
 

ÁLTALÁNOS SZOCIOLÓGIA  

Záróvizsga Tételek 

 

 

1 A szociológia kialakulása és helye a tudományok rendszerében 

2 A modern társadalomtudomány megalapozói Saint-Simon, Comte, Marx 

3 A szociológia klasszikusai: Émile Durkheim, Max Weber 

4 A szociológia fejlődése a XX. században és napjainkban 

5 Módszertani alapelvek: a megismerés és kutatás, operacionalizálás. 

6 Az adatgyűjtés módszerei: mintavétel, megfigyelés, kérdőív, dokumentumelemzés 

7 Modernizáció: fogalmi elméleti problémák   

8  Társadalmi struktúra és rétegződés: alapfogalmak 

9 A magyar társadalom szerkezetének történelmi alakulása a második világháborúig. Erdei 

Ferenc modellje 

10 A magyar társadalom szerkezetének történelmi alakulása a második világháború után. 

Szelényi Iván modellje 

11 A társadalmi mobilitás és csatornái. Az intra- és az intergenerációs mobilitás. A migráció. 

12 A társadalmi szocializáció folyamata 

13 A család szociológiai alapfogalmai: a család típusai és életciklusok 

14 A család funkciói. A válás társadalmi problémái. Változó nemi szerepek. 

15 A család nagysága és a termékenység alakulása, demográfiai trendek. 

16 Kultúra: normák és értékek 

17 Előítéletesség: sztrerotíp gondolkodás és diszkrimináció 

18 A deviancia fogalma és a deviáns magatartás társadalmi tényezői. 

19 A deviáns viselkedés fajtái, és a társadalmi válaszok 

20. Vallás a modern társadalomban 

21 A település társadalmi jelenségei. Az urbanizáció folyamata. Az urbanizáció 

Magyarországon. 

22 A falu a településhálózatban. A város szociológiai jelenségei. 

23 A társadalmi csoport fogalma és struktúrája. A státusz és szerep a csoportban. A csoport 

típusai 

24 A politikai szociológia keletkezése. A politika fogalma. Hatalom és uralom. 

25 A politikai rendszer fogalma. Alrendszerek a politikai rendszerben. A magyar politikai 

rendszer történelmi vonásai. 



26 A választási modell és korlátai. 

27 Érdek és politika-pluralizmus a politikában. A közvélemény, mint politikai jelenség. 

28 A politikai kultúra fogalma. Politikai szubkultúrák.A politikai kultúra típusai, és regionális 

különbségei. 

29 A magyar politikai kultúra sajátosságai. 

30 A politikai rendszer input és output tényezői: a politikai rendszer folyamat modellje. 

Politikai rendszer és legitimáció. A politikai rendszer funkciói. 

31 A döntés problémái a politikai rendszerben: a döntés elméleti dimenziói. A politikai döntés 

optimalizálásának esélyei. 

32 A közigazgatási döntés szociológiai problémái: a jogszabály szerepe a döntésben. A 

diszkrecionális elem és befolyásoló tényezői. A döntés helyi befolyásolásának lehetőségei. 

33 A konfliktus fogalma. A konfliktusok szintjei és funkciói. A politikai konfliktus: 

konfliktus-felfogások. A konfliktuskezelés. 

34 A szervezet fogalma. A szervezet és szervezetrendszer. A szervezet és társadalmi 

környezete. 

35 A szervezet és a társadalom funkcionális viszonya. A szervezet struktúrája. Irányítás-

vezetés-hierarchia a szervezetben. Információs folyamatok. 

36 Hatalmi, érdek- és kontrollviszonyok a szervezetben. A szervezet és az egyén. 

37 A politikai párt. A pártszociológia főbb kutatási területei. A pártok fejlődése és különböző 

típusai. 

38 Az állami-politikai szervezetek: a legitim hatalom monopóliuma. Az állami-politikai 

szervezetek és a társadalmi környezet sajátos viszonya. A formális és a reális döntések 

elválása. 

39 Bürokratikus szervezet, bürokrácia, bürokratizmus: fogalmi-elméleti problémák.  

40 A bürokrácia sajátos vonásai, a bürokrácia, mint hatalom  és a bürokratikus elit. 

41 A bürokratizmus, mint a bürokratikus szervezet diszfunkcionális következménye és a 

bürokratizmus forrásai. 

42 A jogszociológia fejlődésének főbb vonásai.  

43 A jog mint társadalmi jelenség. 


