K. (szerk.): A jóléti állam. ELTE Szociológiai Intézet – T-Twins K., Budapest, 

1991, 50-59., 74-97., 116-134., 223-239. 

• Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. HRSZE 2000. 71-95 

• Nyilas Mihály (szerk): A jóléti állam a 21. században, HRSZE 2009. 

• Gösta Esping-Andersen: Ismét a Jó Társadalom felé? Esély 2006/6. 

• Bob Deacon, Michelle Hulse és Paul Stubbs: A globalizáció és a szociálpolitika, in Nyilas 

Mihály (szerk.): Globális szociálpolitika 6-25. 

http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/cat_view/693-tavoktatasi-tananyagok?start=5  

• Nicola Yeates: Szociálpolitikai célkitűzések és követendő stratégiák a globalizáció korában. 

Kritikai észrevételek, in Nyilas Mihály (szerk.): Globális szociálpolitika 26-47. 

http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/cat_view/693-tavoktatasi-tananyagok?start=5 

 

11. tétel:  Szociálpolitika és az európai integráció 

A szociális dimenzió fejlődése, főbb jellemzői az Európai Unióban. Az Európa Tanács Szociális 

Kartája. Az Európai Unió szociális politikái.  Az európai szociális modell. Jóléti rendszer típusok, 

szociálpolitikai dilemmák, jóléti paradigmaváltás az Európai Unió országaiban a 21. század 

elején. 

• Sziklai István (szerk.) (2012): Az Európai Unió szociális politikái. Budapest, 2012., ELTE TáTK 

(letölthető a kari honlapról) 

Gyulavári Tamás (szerk.) (2004): Az Európai Unió szociális dimenziója. Budapest, 2004., 

OFA-SZCSM kiadása 

• Mary Daly: Merre tart az EU szociálpolitikája? Számvetés és értékelés a lisszaboni 

társadalmi befogadási folyamat alakulásáról. Esély 2009. 1. 

• Tomka Béla (2004): Az Európai Szociális Modell múltja és jelene- kelet-közép-európai 

perspektívák. Esély 2004. 5. 

• Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011 – 2020 1. melléklete: Helyzetelemzés 

http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia-dokumentumok  

• Nyilas Mihály: A „Szociális Európa” esélyei és az európai jóléti rendszerek átalakítása. In: 

Tausz Katalin (szerk.): A társadalmi kohézió erősítése. Budapest, 2006: Új Mandátum 

Könyvkiadó. 30-53. o. 
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12. tétel:  Társadalmi biztonság – szociális biztonsági rendszer 

A társadalmi biztonság fogalma. A társadalmi biztonsági rendszerek kialakulásának történeti 

okai. A szociális biztonsági rendszerek típusai, elemei, jogi szabályozásuk. A szociális 

kockázatokkal szembeni védelem történelmi alakváltozatai. 
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